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  Einde van een tijdperk komt er aan      Kerstgroet 

Er was eens een man die het kerstfeest gron-
dig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit 
de schuur en spande langs het plafond de 
rode papieren slingers die daarvoor garant 
zijn. 
Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, 
die opgevouwen weinig lijken, maar nader-
hand nog aardig meevallen. 
Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor uren-
lang over drie winkels verdeeld in de rij ge-
staan, maar het zag er dan ook goed uit. 
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje 
aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en 
klapte in zijn handen. Dit was het teken om 
binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die 
al die tijd in de keuken elkaar met een verle-
gen glimlach hadden aangekeken, kwamen 
bedremmeld binnen.

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten 
doen.”
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen 
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de 
man, “ we moeten ook beseffen wat er nu ei-
genlijk gebeurd is.”
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle her-
bergen afliepen, maar nergens was er plaats. 
Maar het kind werd ten slotte toch geboren, 
zij het in een stal. En toen begonnen ze te 
eten, want nu mocht het, al was er dan veel 
ellende in de wereld.

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en 
zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij ge-
lijk. 
En zij verwonderden zich over de hardvoch-
tigheid van al die herbergiers, maar het was 
ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, 
zo iets kwam nu niet meer voor. 
En op dat ogenblik werd er gebeld. De man 
legde de banketstaaf die hij juist aan de 
mond bracht, verstoord weer op zijn bord.
“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook al-
tijd wat.” Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 

kruimels van zijn knie en slofte naar de voor-
deur.

Er stond een man op de stoep met een baard 
en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier 
ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. 
Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik 
nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom 
zijn. 
De beide mannen keken elkaar een ogenblik 
zwijgend aan en toen werd de een door een 
grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerst-
mis,” zei hij, “zijn er geen andere avonden.” 
En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. 
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd 
gevoel over hem en de tulband smaakte hem 
niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er 
is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.” 
Hij liep terug naar de stoep en keek in de 
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog 
juist om de hoek verdwijnen, met een jonge 
vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, 
maar er was niemand meer te zien. Die twee 
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. 
Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek 
en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar 
even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, 
het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, 
men moet zich over die dingen kunnen heen 
zetten. Het werd nog een heel prettig Kerst-
feest, het was in jaren niet zo echt geweest. 
Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en 
zelfs het kind werd opnieuw in een schuur 
geboren.

Samenvatting: Eindelijk een witte Kerst! Een 
man heeft echt zin het kerstfeest goed te 
vieren en kookt een uitgebreide kerstmaaltijd 
voor zijn familie. Hij vertelt het verhaal van 
Jozef en Maria en hoe zij op zoek waren naar 
onderdak voor de nacht. Dan wordt er aan-
gebeld en staat er een man voor de deur, die 
vraagt of hij mag schuilen...

Bron: “Sprookjes van Godfried Bomans” uit-
gegeven door Elsevier, 1956. 

Een witte Kerst 
Een Kerstverhaal van Godfried Bomans
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Gezocht
Bestuursleden voor Stichting 
Noordhoek (het wijkbestuur 
van de wijk de Noordhoek)

De bestuursleden van Stichting 
Noordhoek zijn tevens lid van 
het Platform Noordhoek en be-
handelen tevens de aanvragen 
voor Verrijk je Wijk.

Wijkbewoners die zich op willen 
geven voor een bestuursfunctie 
zullen in een wijkbewonerover-
leg op vrijdag 27 januari 2012 
al dan niet door de aanwezige 
wijkbewoners worden verkozen 
voor een bestuursfunctie.

In de maand december 2011 
kunt U zich opgeven doormid-
del van het sturen van een mail 
naar stichting.noordhoek@hot-
mail.com of het schriftelijk aan-
melden via een schrijven aan 
het bestuur van Stichting Noord-
hoek, Boomstraat 81 5038 GP 
Tilburg (afgeven in ons wijkcen-
trum mag ook)

In uw brief of mail dienen uw 
gegevens te worden vermeld 
zoals naam, adres geboorteda-
tum eventueel andere vervulde 
bestuursfunctie(s). Ook zien wij 
graag vermeld waarom u zich 
aanmeldt voor een bestuurs-
functie.

Indien u een bepaalde functie 
ambieert verzoek ik u dit in uw 
aanmelding te vermelden. 
Met alle kandidaten zal voor de 
verkiezingen een kort gesprek 
plaatsvinden.
Wijkbewoners met ambitie: 
meldt u aan!

Namens het huidige bestuur
François van der Bruggen
Voorzitter

Oproep
 
Op vrijdag 27 januari 2012 is er 
een wijkbewonersvergadering 
met als hoofdzaak de verkiezing
van de nieuwe bestuursleden 
voor de wijkraad. Wij nodigen 
alle wijkbewoners uit om deze 
avond bij te wonen en hun stem 
uit te brengen op de dan voor-
gestelde kandidaten.
 
Er bestaat nog de mogelijkheid 
om je op te geven voor een be-
stuursfunctie dit moet echter
voor 10 januari 2012 plaats heb-

ben gevonden. Per mail naar 
stichting.noordhoek@hotmail.
com of per post Naar Wijkraad 
de Noordhoek, Boomstraat 81 
te Tilburg of je geeft het af in
ons wijkcentrum In de Boomtak. 
Wij hopen op een grote opkomst 
en vele nieuwe kandidaat-be-
stuursleden.
 
