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De jury, bestaande uit Ton van Herel (redactie wijkrant), Wies van 
Wijk (Stichting Noordhoek) en Jan van Esch (Stichting Beheer & 
Exploitatie In De Boomtak) was unaniem in haar keuze. 

”In de Noordhoek”

Ardie en Bruno de Hoogd zijn de winnaars geworden.
Met de door hen bedachte naam hebben zij een heerlijke megafles 
wijn gewonnen. 
“In de Noordhoek” is een naam die duidelijk aangeeft dat het nieuws 
betreft uit de wijk de Noordhoek. 
Daarnaast vinden de activiteiten en ontwikkelingen die in de krant 
vermeld worden, plaats in de Noordhoek. 
Tenslotte past de naam In de Noordhoek goed, in combinatie met In 
de Boomtak.

Op dinsdag 13 maart kreeg Ardie de prijs overhandigd uit handen 
van Geert Seebregts die de fles namens zijn bedrijf Villa de Vino 
beschikbaar heeft gesteld.

In de Noordhoek is de nieuwe naam voor de wijkkrant
In de speciale editie, van de wijkkrant, in februari deden we een oproep aan alle wijkbewoners om ideeën in te sturen voor een 
nieuwe naam voor onze wijkkrant. 
Er kwamen maar liefst twintig inzendingen binnen. 

Direct na carnaval zijn een 
aantal enthousiaste vrijwilligers 
aan de slag gegaan met de her-
inrichting van de ontmoetings-
ruimte In De Boomtak. 
Vier weken lang hebben Ton, 
Harrie, Wim, Hein, Piet en Ger-
rit de handen uit de mouwen 
gestoken. 

Nieuwe warme kleuren

Het resultaat mag er wezen. 
De twee biljarttafels zijn naar 
de achterzaal verhuisd en alles 

is geschilderd in nieuwe warme 
kleuren te weten bahama beige 
en mint groen. Komt u zelf maar 
eens kijken naar het eindresul-
taat.

Bedankt

Dankzij Kringloopwinkel Port-
Agora in de Goirkestraat 133 
hebben we twee leuke zithoek-
jes kunnen creëren waar je 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee een krantje of 
tijdschrift kunt lezen of gezellig 

kunt kletsen met je buurtbewo-
ners.

Heel veel dank ook aan Wo-
ninginrichting J. Musters voor 
het gratis schoonmaken en in 
de was zetten van de vloer.
De verf is voor een groot ge-
deelte gesponsord door De 
Verfkampioen (Hoefstraat/Laar-
straat).
Op een later moment zullen we 

de vrijwilligers, die de afgelopen 
weken keihard hebben gewerkt 
om de ruimte te reorganiseren,
uitgebreid in het zonnetje zet-
ten.

Herinrichting ontmoetingsruimte In de Boomtak

Zondag 22 april 
Live muziek in de 

Boomtak
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 In de Boomtak agenda
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 24.00 uur

 Maandag
 08.30 - 09.15  uur  HSL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Elisabeth Prikpost
 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
 19.30 - 20.30 uur  Damesgym

 Dinsdag
 08.30 - 09.15  uur  HSL Prikpost
 09.00 - 10.30 uur  Zumba dans
 09.30 - 10.30 uur  Elisabeth Prikpost
 11.15 - 12.15 uur  Dans en bewegen
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Reit
 13.00 - 17.00 uur  Individuele huiswerkbegeleiding
 14.00 - 15.00 uur   Moedergym
 14.00 - 15.00 uur  Ouderengym
 14.30 - 16.00 uur  Twern ouderenadviseur
 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              
 08.30 - 09.15  uur  HSL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Elisabeth Prikpost
 10.00 - 12.00 uur  Koor Les Fèmmes 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 - 15.30 uur  Volksdansen
 18.00 - 21.00 uur  Djembee
 18.30 - 21.00 uur  Percussie
 19.00 - 20.30 uur  Twern buurtbemiddeling
 19.30 - 23.00 uur  Biljartclub In ‘t Reitje
 20.00 - 21.30 uur  Volksdansen 

