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Japanse delegatie bezoekt “In 
de Boomtak”

Op maandag 23 april bezocht 
een groep van acht Japanners 
het wijkcentrum In de Boomtak. 
Deze delegatie uit Minamia-
shigara was in Tilburg om te 
zien hoe organisaties hier wer-
ken met vrijwilligers. 

Tijdens de lunch werden er-
varingen uitgewisseld met de 
Japanse gasten. Men was erg 
onder de indruk van de inzet en 
motivatie van onze boomtakvrij-

willigers. 
Minamiashigara onderhoudt al 
vele jaren een vriendschaps-
band met Tilburg. 
Jaarlijks worden er over en weer 
bezoeken gebracht om van el-
kaar te leren. 

In de Boomtak was voor deze 
internationale delegatie vooral 
interessant omdat er voor 
100 % gewerkt wordt met vrijwil-
ligers zonder één cent subsidie.

Inschrijving en collecte Kinder-
vakantiewerk de Noordhoek
Beste ouders,

Ook dit jaar wordt er in de wijk 
de Noordhoek een week Kinder-
VakantieWerk georganiseerd en 
wel van 6 t/m 11 augustus in het 
Odulphuslyceum.
Daarvoor is het natuurlijk van 
belang om te weten wanneer u 
uw kind in kunt schrijven. 

Datum: 24 mei
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Plaats: Buurtcentrum in de 
Boomtak
Prijs: €30,- per kind

Uit ervaring is gebleken dat ons 
KinderVakantieWerk snel vol-
loopt, gaat u dus op tijd in de rij 

staan om teleurstelling te voor-
komen.
Daarnaast mag u slechts de 
kinderen uit één gezin inschrij-
ven, dit kunnen uw eigen kinde-
ren zijn maar natuurlijk ook uw 
kleinkinderen of de kinderen van 
de buren. Houdt u hier alstu-
blieft rekening mee.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KinderVakantieWerk de 
Noordhoek

Collecte
Ook dit jaar komen onze vrijwil-
ligers langs om te collecteren en 
wel op maandag 21 en dins-
dag 22 mei.

Het is weer lente en dus zal 
het op den duur lekkerder weer 
worden! 
Er zijn daarom vanaf dit moment 
heerlijke ijsjes te koop in het 
wijkcentrum “In de Boomtak”. 
Ze zijn niet alleen lekker maar 
ook verfrissend. 

We hebben ze in verschillende 
soorten: van waterijsjes tot Mag-
nums en Marsijsjes. 
En voor wie van simpel houdt 

zijn er ook eenvoudige bakjes 
met slagroomijs. 
Er is keuze genoeg kom dus ge-
rust langs voor een lekker ijsje.

IJs in “In de Boomtak”

De binnentuin tussen de 
Herbergier en In de Boomtak 
krijgt steeds meer vorm. 
Om er een echte wijktuin van te 
maken vragen we de bewoners 
van de Bomenbuurt om hulp. 

Biodiversiteit

Het idee is dat iedere straat een 
boompje schenkt passend bij de 
straatnaam. 
Op die manier dragen we 
allemaal bij aan een groene 
ontmoetingsplek in de wijk. 
Ook bevordert dit de 
biodiversiteit van dit mooie plan. 

We roepen iedere straat in 
de Bomenbuurt op om één 
boompje te sponsoren voor 
deze tuin. 
Zo hebben we straks wellicht 
een eik, een plataan, een 
kastanjeboom, een den, enz.

Straatvertegenwoordiger

Degene die zich per straat 
opwerpt als organisator van 
dit plan ontvangt van ons 
een eetbon voor het heerlijke 
Boomtakmenu.
Meld je aan op:
info@indeboomtak.nl 

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

 Maandag
 08.30 - 09.30  uur  SHL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose
 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
 20.30 - 22.30 uur  Stichting Alba theater
 
 Dinsdag
 08.30 - 09.30  uur  SHL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose
 11.15 - 12.15 uur  Dans en bewegen
 12.30 - 13.30 uur  Zumba dans
 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
 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 wijkoverleg (laatste dinsdag van  
    de maand)
 20.30 - 22.30 uur  Schilderen 
 
 Woensdag              
 08.30 - 09.30  uur  SHL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose 
 12.30 - 16.00 uur  Seniorenweb
 12.30 - 16.30 uur  Individuele huiswerkbegeleiding
 13.00 - 14.00 uur  Spreekuur wijkagent (even weken)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 13.30 - 16.00 uur  Seniorenweb computercursus
 14.00 - 15.30 uur  Volksdansen
 17.00 - 18.00 uur  Percussie
 19.00 - 21.00 uur  Percussie
 19.30 - 24.00 uur  Biljartclub In ‘t Reitje
 20.30 - 22.30 uur  Volksdansen
 20.30 - 22.30 uur  Djembe 
 