Het huidige bestuur van Stich-
ting de Noordhoek.

Wijn proeven 
In de Boomtak
Voor de echte wijnliefhebbers 
organiseert uw wijkcentrum tij-
dens het winterseizoen een vier-
tal wijnproefavonden. 

Eénmaal per maand worden 
er wijnen uit een bepaald land 
gepresenteerd door vinoloog 
Albert Schuermans. Iedere 
proeverij wordt afgesloten met 
een gezellige avond waarbij 
bijpassende hapjes en muziek 
wordt voorgeschoteld.
De entréé bedraagt steeds 
€ 17,50 per persoon. Reserve-
ren is noodzakelijk vanwege 
het beperkt aantal plaatsen. De 
volgende avonden kunt u vast 
noteren in uw agenda:

Vrijdag 20 januari Frankrijk
Vrijdag 10 februari Argentinië
Vrijdag 16 maart Chili
Vrijdag 20 april Zuid - Afrika

Voor reserveringen en informa-
tie kunt u mailen naar info@
indeboomtak.nl

Jan van Esch (voorzitter)

 

Schilderen 
“Boomtakatelier”
Beginnerscursus
Begeleiding in leren zien en 
weergeven, waarnemen van 
kleur, inzicht in compositie en 
leren omgaan met verf en ma-
teriaal. In een ontspannen sfeer 
een onderzoekende houding 
ontwikkelen in het eigen tempo.

Lesprogramma:

3de blok: 19 januari t/m 23 fe-
bruari

4de blok: 15 maart t/m 29 maart
5de blok: 26 april t/m 31 mei
7 juni voorbereiding eindejaar- 
expositie.

Wat zijn  de kosten: 
25 lessen voor € 125,--. 
De mogelijkheid bestaat om 
later in het lesprogramma in te 
stromen.
Waar: 
“In de Boomtak”, Boomstraat 
81.
Tijd: 
donderdagavond 19.45-22.15 u.

Voor meer informatie neemt u 
contact op met:
De Boomtak, 013-5430920.
info@indeboomtak.nl 

 Bingo
 Maandag 9 januari 2012. 
 Tijd: 14.00  tot 16.00 uur. 
 Iedereen is welkom. 
 Buurtcentrum “In de Boom- 
 tak”.

 
 Copy-sluiting

23 januari 2012

 Openingstijden Wijkcen-
 trum “In de Boomtak”

 Maandag t/m vrijdag van:
 09.00 tot 24.00 uur
 
 Zaterdag en zondag  voor
 speciale activiteiten op
 aanvraag geopend.

 Bloedprik Post:
 Donderdag  09.00 - 10.00 uur

Colofon

Redactie:
Piet Schlappi
Ton van Herel

Wout Klute

Buurtkrant “De Eigenwijzer” 
is een uitgave van

Stichting Noordhoek en 
verschijnt 10 maal per jaar.

Oplage 3500

Redactieadres:
Buurtcentrum 

“In de Boomtak”
Boomstraat 81

5038 GP Tilburg
Tel: 5430920

E-mail: indeboomtak@gmail.
com

Contactpersoon redactie:
Ton van Herel, Tel: 5420195

Website: 
www.stichtingnoordhoek.nl

Agenda
Maandag
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit +  
  Noordhoek 
14.00 - 16.00 Bingo 2e maandag  
  van de maand
17.00 - 18.30 Boomtakmenu
19.00 - 20.30 Damesgym
19.45 - 20.45 Yoga
20.00 - 22.30 Dweilorkest

Dinsdag
09.15 - 10.15 Zumba
10.30 - 11.30 Bewegingsleer
12.30 - 16.00 Ouderengym
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit
15.00 - 16.00 Ouderenadviseur 
15.45 - 16.45 Kleuterdans
16.45 - 17.45 Zumba kids
16.30 - 19.00 Individuele   
       begeleding
18.00 - 23.00 Biljart 
18.30 - 23.00 Biljart  Noordhoek
19.00 - 20.30 Dammen
19.30 - 23.00 Tafeltennis    
              slechtzienden
20.00 - 22.30 Schilderles

Woensdag              
09.15 - 10.15 Yoga
10.15 - 11.15 Zumba
12.30 - 18.00 Biljart
13.15 - 18.15 Induviduele   
       begeleiding
13.30 - 15.30 Volksdansen
17.00 - 21.00 Percussie 
19.00 - 23.00 Biljart
19.30 - 21.30 Volksdansen
19.30 - 22.00 Djembé les
20.00 - 22.00 Toneel

Donderdag
09.00 - 10.00 Prikpost
09.00 - 10.00 Yoga
13.00 - 16.00 Schilderles
13.30 - 14.30 Bloemschikken
13.00 - 17.00 55+ groep
13.00 - 16.00 Streetdance
19.00 - 23.30 Koor
19.45 - 22.15 Schilderles
21.00 - 23.00 Tafeltennis

Vrijdag
10.30 - 11.30 Zangmeditatie
13.00 - 16.00 Koersbal 
15.15 - 16.45 Kinderactiviteit
17.00 - 18.30 Boomtakmenu 
19.00 - 22.00 Kinderdisco 1x  
  per maand
20.00 - 22.00 Zelfverdediging  
  Kobutan

  Service
 
  Willeke Sloot is Mantel-
  Familiezorgconsulent in  
  Tilburg-Zuid.    
  E-mail: 
  willekesloot@twern.nl
  Telefoon: 06-34 62 30 64
  
  Politie: 0900-8844 (alge-
  meen nummer)
  Diensten St. Dionisius
  ’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
  Zondag:     10.30 uur
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Boomtak menu
Kosten: € 5,75 per persoon.
Aanmelden bij de bar tot ui-
terlijk drie dagen van te vo-
ren.

