
Wijkkrant voor de Noordhoek gered
 Na een afwezigheid van één maand is uw wijkkrant (voorheen de Eigenwijzer) weer terug. Het bestuur van de 
 Stichting Noordhoek en het bestuur van de Stichting Beheer & Exploitatie In de Boomtak hebben de handen ineen 
 geslagen en staan garant voor een maandelijkse editie. Na de succesvolle actie van afgelopen zomer waarbij de 
 Boomtak van sluiting gered werd zijn we er nu in geslaagd om uw wijkkrant te kunnen blijven uitbrengen. We zijn 
 dan ook bijzonder blij dat de redactie van voorheen de Eigenwijzer zich bereid heeft verklaard om met hetzelfde 
 enthousiasme en dezelfde inzet te werken aan een maandelijkse kwaliteitskrant. Het is tekenend voor de Noordhoek
 dat de maatschappelijke voorzieningen overeind blijven in een tijd waarin overheidsbezuinigingen keihard de
 samenleving raken. We zijn dan ook hartstikke trots op alle mensen die zich belangeloos inzetten voor een sociale
 en leefbare wijk. We hopen dat iedereen met de vernieuwde wijkkrant voldoende geïnformeerd wordt en dat de
 wijkraad en het wijkcentrum u op deze manier nog beter van dienst kunnen zijn.
 Jan van Esch (Voorzitter Stichting Beheer & Exploitatie In de Boomtak)
 François van der Bruggen (Voorzitter Stichting Noordhoek)

   Prijsvraag: Een nieuwe krant een nieuwe naam......
 Bij een nieuwe krant hoort een nieuwe naam en daarom roepen we alle lezers op om mee te doen aan een prijsvraag.    
 Voor de prijswinnaar staat in de Boomtak een heerlijke anderhalve liter fles wijn klaar. Het is een Chateau Cru
 Cantemerle uit 2004.
 Stuur uw suggestie voor een nieuwe naam vóór 1 maart aanstaande naar info@indeboomtak.nl  
 De jury bestaat uit Ton van Herel, Wies van Wijk en Jan van Esch. De prijswinnaar krijgt automatisch bericht en 
 verschijnt met foto in de volgende editie.

NU   TE   KOOP :
ENTREEKAARTEN VOOR
HET TONPRAOTEN IN
“IN DE BOOMTAK”

op
WOENSDAGAVOND

15 FEBRUARI 2012

AANVANG 20.00 UUR
Kosten € 6,00

      Buurtcarnaval in 
 de Boomtak
 Van zaterdag 18 februari tot en met
 dinsdag 21 februari is het carnaval
 in de Boomtak voor jong en oud. Op
 alle dagen geldt een entree van € 1,-
 Kinderen tot zes jaar kunnen gratis
 naar binnen.

 De openingstijden zijn van 14.00 uur
 tot 23.11 uur.- zie de achterpagina

 Kaarten zijn nu te koop aan de bar 
 en ook hier geldt op = op.
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 In de Boomtak agenda
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
 09.00 - 24.00 uur

 Maandag
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb
 12.30 - 16.30 uur  Individuele huiswerkbegeleiding
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek en De Reit
 14.00 - 16.00 uur  Bingo (tweede maandag van de maand)
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtakmenu
 19.00 - 23.00 uur  Mari van Poppel tournooi ( jan.t/m mrt)
 19.30 - 20.30 uur  Damesgym
 19.45 - 20.45 uur  Yoga
 20.00 - 22.30 uur  Dweilorkest ´t Host repetitie

 Dinsdag
 09.00 - 10.30 uur  Zumba dans
 11.15 - 12.15 uur  Dans en bewegen
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Reit
 13.00 - 17.00 uur  Induviduele huiswerkbegeleding
 14.00 - 15.00 uur   Moedergym
 14.00 - 15.00 uur  Ouderengym
 14.30 - 16.00 uur  Ouderenadviseur Nicola van den Oord
 15.45 - 16.30 uur  Kleuterdans
 16.30 - 17.30 uur  Zumba kids
 19.00 - 21.00 uur  Dammen
 19.00 - 21.00 uur  Dansschool Mai
 19.00 - 23.00 uur  Biljartclub In de Boomtak
 20.00 - 21.30 uur  Kunstclub (even weken)
 20.00 - 22.00 uur  Platform (laatste dinsdag van de maand)
 20.30 - 22.30 uur  Schilderen (o.l.v. Cees van Loon)