 Donderdag
 08.30 - 09.15  uur  HSL Prikpost
 09.00 - 16.00 uur  Twern belastingaangifte
 09.30 - 10.30 uur  Elisabeth Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 10.00 - 12.00 uur  Twern ouderenwerk
 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)
 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
 08.30 - 09.15  uur  HSL Prikpost 
 09.30 - 10.30 uur  Elisabeth Prikpost 
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb 
 10.30 - 12.30 uur  Zangmeditatie
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek en De Reit
 13.30 - 16.00 uur  Koersbal
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtakmenu
 17.30 - 20.30 uur  Streetdance

 Zaterdag
 11.00 - 13.00 uur  Slavjanka

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

Binnenkort in de 
Boomtak

30 maart: Wijnproefavond  
         thema Chili vanaf  
         20.00 uur
5 april: Start cursus Linedance                       
             vanaf 19.00 uur
8 april: Rommelmarkt-Paasei-
             eren zoeken vanaf        
             12.00 uur
9 april: Paasbrunch vanaf
             13.00 uur
20 april: Wijnproefavond thema
               Zuid Afrika vanaf 
               20.00 uur
22 april: Oude stijl Jazz met  
                Lime Tree Seven van-
                af 14.00 uur
30 april: Koffieconcert vanaf
               11.00 uur

Vrijwilligers gezocht 
In de Boomtak

Het gaat goed met het wijkcen-
trum. Steeds meer mensen we-
ten de weg naar In de Boomtak 
te vinden. 
Daarom zijn we op zoek naar 
nog meer vrijwilligers die het 
leuk vinden om een paar uurtjes 
per week mee te draaien als be-
heerder/barmedewerker.
Tevens zijn we dringend op 
zoek naar één of meer schoon-
maakmedewerkers die tegen 
een vrijwilligersvergoeding ons 
wijkcentrum netjes houden.
Hebt u interesse mail dan naar 
info@indeboomtak.nl of kom 
even langs.

Te koop

Wedstrijdbiljart voorzien van 
een nieuw laken. 
Voor slechts 
€ 500,00 bent u de nieuwe eige-
naar. Voor meer informatie mail 
naar info@indeboomtak.nl 

Muziekvereniging
The Limetree Seven
Jazz Oude Stijl

Speelt oude stijl Jazz op Zon-
dag 22 april In In De Boomtak 
van 14.00 tot 16.00 uur
Entree € 3,50

Wijn Proef  Avond 
In de Boomtak
Vrijdag 30 maart 2012

Chileense wijnen en 
hapjes

Wijnproeven (o.l.v. 
Albert Schuermans)
Van 20.00 / 22.00 uur

Genieten van wijn en hapjes
Kosten €17,50 p.p.
Vanaf 22.00 uur bar geopend
Aanmelden: info@indeboomtak.
nl of via Jan van Esch.

Wijnen proeven uit 
Zuid-Afrika

Op vrijdag 20 april vindt er we-
derom een wijnproeverij plaats 
in de Boomtak. Deze keer wordt 
er geproefd van diverse wijnhui-
zen uit Zuid-Afrika. Na het proe-
ven zijn er lekkere Afrikaanse 
hapjes.

Meld je aan op info@in de-
boomtak.nl
Kosten €17.50 p.p.

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

In de Noordhoek

 Nieuw: Iedere dag Prik-
 diensten In De Boomtak

 Prikdienst Lijn 2
 Alle Werkdagen vanaf  09.30 -
 10.30 uur In ruimte 2 (kan-
 toorruimte)

 Prikdienst SHL
 Alle werkdagen vanaf  08.30 -
 09.30 uur in ruimte 1 (com-  
 puterruimte)

 Voor beide diensten is de
 ontmoetingsruimte de 
 wachtkamer.