Week 1 maandag 2 januari
Fricandeau met champignon- 
roomsaus
Gebakken aardappelen
Witlof

Appelstrudel
Slagroom

Week 1 vrijdag 6 januari
Boschampignonsoep
Stokbrood

Gebakken vis
Botersaus
Gekookte krieltjes
Erwtjes met worteltjes

Week 2 maandag 9 januari
Keuze uit:
Boerenkool stamp
   of
Wortelstamp/Wildpeper

Appeltaart
Slagroom

Week 2 vrijdag 13 januari
Tomatensoep
Stokbrood

Schnitsel
Champignonroomsaus
Gebakken krieltjes
Prinsessenboontjes

Week 3 maandag 16 januari
Goulashschotel
Rijst
Doperwtjes

IJs
Caramelsaus
Slagroom

Week 3 vrijdag 20 januari
Vis- of kipcocktailtje

Gebakken vis
Bieslooksaus
Aardappelpuree
Parijse worteltjes

Week 4 maandag 23 januari
Kippenpasteitje

Varkensfilet
Roomsaus
Aardappelkroketjes
Tuinboontjes

Week 4 vrijdag 27 januari
Ham met meloen

Biefstukpuntjes met pepersaus
Frietjes
Sla

Week 5 maandag 30 januari
Oostenrijkse zuurkoolschotel

Apfelstrudel
Slagroom

Eventueel soep of een ijsje kan 
besteld worden aan tafel € 1,15 
per persoon.

Brief  aan de kerstman

De Kerstman bestaat! 
Het is alleen even zoeken waar 
hij op dit moment echt woont... 
hij schijnt bij vlagen op te duiken 
in zijn kerstdorp in Lapland, dan 
weer in zijn kerstdorp in Noor-
wegen.
Zelfs schijnt hij een kerstdorp te 
hebben in Canada. 
Het lijkt wel of de kerstman 
overal tegelijk kan opduiken tij-
dens de wintermaanden!

Gelukkig zijn de post-adressen 
van de kerstmandorpen na veel 
speurwerk min of meer bekend, 
en alle brieven die naar Santa 
worden gestuurd komen op de 

een of andere manier uiteinde-
lijk bij de Kerstman terecht... en 
je kan hem zelfs echt opzoeken 
in het hoge Noorden!

Wat is Kerstmis 
Kerst wordt gevierd op de da-
tum:25 -26 december

Voor veel mensen is Kerstmis 
het belangrijkste feest van het 
jaar. Midden in de winter vieren 
ze het feest van het licht. 
Ze branden kerstkaarsen, geven 
elkaar kerstcadeaus, zingen 
kerstliedjes onder de kerstboom 
en zitten urenlang aan het kerst-
diner.

Christenen vieren dat tweedui-
zend jaar geleden Jezus werd 
geboren in een stal. 
Katholieke mensen zetten daar-
om van oudsher een stalletje 
met Maria, Jozef en het kindje 
Jezus neer. 
De os en de ezel, herders en 
schapen, engelen en koningen 
mogen ook meedoen.

IJslanders hebben een kerststal 
vol trollen. 
Die trollen brengen in de kerst-
nacht cadeaus.
Uit Amerika komt de kerstman: 
Santa Claus. 
Rendieren trekken zijn arreslee 
vol geschenken door de lucht.
Franse en Portugese kinderen 
zetten hun schoen onder de 
boom.
De Franse kerstman heet Père 
Noël, de Finse heet Joulupukki. 
De elfjes heten daar Joulutonttu.

Sommige Oostenrijkse kinderen 
geloven in het Christelkind: een 
bloot jongetje dat cadeautjes 
brengt. 
Amerikaanse en Engelse kin-
deren hangen onder de schoor-
steen een lange sok die ze 
graag helemaal gevuld zien. 
In Engeland maken mensen een 
kerstkrans aan de deur vast en 
gaan de kinderen langs de hui-
zen om kerstliedjes te zingen. 
In de woonkamer hangt een bos 
mistletoe en als je daar onder 
staat, mag je elkaar zoenen.
In Mexico hangt een piñata aan 
het plafond. 
Dat is een versiering in de vorm 
van een dier. Geblinddoekt moet 

je proberen met een stok de 
piñata stuk te slaan. 
Het sneeuwt dan snoep en 
speelgoed. Of als je pech hebt, 
regent het water of papiersnip-
pers.

Kerstmis is ook het feest van 
vrede op aarde. Mensen leggen 
hun ruzies bij en soms stoppen 
soldaten met oorlog voeren.