 Donderdag
 08.30 - 09.30  uur  SHL Prikpost
 09.00 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose 
 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
 19.00 - 21.00 uur  Line dance
 21.00 - 23.00 uur  Tafeltennis
 
 Vrijdag
 08.30 - 09.15  uur  SHL Prikpost 
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose  
 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
 20.00 - 22.00 uur  ‘t Host
 20.30 - 22.30 uur  Stichting Alba theater
 
 Zaterdag
 11.00 - 12.00 uur  Gymles
 11.00 - 13.00 uur  Russisch voor kinderen

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

Binnenkort in de 
Boomtak

10 mei: Workshop dichten 
20.00 uur
12 mei: Vrijwilligersdag binnen-
tuin vanaf 10.00 uur
13 mei: Koffieconcert vanaf 
12.00 uur

14 mei: Inloopavond Gemeente 
Tilburg over parkeerbeleid 19.00 
uur
24 mei: 55+ middag met muzi-
kaal optreden
24 mei: Inschrijven KinderVa-
kantieWerk de Noordhoek vanaf 
19.00 uur
25 mei: Wijnproefavond Spaan-
se wijnen met tapas 20.00 uur
28 mei: Pinksterrommelmarkt 
vanaf 12.00 uur
28 mei: Pinksterbrunch 12.00 
uur
29 mei: Open avond Kunstclub 
vanaf 19.30 uur

Wijn Proef  Avond 
In de Boomtak
Vrijdag 25 
mei 2012

Spaanse wij-
nen en Tapas

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

Genieten van wijn en tapas
Kosten €17,50 p.p.
Vanaf 22.00 uur bar geopend
Aanmelden: Uiterlijk 18 mei 
2012, info@indeboomtak.nl of 
via Jan van Esch 06-53594995

Rommelmarkt 
tweede Pinkster-
dag 28 mei

Onlangs is de eerste rommel-
markt gehouden in ‘In de Boom-
tak’. Een eerste tray out. 
We hebben veel positieve reac-
ties gekregen. 
Alleen het weer zat een beetje 
tegen. 

Maar er is de hele middag aan-
loop geweest en een enthousi-
aste kraamhoudster heeft haar 
gestolen mobieltje bijeen kun-
nen sprokkelen. 

De rommelmarkt, die we maan-
delijks willen laten terugkeren, 
hebben onze nieuw buren erva-
ren als een heus uitje.

U kunt een tafel reser-
veren voor € 7,50 of  een 
grondplaats voor € 2,50.

Reserveren op:
info@indeboomtak.nl
 

 Colofon
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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: 21 mei 2012
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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 de dag van het menu.  
 Binnenkomst vanaf 17.00 uur-opdienen menu vanaf 17.30 uur

 Week 18   Kerriesoep met stokbrood
 Vrijdag 4 mei  Gebakken aardappelen
       Boontjes
    Cordon Bleu met roomsaus

 Week 19   Tomatensoep met stokbrood     
 Maandag 7 mei  Friet met mayonaise 
    Doperwtjes
    Stoofvlees  
    
 Vrijdag 11 mei  Aardappelkroketjes
    Snijboontjes
    Schnitzel met Hollandaisesaus
    IJs met peertjes en slagroom

 Week 20   Aardappelpuree
 Maandag 14 mei  Worteltjes
    Kibbeling
    Fruitsalade met slagroom
     
 Vrijdag 18 mei  Aspergesoep met stokbrood   
    Gebakken aardappelen
    Gemengde groenten
    Varkensfricandeau

 Week 21   Groentensoep met stokbrood
 Maandag 21 mei   Aardappel duchesse
    Bloemkool
    Gehakbal met saus
  
 Vrijdag 25 mei  Nasi goreng
    Daging rendang
    Sambal goreng
    Kroepoek en atjar
    Bavarois met slagroom

28 mei Pinksterbrunch 
 Kosten € 12,75 per persoon
 Binnenkomst vanaf  13.00 uur  Opdienen menu vanaf  14.00 uur

 Kip cocktail    Pinksterbrood
 Roerei    Gekookte eieren
 Witbrood en bruinbrood  Gesorteerde broodjes
 Zoet beleg    Verschillende soorten vleeswaren
 Drie soorten kaas   Boter
 Warm vlees   
 Vers fruit    
    
 Koffie en thee

In de Noordhoek

K.B.O. Broekhoven 1 organi-
seert op zondag 3 juni voor de 
14e keer een scootmobiel-/fiets-
tocht.
Ook elektrische rolstoelers zijn 
van harte welkom.
Beide tochten gaan door de 
bossen en rustige wegen waar 
u lekker van de natuur kunt ge-
nieten.