 Woensdag              
 10.00 - 12.00 uur  Koor Les Femmes de Mercredi 
    (oneven weken)
 12.30 - 16.30 uur  Individuele huiswerkbegeleiding
 13.00 - 14.00 uur  Spreekuur wijkagent (oneven weken)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 13.30 - 16.00 uur  Seniorenweb computercursus
 14.00 - 15.40 uur  Volksdansen
 17.00 - 18.00 uur  Percussie 
 18.00 - 21.00 uur  Djembee
 18.30 - 21.00 uur  Percussie
 19.30 - 23.00 uur  Biljartclub In ‘t Reitje
 20.00 - 21.30 uur  Volksdansen 
 20.00 - 22.00 uur  Toneelgroep (januari t/m maart)

 Donderdag
 09.00 - 10.30 uur  Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 13.30 - 15.30 uur  Schilderen (o.l.v. Cees van Loon)
 13.30 - 15.30 uur  Bloemschikken ( even weken)
 14.00 - 16.30 uur  Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag   
    van de maand)
 18.00 - 20.00 uur  Yogaloose
 19.00 - 20.00 uur  Dammen
 19.00 - 20.00 uur  Dansschool Mai
 20.00 - 22.30 uur  Schilderen Hanneke Bollen
 21.00 - 23.00 uur  Tafeltennis

 Vrijdag
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb computercursus
 10.30 - 12.30 uur  Zangmeditatie
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Reit
 13.30 - 16.00 uur  Koersbal
 15.45 - 16.45 uur  Kindertheater en beweging
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtakmenu
 17.30 - 20.30 uur  Streetdance

 Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag 
 geopend.
 Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Let op!  
Inbrekers actief  
tijdens carnaval

Gaat u gezellig carnaval vie-
ren of op vakantie tijdens de 
carnavalsvakantie? Bekijkt u 
dan voordat u van huis gaat of 
uw woning goed is afgesloten. 
Vorig jaar is er namelijk tijdens 
de carnavalsvakantie meer dan 
gemiddeld ingebroken in de wo-
ningen in uw buurt! En dat willen 
we u dit jaar niet laten overko-
men. Hierbij geeft uw wijkagent 
enkele tips.

Wat kunt u doen?
De woninginbrekers tegenhou-
den, daar kunt u ons bij helpen. 
Ziet u iets verdachts in uw om-
geving? Een vreemde auto, 
vreemde personen of een ande-
re situatie die u niet vertrouwt? 
Noteer dan zoveel mogelijk 
details (kentekens en signale-
menten) en bel direct de politie 
op 112. Als u direct belt, is de 
kans groter dat wij als politie de 
verdachte kunnen aanhouden. 

Enkele tips
De volgende tips helpen u om 
met een gerust hart de feestda-
gen te gaan vieren en maken de 
kans op een inbraak kleiner.

Tips voor de woning:
1.  Laat geen toilet- of badkamer 
raampjes open staan als u weg-
gaat.
2. Sluit al uw ramen en doe alle 
buitendeuren goed op slot. Niet 
dichttrekken maar afsluiten met 
de sleutel.
3. Laat lichten branden en sluit 
gordijnen als u ‘s avonds uit-
gaat.
4. Merk en registreer waarde- 
volle bezittingen in uw huis met 
postcode en huisnummer.
5. Laat geen sleutels aan de 
binnenkant van buitendeuren 
zitten.
6. Leg nooit een sleutel onder 
bijvoorbeeld een deurmat of 
bloempot
7. Vertel uw buren dat u niet 
thuis bent indien u gaat carna-
vallen of op vakantie gaat en 
laat ze een oogje in het zeil hou-
den.

Wilt u veilig op 
vakantie gaan?
De politiewebsite 
www.politiemwb.nl helpt u hier-
bij. Daar vindt u onder Preventie 
- Vakantietips de vakantietest en 
de vakantiekaart. 