De cadeautjes
De Kerstman rijdt op Kerst-
avond in een door rendieren 
getrokken arrenslee door de 
lucht. Hij stopt cadeautjes in 
klaar gehangen Kerstsokken. U 
snapt dat de Kerstman, net als 
Sinterklaas, tot over zijn oren in 
het werk zit. Daarom laat hij zijn 
taak in een aantal landen graag 
door een ander uitvoeren. Er 
zijn overigens veel meer over-
eenkomsten tussen onze Goed-
heiligman en Santa.

Rusland: 

Hier worden de cadeautjes ge-
bracht door Baboesjka (van die 
poppetjes, ja). Het verhaal gaat 
dat Baboesjka (grootmoeder) 
drie rijk geklede reizigers onder-
dak, eten en een warm bed gaf. 
Achteraf bleken het de drie 
wijzen te zijn die onderweg wa-
ren naar Bethlehem. 
Baboesjka ging hen achterna 
met een mand zwart brood en 
cadeautjes voor het kindje. Toen 
zij daar aankwam was iedereen 
echter al vertrokken. 
Ze legde haar giften in de kribbe 
en ging terug naar huis, waar zij 
al snel door engelen werd ge-
haald

Hongarije: 

Op Kerstavond leggen Kersten-
geltjes de cadeautjes oninge-
pakt onder de boom. 

Denemarken: 

Deense families worden be-
zocht door de Julemand en zijn 
Julenisser (kabouters die dol 
zijn op kinderen en dieren). 
Op Kerstavond wordt daarom 
een bakje zoete pap voor de 
deur gezet om de Julenisser 
gunstig te stemmen

Duitsland:

Tijdens de nachtmis brengt het 
Kerstkind de cadeautjes onder 
de Kerstboom. 

Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:

Fysiotherapie, Schoonheidssalon

FITNESS VOOR JONG EN OUD!
Met ervaren fysiotherapeuten verantwoord en blessurevrij bewegen

Zeer geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking!

Latin Moves (Sumba), Infraroodsauna, Solarium, Pedicure,
Massagestoelen, Easy-Tape, Medieet, Beweegbanken

Noordhoekring 328  5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl
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Na 25 jaar lid te zijn geweest 
van het Platform in de Noord-
hoek, de belangenorganisatie 
voor onze wijk, waarvan tien 
jaar als voorzitter en tevens ze-
ven jaar als voorzitter van Stich-
ting Noordhoek (wijkbestuur), is 
noodgedwongen de tijd geko-
men om te stoppen met al deze 
functies en lidmaatschappen.

De reden van het neerleggen 
van de functies als voorzitter 
van zowel Platform als Wijkbe-
stuur en het stoppen als lid van 
het Platform is dat ik begin vol-
gend jaar onze wijk de Noord-
hoek ga verlaten en ga wonen 
in een van de buurtgemeenten 
in verband met het ziekteproces 
van mijn vrouw Anita.

Aangezien de Gemeente Til-
burg geen geschikte woning ter 
beschikking heeft die aan de 
gestelde eisen voldoet, hebben 
wij dus noodgedwongen moeten 
kiezen om buiten onze wijk en 
gemeente te gaan wonen.
Ik kan gerust mede namens mijn 
echtgenote geruststellen dat wij 
met veel plezier in de wijk de 
Noordhoek hebben gewoond. 
Ook onze kinderen(Sander en 
Fauve) zijn hier allebei opge-
groeid. 
Tevens heb ik met veel plezier 
me ingezet als vrijwilliger in 
onze wijk of het nu 15 jaar lang 
als kookouder was op eerst de 
Angela-school en later op de 
Montessorischool of als lid van 
het platform en als voorzitter 
van zowel Platform als Stichting 
Noordhoek).

Als Platformlid en voorzitter heb 
ik mede gestalte kunnen ge-
ven aan het leefbaar proberen 
te houden van de Noordhoek 
onder andere door structureel 
overleg te plegen met onder an-
dere de Gemeente (zowel amb-
tenaren als wethouders). Ook is 
het Platform het luisterend oor 
voor de wijkbewoners en waar 
mogelijk ondersteunen we deze 
in gevallen waar problemen zijn 
en proberen deze ook mee op 
te lossen. 
Er is wel de voorwaarde aan 

verbonden dat het wijkgerichte 
problemen zijn en niet van per-
soonlijke aard.

Er zal de komende jaren nog 
veel op de wijk afkomen in ver-
band met gemeentelijke plan-
nen zoals Spoorzone: voor onze 
wijk onder andere de Vormenfa-
briek, van Gend en Loos en het 
Otten-terrein. 
Hierbij is het van belang om op 
een zo vroeg mogelijk stadium 
met de gemeente, projectont-
wikkelaars en ideeënmakers te 
overleggen en de wensen die in 
de wijk leven onder de aandacht 
te brengen zodat daar in een 
vroeg stadium rekening mee 
gehouden kan worden. 
Ook is het van belang om wijk-
bewoners die hier direct mee te 

maken krijgen te ondersteunen 
waar mogelijk. Ook zal in de 
toekomst ook nog het terrein 
van de Waterleiding ontwikkeld 
gaan worden met daaraan ge-
koppeld waarschijnlijk het com-
plex waar vroeger Ben de Graaf 
heeft gezeten. Wie weet wat er 
allemaal in onze wijk nog meer 
gaat veranderen. 
Het is voor de leefbaarheid van 
onze wijk van groot belang dat 
het Platform dit op de voet volgt 
en de vinger aan de pols houdt 
en zelf met goede ideeën komt.