 LET GOED OP VOOR WELKE 
 DIENST U KOMT

 Copysluiting: 23 april 2012
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Verdeeld over twee poule’s stre-
den 16 deelnemers om de vier 
plaatsen in de kruisfinale’s.

Tijdens de eerste halve finale 
ging de heer Staps ijzersterk 
van start. 
De heer Van den Bosch opende 
moeizaam, kende halverwege 
de partij een opleving maar viel 
weer stil. De heer Staps maakte 
de partij uit.

Weining moeite

In de tweede halve finale kwam 
de heer Zeegers eigenlijk nooit 
goed los. 
Hierdoor had de heer Van Gorp 
weinig moeite zich te plaatsen 
voor de finale. 
In de strijd om de derde plaats 

zagen we een andere heer Zee-
gers. In 15 beurten maakte hij 
zijn 18 caramboles en verwees 
de heer Van den Bosch naar 
plek vier.

In de finale kwam de heer Van 
Gorp nooit tot het spel wat hij 
had laten zien in de voorronde-
wedstrijden en omdat de heer 
Staps zijn zenuwen aardig in 
bedwang kon houden werd hij 
de winnaar van de Mari van 
Poppel trofee 2012.

Al acht jaar

Tijdens de prijsuitreiking werd 
de heer Van Poppel bedankt 
voor de acht jaren, dat hij de 
organisatie van het toernooi op 
zich had genomen. 
Els van Poppel was wederom 
bereid de bekers uit te reiken.

Mede door de bereidheid van 

enkele sponsoren, “In De Boom-
tak”, Albert Heijn, Jan Heijns-
straat, Visspecialiteiten en Trai-
teurzaak van Oursouw en een 
anonieme sponsor konden we 
aan de sluitingsavond weer een 
extra tintje geven. 
Het bestuur van “In De Boom-
tak”, had voor de winnaar nog 
een verrassing in petto in de 
vorm van een extra groot glas 
bier. 

Bedankt

De avond verliep, zoals eigenlijk 
het gehele toernooi, in een ge-
zellige sfeer. 
Dat er ook een aantal vrouwen 
van de deelnemers aanwezig 
waren was prettig om te zien. 
Iedereen, inclusief de vrijwil-
ligers van In de Boomtak, be-
dankt voor jullie inzet. 
We kunnen weer terugzien op 
een goed, gezellig en geslaagd 
toernooi en we kijken nu al weer 
uit naar 2013, wanneer we de 
30e editie van het toernooi zul-
len spelen.

Eindstand :
1 De heer Staps
2 De heer van Gorp
3 De heer Zeegers
4 De heer van den Bosch

De organisatie
Henny Priemus
Ad van de Wiel

 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 14   Kerriesoep met stokbrood
 Maandag 2 april  Nasi, Babi pangang
       Kroepoek
    Atjar

 Vrijdag 6 april  Gekookte aardappelen
               Spinazie
    Draadjesvlees op grootmoeders wijze
    Bavarois met slagroom

 Week 15   *Paasbrunch     
 Maandag 9 april  2e Paasdag   
    
 Vrijdag 13 april  Boerengroentensoep met stokbrood
    Aardappelpuree
    Worteltjes
    Vis met bijpassende saus

 Week 16   Tomatensoep met stokbrood
 Maandag 16 april   Friet
     Doperwtjes
     Stoofvlees
     
 Vrijdag 20 april  Rijst
    Gemengde groente
    Vleesspies met Stroganoffsaus
    IJs met karamelsaus en slagroom

 Week 17   Gebakken aardappelen
 Maandag 23 april   Witlof
    Kippenpoot met roomsaus
    Chocoladeijs met slagroom
  
 Vrijdag 27 april  Uiensoep met kaascroutons
    Gebakken aardappelen
    Tuinboontjes met ham
    Kotelet met Hollandaisesaus

 Week 18   Toast met gebakken champignons
 Maandag 30 april  Aardappelvarianten
 Koninginnedag  Koninginnemix
    Rollade met pepersaus