De vakantietest geeft u snel een 
indicatie of u goed voorbereid 

op vakantie gaat. Met de vakan-
tiekaart informeert u de politie 
over uw afwezigheid. Denk 
eraan om uiterlijk één week voor 
uw vertrek de vakantiekaart in-
gevuld op te sturen naar de po-
litie. De kaart vindt u op de po-
litiewebsite www.politiemwb.nl 
en op het politiebureau. Via het 
nummer 0900-8844 kunt u alle 
informatie ook telefonisch door-
geven. Er is één voorwaarde: de 
vakantieperiode moet minimaal 
zeven aaneengesloten dagen 
duren. 

Ten slotte wil ik u een prettige  
en veilige carnaval toewensen. 
Heeft u nog vragen of meldin-
gen? Bel mij dan via het tele-
foonnummer 0900-8844.

Met vriendelijke groet,

Johan de Vocht
Erwin van Erve (Wijkagent)

Wijnproefavond
In de Boomtak
Vrijdag 16 maart 2012

Chileense wijnen en hapjes
Wijnproeven onder leiding van 
Albert Schuermans
Van 20.00 - 22.00 uur
Genieten van wijn en hapjes
Van 22.00 - 24.00 uur
Kosten € 17.50 per persoon
(wijnproeven en hapjes)

Aanmelden:
uiterlijk 8 maart 2012
info @indeboomtak.nl of via Jan 
van Esch 06-53594995

Colofon

Redactie:
Piet Schlappi
Ton van Herel

Wout Klute

De wijkkrant is een uitgave 
van

Stichting Noordhoek en 
Stichting Beheer & Exploita-

tie “In de Boomtak”
Verschijnt 12 maal per jaar.

Oplage 3500

Redactieadres:
Wijkcentrum 

“In de Boomtak”
Boomstraat 81

5038 GP Tilburg
Tel: 5430920

E-mail: info@indeboomtak.nl 
Website: 

www.stichtingnoordhoek.nl
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 In de Boomtak menu
 
 € 5,75 per persoon (derde gang voor € 1,15 bij te bestellen)
 Aanmelden: info@indeboomtak.nl, in In de Boomtak of  
 013-5430920 tot uiterlijk 3 dagen voor het menu. Binnenkomst  
 vanaf  17.00 uur - Opdienen menu vanaf  17.30 uur

 Week 7    Uiensoep met kaascroutons
 Vrijdag 17 februari  Rijst
        Groentemix
     Kippenpoot, kerriesaus

 Week 8              Gebakken aardappelen
 Maandag 20 februari     Snijbonen
     Fricandeau
     Champignonroomsaus
     IJs met Schrobbelaer en slagroom

 Vrijdag 24 februari  Kippenpasteitje
     Aardappelen
     Duchesse
     Parijse worteltjes
     Vis, witte wijnsaus

 Week 9    Kippensoep, stokbrood
 Maandag 27 februari   Frietjes
     Sla,
     Schnitzel, stroganoffsaus
  
 Vrijdag 2 maart   Gebakken aardappelen
     Witlof
     Fricandeau en champignonroomsaus
     Appelpunt met slagroom

 Week 10    Boschampignonsoep met stokbrood
 Maandag 5 maart       Gekookte aardappelen
     Erwtjes met worteltjes
     Gebakken vis met vissaus
  
 Vrijdag 9 maart    Nasi
     Pittige kip
     Kroepoek en Atjar
     IJs met perzik en slagroom

 Week 11    Kerriesoep met stokbrood
 Maandag 12 maart  Gebakken aardappelen
     Bloemkool
     Gehaktbal met saus 

 Vrijdag 16 maart   Tomatensoep met stokbrood
     Gebakken aardappelen
     Prinsessenboontjes
     Schnitzel met champignonroomsaus

 Week 12    Pasteitje van gevogelte
 Maandag 19 maart   Friet
     Sla
     Biefstukpuntjes met roomsaus
  
 Vrijdag 23 maart   Kipcocktail
     Aardappelpuree
     Parijseworteltjes
     Gebakken kibbelingen met bieslooksaus

 Week 13    Aardappelkroketjes
 Maandag 26 maart   Snijboontjes
     Varkensfilet met roomsaus
     Bavarois met slagroom 

 Vrijdag 30 maart   Groentensoep met stokbrood
     Nasi
     Roerbakgroenten met kerriesaus
     Kippenpoot

Stem op de Boomtak

Zoals jullie misschien al gehoord 
hebben, wilde de Gemeente 
Tilburg ook 'ons' wijkhuis In de 
Boomtak sluiten. Maar door 
een document, waarin de ge-
meente zich had verplicht, dat 
er altijd een accommodatie in de 
Noordhoek voor de wijkbewo-
ners zou zijn, ging hun hele plan 
niet door!