Daarom is het van groot belang 
dat er een krachtig Platform 

gaat ontstaan waar bewoners 
uit alle delen van onze wijk 
zitting hebben en die van alle 
markten thuis zijn van huis-
vrouw tot advocaat of van bouw-
medewerker tot bankdirecteur.

Ook een nieuwe voorzitter is 
daarom hard nodig en van 
levensbelang voor het Platform. 
In mijn visie zou dat iemand 
moeten zijn die redelijk veel 
tijd heeft om met de gemeente 
rond de tafel te kunnen zitten en 
onderhandelen of met andere 
partijen. Uit mijn ervaring kan 
ik zeggen dat het geen kleinig-
heid is om dit op je te nemen, 
er komt veel bij kijken. Ik vind 
ook dat de voorzitter van het 
Platform ook lid moet zijn van 
het wijkbestuur(stichting Noord-
hoek) het liefst als voorzitter 
daar vele contacten met de 

gemeente en andere instanties 
elkaar raken. Dit schept tegen-
over externe partijen alleen 
maar duidelijkheid.

Nu iets over mijn wijkbestuur 
periode. 
Zeven jaar geleden werd ik sa-
men met Wies van Wijk bena-
derd om het wijkbestuur te red-
den van de ondergang want alle 
bestuursleden waren per direct 
opgestapt of hadden aangekon-
digd te gaan stoppen. Onder het 
gezegde van het kost maar 12 
avond per maand en na overleg 
met het thuisfront hebben zowel 
Wies als ik toegezegd dit op 
ons te nemen en te proberen 

het wijkbestuur nieuw leven in 
te blazen want wij vonden beide 
dat zo’n prachtige zelfstandige 
wijk niet zonder eigen wijkbe-
stuur mocht komen en we het 
risico liep bij een andere wijk 
gevoegd te gaan worden.

Het eerste wat toen onderno-
men is was de verslechterde 
relatie met de Twern proberen 
te verbeteren en van ons wijk-
huis In De Boomtak weer een 
bloeiend centrum van de wijk 
te maken. Dit is na vele jaren 
gelukt en langzaamaan is de  
samenwerking met de Twern 
verbeterd.

Ook is er veel werk besteed 
aan het verwezenlijken van de 
voorwaarden die de Gemeente 
heeft gesteld aan de Verrijk 
Je Wijk-subsidie die toen nog 
een redelijk bedrag voor onze 
wijk was. Wij hebben toen vele 
bewonersactiviteiten kunnen 
ondersteunen al moesten wij 
ook wel eens mensen teleurstel-
len. Mede door de gekregen 
subsidie van Verrijk je Wijk heb-
ben wij een bloeiend wijkfeest 
kunnen opbouwen. Eerst samen 
met de Hall of Fame en Tilbria 
en later geheel zelfstandig in 
ons eigen wijkcentrum. Door het 
enorm terugdringen van de sub-
sidiepot werd het onmogelijk om 
alle verzoeken te honoreren met 
een bijdrage en hebben we het 
laatste jaar velen noodgedwon-
gen moeten teleurstellen. 

Wat mij en mijn medebestuurs-
leden wel heeft verbaasd is het 
feit dat er dan buurtbewoners 
zijn die direct bij de politieke 
partijen gaan klagen omdat ze 
na jarenlang subsidie te heb-
ben gehad dan niet meer in 
aanmerking komen. Echter 
de politiek bleek zeer duidelijk 
hierin namelijk het wijkbestuur 
bepaalt mits aan de criteria 
wordt voldaan van de gemeente 
en dat bleek zo te zijn. Hieruit 
bleek dat het bestuur naar eer 
en geweten handelde en dit nog 
steeds doen, we moeten niet 
voor niets ieder jaar verantwoor-
ding aan de gemeente afleggen. 
De nieuwe regels voor Verrijk je 
Wijk zijn voor onze wijk door het

Einde van een tijdperk komt eraan!!



EIGENWIJZER �

bestuur als volgt vastgesteld. 
Het wijkfeest krijgt jaarlijks de 
benodigde subsidie omdat hier 
alle wijkbewoners gebruik van 
kunnen maken van zowel jong 
als oud en al wat er tussen zit. 
Voor het eventueel ontvangen 
van subsidie is vervolgens vast-
gesteld dat het een wijkgebeu-
ren moet zijn waar alle wijkbe-
woners toegang toe hebben en 
er gebruik van kunnen en mo-
gen maken.

Vorig jaar november werden 
wij als bestuur ontboden op het 
gemeentehuis door wethouder 
Marjo Frenk die ons vertelde 
dat het college had besloten dat 
ons wijkcentrum in de Boomtak 
gesloten diende te worden per 
1 juli 2011. 
Echter door de inzet van diverse 
mensen die onze wijk een goed 
hart toedragen is het gelukt om 
ons wijkcentrum toch open te 
houden. Voorlopig kregen wij 
een huurovereenkomst van 
twee jaar, daarna wordt alles 
opnieuw bezien door de ge-
meenteraad en het college. 