*Paasbrunch 
 Binnenkomst vanaf  13.00 uur  Opdienen menu vanaf  14.00 uur

 Kip cocktail    Beenham met bijpassende saus
 Roerei    Gekookte eieren
 Witbrood en bruinbrood  Gesorteerde broodjes
 Paasbrood    Verschillende soorten vleeswaar
 Drie verschillende soorten kaas Zoet beleg
 Boter     Vers fruit
 Koffie en thee

In de Noordhoek

Hein Staps wint Mari van Poppeltoernooi 2012 

De 29e editie van het driebandentoernooi van “In De Boomtak” 
behoort weer tot het verleden. 
Het toernooi, dat al jaren de naam Mari van Poppel toernooi 
draagt, ging van start op 9 januari 2012.

 Paasrommelmarkt
 8 april
 12.00 tot 16.00 uur
 In de Boomtak

 Kramen te huur

 Er zijn nog kramen te 
 huur voor deze rommel-
 markt.
 Kosten € 25,00 per
 kraam
 Aanmelden via:
 info@indeboomtak.nl
 of  telefonisch via 
 nummer 013-5430920
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Nog dit jaar (2012) wordt er 
gestart met sanering en nieuw-
bouw op de plek van de oude 
Vormenfabriek. De Hart van 
Brabantlaan krijgt in 2013 een 
grondige facelift en de nieuw-
bouw van het zogenaamde Ta-
lent Square (hoek Ceciliastraat, 
Hart van Brabantlaan) wordt al 
in september 2013 in gebruik 
genomen. Daarnaast trekt de 
gemeente de  Burgemeester 
Brokxlaan eind 2012 door rich-
ting NS-plein en begint in 2013 
de uitbreiding van het NS sta-
tion.

Maquette
Gemeentelijk projectleider 
Lucien Kuijsters ontving op 
dinsdag 28 februari zo’n twintig 
buurtbewoners in het Deprez 
gebouw voor een informatieve 
bijeenkomst. Na een geslaagde 
renovatie biedt deze voormalige 
stoomketelfabriek onderdak 
aan de projectorganisatie van 
de Spoorzone. Blikvanger is de 
gigantische maquette van de 
Spoorzone op de eerste ver-
dieping. Werkelijk ieder detail is 
verwerkt in het schaalmodel van 
dit deel van Tilburg.
De komende jaren is dus vooral 
het deelgebied De Werkplaats 
van de Spoorzone aan de beurt. 
Hier bevinden zich het station 
en de voormalige werkplaats 
van de NS/Nedtrain. Onze wijk 
grenst hier aan en het kan niet 
anders dat ook onze buurt de 

gevolgen hiervan gaat merken. 
Zo zal de manier waarop het 
verkeer over Lochtstraat, Brokx-
laan en Gasthuisring wordt 
geleid veranderen. 

Vormenfabriek
Maar meest relevant op korte 
termijn is de invulling van het 
gebied van de voormalige Vor-
menfabriek. Uit onderzoek blijkt 
dat de grond hieronder flink ver-
vuild is en de gemeente moet 
hiervoor eerst een sanerings-
plan opstellen. Inmiddels heb-
ben zich twee serieuze project-
ontwikkelaars gemeld die brood 
zien in het gebied. Het plan is 
om aan de zijde van de Hart van 
Brabantlaan appartementen te 
bouwen en aan de Elzenstraat-
kant grondgebonden starterswo-
ningen. Ook is er beperkt ruimte 
voor groen. De aanwezige 
bewoners pleitten tijdens de bij-
eenkomst voor de vestiging van 
zorgaanbieders. Sinds geruime 
tijd hebben we geen huisarts, 
tandarts of andere zorgaanbie-
der in de wijk. Gezien de leef-
tijdssamenstelling van de wijk 
is dit een groot gemis. Om ook 
de andere wijkbewoners bij te 
praten over de laatste ontwik-
kelingen rondom de voormalige 
Vormenfabriek organiseert de 
gemeente in maart of april een 
bewonersavond. Meer info volgt 
hierover via de gemeente, zo 
werd beloofd. 