De keerzijde was wel, dat de 
subsidiegeldkraan dicht ging! 
Door de inzet van een groot 
aantal buurtbewoners, kwam 
er een plan op tafel om een 
doorstart te maken en de In de 
Boomtak in eigen beheer te 
gaan exploiteren.
Daarvoor was de vrijwillige 
inzet van veel mensen nood-
zakelijk. Er werd een Stichting 
opgericht. Stichting Bestuur & 
Exploitatie In de Boomtak werd 
geformeerd. Zij hebben een be-

groting en een plan van aanpak 
opgesteld en een proeftijd van 
twee jaar gekregen.

Na een spannende start draait 
het wijkhuis nu op eigen kracht, 
sinds september 2011.

Trots op Nederland, afdeling 
Tilburg, houdt jaarlijks een ver-
kiezing voor hun Trotstrofee. Dit 
jaar is ons wijkhuis genomineerd 
voor deze prijs en wij willen jullie 
vragen je stem uit te brengen. 
Want als we over twee jaar met 
de gemeente gaan evalueren, 
is het winnen van zo’n prijs toch 
een pluspunt!
Ga naar:  www.trotsopneder-
land.com, kies voor afdeling 
Tilburg en stem op “In de Boom-
tak”!

Het is voor jullie een kleine 
moeite, maar voor het behoud 
van ons wijkhuis van groot be-
lang ! ! 
Alvast bedankt

Biljartverening de Noordhoek kampioen

Het tweede team van biljartverening de Noordhoek is kampioen ge-
worden in de TOBO libre - competitie. 
Op woensdag 8 februari werden ze gefeliciteerd door Jan Hamming 
(wethouder sport) die daarvoor speciaal naar de Boomtak kwam. 
Tevens werden Frits Verdonk en Harrie Michels gefêteerd voor hun 
PK (persoonlijk kampioenschap). De kampioenen zijn Jan Ketelaars, 
Cees Mallens, Leo van Diessen, Carel Dienjes en Henk Sup. Ook 
het eerste team was succesvol in de competitie en eindigde op de 
tweede plaats. De huldigingswedstrijd tussen team 1 en team 2 werd 
uiteindelijk gewonnen door het tweede dat daarmee de kampioens-
titel bevestigde.
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Lente menu
Zondag 25 maart 2012

€ 11,75 per persoon

Aanmelden: info@indeboomtak.
nl of telefonisch via nummer 
013-5430920 tot uiterlijk 3 da-
gen voor het menu.
Aanvang 16.00 uur aperitief
Aanvang 17.00 uur diner

Menu:
Aspergesoep met stokbrood

Gegrilde kippenmaisfilet met 
kerriesaus
Voorjaarsgroenten (peultjes met 
worteltjes)
Gebakken aardappeltjes

Roodvruchtensoepje met 
vanilleijs en slagroom

Nieuws vanuit het platform

Zoals u weet komen maande-
lijks ongeveer 20 wijkbewoners 
bij elkaar om met elkaar te 
spreken over de ontwikkelingen 
binnen de wijk. Aan dit platform- 
overleg neemt bijna altijd een 
gemeentelijke vertegenwoordi-
ger deel. Sinds kort is dat Hiddo 
Westra en ook zijn bijdrage is 
waardevol. 
Nieuw binnen dit overleg is ook 
John Vaillant. 
John is nauw betrokken ge-
weest bij de doorstart van de 
Boomtak in 2011 en daarnaast 
zeer betrokken bij de ontwikke-
lingen binnen de wijk.

Parkeren binnen de Noord-
hoek

Enige weken geleden heeft een 
gesprek plaatsgevonden met 
een 12 tal bewoners uit de wijk 
Noordhoek. 