Ik noem doelbewust geen na-
men van de mensen die gehol-
pen heb want ik wil niemand 
vergeten. 
Dat we er goed aan gedaan 
hebben om het wijkcentrum te 
behouden blijkt uit het feit dat 
er steeds meer gebruik ge-
maakt wordt en als het zo door 
gaat zitten we misschien over 

een tijdje wel helemaal vol, wie 
weet.

Zoals ik al eerder heb aangege-
ven is mijn tijd van stoppen ge-
komen. Na eerst de werkzaam-
heden van het Platform neer te 
leggen volgt in februari 2011 het 
wijkbestuur. Mij laatste wapen-
feiten voor de wijk worden de 
bestuursverkiezingen (zie elders 
in de wijkkrant de oproep) voor 
de wijkraad (Stichting Noord-
hoek) en als allerlaatste het 
wijkfeest 2012 dat ik samen met 
Wies van Wijk zal organiseren.

Als voorlaatste wil ik mijn mede-
bestuursleden langs deze weg 
danken voor de prettige samen-
werking namelijk Wies van Wijk, 
Jan Goossens en Gust Govers.
Zonder hun steun en inzet had 
ik al dit werk niet kunnen doen. 
Ook wil ik de (oud) leden van 
het Platform danken voor hun 
inzet: blijf volhouden.

Als laatste wil ik mijn vrouw 
Anita en mijn kinderen Sander 
en Fauve danken voor hun 
steun en de mogelijkheden die 
zij mij hebben geboden om dit 
vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
Zonder hun steun was dit niet 
mogelijk geweest en zij hebben 
het vele avonden en dagen zon-
der mijn aanwezigheid moeten 
stellen omdat ik nog al eens 
voor mijn “hobby” weg moest.

Ik wens iedereen veel goeds 
toe en hoop voor de wijk dat 
zich voldoende kandidaten zul-
len aanmelden voor zowel een 
bestuurfunctie als voor lid te 
worden van het platform.
Het gaat jullie goed!

François van der Bruggen

Goed doel STEUNEN

Kleding, schoenen, tassen, 
gordijnen, lappen stof, lege 
cartridges en oude mobiele tele-
foons kunt u doneren.

In de Noordhoek is statutair 
de Tilburgse stichting Tess ge-
vestigd. Deze stichting kunt u 
helpen om gelden in te zamelen 
door bovengenoemde zaken 
aan de stichting te schenken. 
Als u belt naar Jan Mathijs-
sen (06-28807397) of Jurgen 
de Bresser (06-21298998) dan 
spreken zij graag met u af wan-
neer we deze spullen op kunnen 
komen halen. 
U kunt ook een email sturen 
naar info@stichtingtess.nl en 
dan kunnen we ook een af-
spraak hiervoor maken. 
De cartridges en oude mobiele 
telefoons kunt u ook depone-
ren in de donatiebox in Buurt-
centrum “In de Boomtak” De 
cartridges en oude telefoons 
gaan naar een recycling bedrijf. 
Zij betalen een vergoeding hier-
voor aan stichting Tess. 
Zo doet u en aan het milieu en u 
steunt een goed doel. 

Wie is en wat doet stichting 
Tess.

Stichting Tess zamelt geld in om 
dolfijnondersteunde therapie 
mogelijk te maken voor kinderen 
met het syndroom van Down, 
autisme of een andere al dan 

niet aangeboren verstandelijke 
en/of motorische beperking. 

Deze therapie vindt plaats bij 
het Curaçao Dolphin Therapy & 

Research Centre (CDTC). Het 
betreft een gezinstherapie. 
Er wordt niet alleen aandacht 
geschonken aan het therapie-
kind maar ook voor de ouders is 
er een programma. 
Via een educatief kids pro-
gramma wordt er ook aandacht 
geschonken aan de broertje(s) 
en zusje(s)
De kosten voor dolfijnondersteu-
nende therapie zijn hoog. 
De familie moet zelf sparen voor 
de kosten van hun verblijf. 
Ook wordt van de ouders ver-
wacht dat zij zich actief inzetten 
voor de stichting. 
Stichting TESS werkt uitsluitend 
met een bestuur en vrijwilligers 
die geen enkele financiële belo-
ning voor hun inzet ontvangen. 
Op de wachtlijst staan veel kin-
deren uit Tilburg of de directe 
omgeving.

Op de website van de stichting 
(www.stichtingtess.nl) kunt u 
ervaringsverhalen lezen van 
ouders die met hun kind de the-
rapie al hebben gevolgd. 
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Toneel en dans 
voor kinderen
Op 13 januari begint Hetty van 
Beek met de Reizende Speel-
doos weer aan een nieuw spel-
blok van zes lessen Fantasie en 
Beweging voor kinderen in het 
buurthuis.
Steeds op de vrijdagmiddag, 
van 15.45 uur tot 16.45 uur.
De lessen zijn gericht op kinde-
ren vanaf 2 jaar tot en met een 
leeftijd van 6 jaar. De kinderen 
worden geprikkeld om hun ei-
gen fantasie om te zetten in een 
leuk toneelstukje of een dans.