Een andere belangrijke korte 
termijn ontwikkeling is de bouw 
van het Talent Square op de 
hoek Ceciliastraat Hart van Bra-
bantlaan direct naast het spoor. 
In korte tijd is dit terrein eind 
2011 gesloopt en dit voorjaar 
start de bouw van het Talent 
Square. Hier komen vooral bui-
tenlandse studenten en expats 
(kenniswerkers) wonen. Op de 
begane grond komen winkels 
die zich richten op deze doel-
groep. 

Ook dit jaar nog gaat de ge-
meente flink slopen achter het 
spoor zodat de Burgemeester 
Brokxlaan doorgetrokken kan 
worden tot aan het NS-plein. 

Recht achter het NS station 
wordt in 2013 een plein aange-
legd waar de voorbereidingen 
beginnen voor de doorbraak  
van het NS station. In 2014 
schuift Prorail in een keer een 
tunnel onder het spoor door zo-
dat het huidige station aan twee 
kanten toegankelijk wordt. De 
passage wordt minstens twee 
keer zo breed als nu. 
Voor meer informatie over de 
spoorzone www.tilburgspoor-
zone.nl. Binnenkort staat op de 
website van de Stichting, www.
stichtingnoordhoek.nl,  meer 
gegevens over de informatie-
avond over de toekomst van het 
voormalige Vormenfabriek.

Carnaval 2012 In de Boomtak
15 Februari barstte het feest-
gedruis los in In De Boomtak. 
Buurtcarnaval 2012 was een 
feit. 
Vele vrijwilligers hebben hard 
gewerkt om de mooie versierde 
zaal op tijd af te krijgen. 
We zijn begonnen op woensdag 
15 februari met het Tonproaten. 
Ongeveer 80 wijkbewoners von-
den hun weg naar het oergezel-
lige wijkcentrum voor de nodige 
humor.

Op donderdagmiddag ging het 
carnavalsfeest verder met de 
55+ middag georganiseerd door 
de Twern. 
Het werd weer een gezellige 
boel voor onze wijkbewoners 
die hier dan ook volop van 
hebben genoten. Vrijdagmid-
dag was van oudsher de basis-
school De Elzen met ongeveer 
150 kinderen van de partij om 
een paar uurtjes gezellig te 

springen en te hossen. 

Zaterdag om 14.00 uur ging 
In de Boomtak open voor een 
gezellig buurtcarnaval. 
Een aantal oude bekenden von-
den hun weg terug en hebben 
met hun kinderen vier dagen 
lang gezellig carnaval gevierd. 
Het was er gezellig en wij hopen 
dat er volgend jaar meer oude- 
en nieuwe buurtbewoners hun 
weg vinden naar het wijkcen-
trum voor een ouderwets gezel-
lige carnaval. 

Mede dankzij de Koopjeshal 
(voorheen Westermarkt) aan de 
Boscheweg en de Ballonencon-
curent te Eindhoven hebben wij 
de ontmoetingsruimte om kun-
nen toveren tot een leuk ver-
sierde carnavalszaal.

Vrijwilligers bedankt voor jullie 
inzet.

Ontwikkeling Spoorzone raakt  in een stroomversnelling 
Al jarenlang wordt er in Tilburg gesproken over de Spoorzone, het gebied tussen Westpoint en Interpolistoren. Maar de komende 
jaren raken de ontwikkelingen in dit grote gebied echt in een stroomversnelling. Ook voor onze wijk staat er veel te gebeuren. Dat 
was de belangrijkste boodschap tijdens het bezoek dat een delegatie van Noordhoekbewoners onlangs bracht aan het bezoekers-
centrum in het Deprez gebouw aan de Lange Nieuwstraat. 