Uit dit gesprek kwam naar voren 
dat deze bewoners behoefte 
hebben om het gebied voor 
parkeervergunningen fors uit 
te breiden. Daarbij denkt men 
aan het gehele gebied tussen 
Noordhoekring, Bredaseweg, 
Ringbaan West en Hart van 
Brabantlaan. 
Met name in de Zilverlindestraat 
wordt de situatie uiterst proble-
matisch. 
Daarnaast is de situatie rond 
het Boxdoornerf af en toe zelfs 
gevaarlijk te noemen. 
De parkeerproblematiek is ook 
besproken in het platformover-
leg. Hier worden de gesigna-
leerde knelpunten herkend en 
ziet men nu ook de Hazelaar-
straat volstromen. 
Naast het overleg met onder-
nemers, de eerdergenoemde 
groep bewoners en de wijkraad 
zal er ook nog met andere 
bewoners gesproken worden 
alvorens het advies aan het col-

lege aan te bieden. 
Invoering kan dan binnen een 
half jaar gerealiseerd zijn. 
De parkeervergunning is relatief 
goedkoop en er is een verschil 
in prijs tussen een vergunning 
op naam en een vergunning op 
kenteken. 
Specifieke aandacht is er voor 
de invaliden. Zij krijgen relatief 
de beste plaatsen. Door enkele 
kleine aanpassingen kan het 
aantal parkeerplaatsen links en 
rechts nog wel verhoogd wor-
den. Daarbij blijft het groen ge-
handhaafd, want dat is in onze 
wijk beperkt aanwezig.

Herontwikkeling Vormenfa-
briek

Zoals u weet is de Hall of Fame 
verhuisd van de Vormenfabriek 
aan de St. Ceciliastraat naar 
Hal 90 op de voormalige NS 
werkplaats in de spoorzone. 
De sloop van de voormalige 
fabriek zal nog deze maand 
beginnen. 
Enkele karakteristieke construc-
tie-elementen worden bewaard 
om later te kunnen gebruiken bij 
de inrichting van het openbaar 
gebied. 
De vloer blijft nog intact omdat 
onder de vloer sprake is van 
bodemverontreiniging. 
Inmiddels heeft er een markt-
verkenning plaatsgevonden 
waarbij de visie van twee on-

dernemingen interessant zijn. 
De gemeente zal in maart een 
bewonersavond organiseren, 
waarbij u allen in de gelegen-
heid wordt gesteld te reageren 
op de uitgangspunten van het 
nieuwe bestemmingsplan. 
Dan kunt u ook kennis nemen 
van de resultaten van de markt-
verkenning. 
Dit onderwerp staat ook op de 
agenda van het platform eind 
februari 2012. Dat overleg zal 
plaatsvinden in het Deprez ge-
bouw (Spoorzone). 
De heer Luciën Kuysters (pro-
jectdirecteur Spoorzone) zal ons 
dan bijpraten over de laatste 
ontwikkelingen. 
Het gehele complex van het 
Ottenterrein is inmiddels ge-
sloopt en ook dat plan zal aan 
de hand van een maquette wor-
den toegelicht.

Tot slot is er binnen het platform 
opnieuw gesproken over de 
verkeersmaatregelen binnen de 
Noodhoek. 
Nog steeds is de situatie Wil-
genstraat niet naar behoren 
opgelost en een ander belang-
rijk knelpunt vormt nog steeds 
de gevaarlijke kruising van het 
fietspad in de Beukenstraat.

Alle verslagen van het platform 
kunt u terug vinden op:
www.stichtingnoordhoek.nl
Jan Goossens

Mededelingen bestuur Stichting Noordhoek

Zoals u wellicht weet maakt François van de Bruggen reeds 
vele jaren deel uit van het bestuur van Stichting Noordhoek. De 
komende periode zal hij zijn werk geleidelijk aan overdragen. 
In december 2011 hebben wij een oproep geplaatst in de wijk-
krant en de heer Geert Seebregts heeft gereageerd en maakt 
sinds de verkiezing, 27 janauri 2012, deel uit van het bestuur. 
Wies van Wijk, Gust Govers en Jan Goossens zullen in overleg 
met Geert een nieuwe rolverdeling afspreken. Wij zijn blij met 
de komst van Geert. In een volgende uitgave zal Geert zich aan 
u voorstellen.