Voor de oudere kinderen, 
vanaf 6 jaar, begint een unieke 
toneelgroep op de woensdag-
middag. Tussen 15.30 en 17.30 
gaan de deelnemers met Hetty 
steeds naar een bijzondere lo-
katie in en om de stad. 
Daar gaan ze een toneelstuk 
maken en opvoeren. 
Hieraan kunnen maximaal ze-
ven kinderen meedoen.

Nieuwsgierig: geef je dan snel 
op voor een van deze cursus-
sen bij Hetty van Beek via rei-
zendespeeldoos@gmail.com
of op het telefoonnummer 
013.5436148.

Alvast mooie, lichte feestdagen 
en een goed 2012!

Koningswaai
ik kan mijn nog herinneren dat 
er vrijdag een grote vismèrt was 
en zaterdag een knènnenmèrt. 
Dat was me wat en het was er 

altijd druk, want Jo de Hollander 
die vèllekes op kwam haole, we 
waren er als kind bang van Joke 
of te wel het zot Joke. Ik zie 
hem nog lopen met zijn langen 
leren jas aan. Op de hoek van 
de Koningswaai was een café 
van Pieta Melis, die rookte altijd 
grote sigaren. Zo stond ze op 
straat. Jantje Mallus die in on-
derdelen van motors deed was 
altijd dronken. Maar hij verstond 
zijn vak goed.

Ingezonden

Breiwerk
Recht breien, averecht
Je doet elke dag zo,n beetje 
hetzelfde
een patroon met veel kleuren
je geeft kleur aan je leven
je geeft je leven structuur
soms laat je een steekje vallen
je raapt hem op
vallen en opstaan
de bol is op
de energie is op
een knoop in de draad en door-
gaan
doorleven
doorbreien
Ariadne gaf Theseus haar ge-
liefde ‘n kluwen wol om uit het 
labyrint te komen
een prinses maakte van brand-
netels groen vlas en maakte 
hemden voor haar betoverde 
broers, de wilde zwanen
om m’n eigen doodshemd te 
breien daar heb ik nog geen zin 
in
ik kant een vestje af en begin 
eens met een trui
doorbreien  doorleven

Marije Ewals

Een logerend konijntje
Het is al een aantal jaren dat wij tijdens de grote vakantie een 
konijntje te logeren krijgen, Skippy een klein lief bruin beestje.                                                                
Normaal is het een binnenshuis konijntje in een grote ruime kooi. 
Maar vanwege het goede zomerse weer hebben wij besloten om zijn 
kooi buiten te zetten afgedekt met een zeil.
Om het meer vrijheid te geven kochten wij vijf meter kippengaas bij 
de Boerenbond. 
In eerste instantie ging het prima totdat ik jonge klimrozen zag sneu-
velen.

Daarna hebben wij de kippengaas in een cirkel rond zijn kooi gezet 
met een buitenstoel erin.  
Dat geeft een veilig gevoel en onderdak als het regent want anders  
blijft hij gewoon in de regen zitten, hij gaat niet in zijn kooi.
We hebben ook nog een loopplankje gemaakt, om in en uit zijn kooi 
te komen.

Maar vooral in de morgen als hij uit zijn kooi mag komen dan springt 
hij er over heen, gaat zijn speelplaats verkennen en springt een 
halve draai in het rond.
Als je dieren in huis hebt moet je er goed voor zorgen, maar om er 
dank van te krijgen is een tweede.
Het konijntje heeft lange nagels, dus er moet geknipt worden.
Mijn kleinkinderen staan vol spanning te kijken wat er gaat gebeu-
ren. Ik pak het beestje op en hou het vast in mijn linkerhand waar 
het rustig blijft hangen en met een nagelknipper, voorzichtig om de 
bloedaders niet te raken, knip ik de nagels. 

Opeens barstten de kinderen uit in een schaterlach.
Opa hij plast je broek nat en nu gaat hij ook nog poepen. Wat is 
gebeurd is gebeurd, ik maak rustig het karweitje af en zie het als een 
van de levenslessen. Het jaar daarop heeft hij mij niet gefopt want ik 
gebruikte een vuilniszak als sloof. 
Het konijntje is opstandig als hij in de avond in zijn kooi moet, daar 
wil hij niet in. Door met de kippengaas zijn ruimte te verkleinen krijg 
ik hem binnen, waar hij nog even tegen de tralies aanduwt. Dan 
geeft hij zich gewonnen en ligt tevreden rond te kijken in zijn eigen 
vertrouwde omgeving. 

W J L van den Heuvel
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BV Noordhoek
Het stukje in de vorige wijkkrant 
verdient enige aanvulling.
Hierin stond vermeld, dat er  
hilariteit was ontstaan over de 
door Cees Mallens vergaarde 
prijzen voor de loterij.
Verzuimd was hierbij te ver-
melden, dat dit mogelijk werd 
gemaakt door de financiële bij-
drage van Mach. Fabriek Van 
Geffen, waarvoor uiteraard onze 
hartelijke dank.

Het clubkampioenschap werd 
overtuigend gewonnen door
Frits Verdonk. In de finale klopte 
hij Hans van Bladel.
De 3e plaats werd opgeëeist 
door Cees van de Bosch, die 
Carel Dienjes in 15 beurten aan 
de kant schoof.
Gefeliciteerd heren.

In januari 2012 zullen we met 
iets nieuws beginnen.
Het zogenaamde 4 in 1 spel of-
tewel quatro.
De inschrijflijst hangt al op de 
borden.

De competitie TOBO ligt even 
stil voor de PK’s.
De door ons samen met De Reit 
georganiseerde voorronde op
drie biljarttafels kende een goed 
verloop.
In januari volgen de resterende 
competitiewedstrijden.
Enige teams zijn nog volop in de 
race voor de bovenste plaatsen.
Veel succes allemaal.

Het Bestuur wenst u allen pret-
tige Kerstdagen en een voor-
spoedig begin van het nieuwe 
jaar.

Ad van de Wiel
Secretaris BV Noordhoek

Driebandentoernooi om de 
Mari van Poppel Trofee
Het jaarlijks terugkerende driebandentoernooi van de Boomtak 
zal in 2012 voor de 29e keer worden gehouden .

Deelnemers zijn na loting in onderstaande poules ingedeeld:

Poule A  Car.   Poule B  Car.

H. Sup   8   A. Géboers   8
J. vd Weegen  7   H. v Poppel   7
G. Stabel   6   W vd Heuvel   7
H. Staps   7   J. v Bladel  15
J. v. Gorp   9   A vd Wiel  12
H. Broeders  13   Fr. Zeegers    9
M. v. Poppel   9   C. vd Bosch  12
H. v. Bladel  10   H. v. Erve  12

Er zal worden gespeeld op de maandagavonden vanaf 19.00 uur in 
de Boomtak.

De speeldagen zijn : 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13, 27 februari.
Op maandag  5 maart 2012 worden de halve finale’s gespeeld.
De finaledag wordt in onderling overleg vastgelegd op : vrijdag 9 
maart of zaterdag 10 maart. 

De 16 deelnemers zijn, na loting,  ingedeeld in 2 poule’s volgens 
bovenstaand schema.
Na de voorronde zullen de nrs 1 en 2 van iedere poule via 
kruisfinale’s en finale de uiteindelijke overwinnaar opleveren.
Wie zal de opvolger worden van Huub van Erve ? 
Veel succes allemaal.
 
We gaan uit van een heel fijn en vooral gezellig toernooi en maken 
van de gelegenheid gebruik om jullie en je dierbaren hele fijne 
feestdagen toe te wensen.
En een goed begin van 2012.

De organisatie
Hennie Priemus
Ad van de Wiel
  

Beste mensen, 
 
wat ben ik blij dat de 
Boomtak nog bestaat.
 
Ik ben op de open dag geweest
ik heb gelezen over het project 
55-65 sportarrangementen van 
de gemeente. 
 
Ik heb me bij jullie ingeschreven 
voor Zumba voor volwassenen
De gemeente heb ik een mail 
gestuurd over hun arrangemen-
ten. 
 
Wat me verbaast is dat de rege-
ring wil dat we allemaal blijven 
werken tot ons 67ste.
 

Maar dat de aanbieders van ac-
tiviteiten daar niet op ingespeeld 
zijn. 
Bij de gemeente-arrangementen 
was alles overdag.
Bij jullie is er ‘s avonds schilder-
les, volksdansen, tafeltennis, 
kobutan, djembé.
Allemaal erg gezellig als je an-
dere mensen wilt ontmoeten.
 
Maar er is ‘s avonds niets voor 
mensen op leeftijd (ik ben 61) 
die zich daar een uurtje uit de 
naad kunnen werken.
Ik heb een hekel aan sportscho-
len met al die hometrainers en 
dergelijke. 
Maar zou het leuk vinden op 
muziek een uur lang oefeningen 
te moeten doen onder leiding 
van een instructrice. En dan ook 
nog het liefst dicht in de buurt 
zodat ik er te voet heen kan. 
Ik woon in de Hart van Brabant-
laan en kom dan uit bij Zumba 
in de Boomtak dus.
 
Maar helaas. 
Maar wat niet is kan nog komen 
dus ik hou het in de gaten. 
 
Met vriendelijke groet, 

Lizeth van Arkel   
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Personal Health Center
Totaal Vitaal

Gebr. Rentmeester

Hondentrimsalon
Wilma v.d. Meijs

Marijn van Herel B.V.

Squash Centrum de T

Cartridge World

Lupker- Bouckaert - Peeters 
Makelaardij

Cafetaria ‘t Bûmke

Luidspreker specialist en 
electronica

Drukkerij HaBé

Stoffenhandel
‘t Lapke

Woninginrichting
J. Musters

Ton van de Klundert v.o.f.

Murray4beauty

 Dag vogels…..

        Dag bloemen…..

       Dag Eigenwijzer…..
 Voor u ligt de allerlaatste uitgave van de Eigenwijzer in de bekende vorm.
 Wij, de redactie en de beide buurtstichtingen, zijn druk bezig om te bekijken of  we op eigen 
 benen kunnen staan en u dus het nieuws en wetenswaardigheden uit de Bomenbuurt kunnen  
 blijven bezorgen.
 Wij danken u voor het (lezers)vertrouwen gedurende 36 jaar in onze (oude) Eigenwijzer  en 
 hopen u begin volgend jaar opnieuw als lezer van de (nieuwe) Eigenwijzer te mogen begroeten.

 De redactie: Ton van Herel, Wout Klute, Piet en Philia Schlappi.

De Redactie wenst  iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig 2012