Zowel voor de scootmobielers 
en fietsers is de afstand 25 km. 
Na ongeveer 12 km is er een 
rustpunt van een uur.
Voor de scootmobielers is er 

begeleiding van een volgauto en 
motor begeleiding voor de afzet-
ting van gevaarlijke oversteek 
plaatsen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6.00 
per persoon.
Voor dit bedrag wordt u voorzien 
van eten en drinken.

U kunt zich inschrijven tot 20 
mei.
Voor verder informatie kunt u 
contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael           
Tel: 013-5364880 

Scootmobiel - fietstocht 2012

Adverteerders gevraagd

Hier had de naam van uw 
bedrijf  kunnen staan

Voor tarieven en informatie:
info@indeboomtak.nl

 Voor ‘n prikkie!!

 Elke ochtend tijdens de  prikpost van 08.30 tot
 10.30 uur Koffie of  thee  met broodje ham, brood-
 je kaas, tosti of  worstenbroodje.

 Voor slechts € 1,50

Zondag 25 maart zijn in Uden 
Sander van den Broek en Kim-
berley Huijskens Brabants kam-
pioen sneldammen geworden. 
Sander in de categorie aspiran-
ten en Kimberley bij de pupillen.
Ook het zilver bij de pupillen 
was voor een Tilburger Alhaji 
Bangura.

De welpen categorie was voor 
Harm Peerenboom uit Maria-
heide.
 
Sander, Kimberley en Harm 
hebben zich geplaatst  voor het 
NK op 16 juni aanstaande.
 
Cor Kuijstermans

Tilburgers Sander van den Broek en Kimberley 
Huijskens damkampioen van Brabant 
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Een nieuw gebouw, zestien 
nieuwe gasten en hun fami-
lies en vrienden, ongeveer 20 
nieuwe medewerkers, en wij als 
nieuwe zorgondernemers. 
Oja, en onze teckel Juul: ieder-
een moest zijn plek zoeken en 
vinden. 

Kleine heksenketel

Appartementen ingericht, een 
parkeerplaats gecreëerd, alles 
schoon en op zijn plek, wie doet 
wat en wanneer. 
Kortom een kleine heksenketel. 

Door de inzet van onze fantasti-
sche medewerkers en vrienden, 
wordt  het wat rustiger en vin-
den we allemaal wat meer onze 
weg. 
Onze gasten hebben het goed 
naar hun zin en leren elkaar en 
ons beter kennen. 
Ook wat meer ruimte om met de 
omgeving bezig te zijn. 

Andere mensen ontmoeten

We werden uitgenodigd op de 
korenmiddag in de Boomtak en 
genoten van het zondagmiddag-
concert en de braderie. 

We kijken uit naar de activiteiten 
met Koninginnedag. 
Onze gasten vinden het leuk an-
dere mensen uit de Bomenbuurt 
te ontmoeten. 
Ook al zitten we wat dicht op 
elkaar de samenwerking met de 
Boomtak gaat prima.
We kijken uit naar de ontwikke-
ling van de tuin en trekken ook 
hier samen in op met de Boom-
tak.

Open dag Herbergier/buurt-
feest

12 mei is een belangrijke dag: 
we hopen op veel vrijwilligers 
om de rommelige omgeving 
alvast wat op te ruimen en die 
dag mee te denken over wat 
we in de tuin/park allemaal met 
elkaar kunnen gaan doen. 

We worden die dag bijgestaan 
door mensen van http://www.
buitenruimtevoorcontact.nl. 
Hans en Marleen gaan daar dan 
meer over vertellen.
Ook 10 juni wordt belangrijk: 
buurtfeest en Open Dag in de 
Herbergier. 
Hiervoor kun je je later opgeven. 

Geschiedenis met pand

We merken nu al dat heel veel 
mensen nieuwsgierig zijn hoe 
het binnen is geworden in de 
Herbergier. 
Veel mensen hebben een ge-
schiedenis met het pand, heb-
ben er op school gezeten of 
hun kinderen er naar school 
gebracht. 
Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom.
Ook hebben de eerste gierzwa-
luwen weer hun intrek genomen 
in de kastjes die onder de dak-
goot aan de noord- en oostzijde 
hangen. 
In een kastje hebben we een 
camera geplaatst, zodat onze 
gasten mee kunnen leven met 
het aanstaande huiselijk geluk 
van paren en broeden van de 
gierzwaluwen.
Tevens veel dank aan Henk 
Haans.

We hebben plannen om nog 
veel samen met de buurt te 
gaan doen. Voor nu: dank voor 
de gastvrijheid in deze mooie 
wijk!
 
Vrijwilliger

p.s zou je iets voor onze gasten 
of de Herbergier willen beteke-
nen, bijvoorbeeld in de vorm 
van vrijwilliger, neem gerust 
contact op met ons. 
Zo zoeken we zeker nog men-
sen die op een vaste dag bij 
ons willen komen koken, en 
wanneer ze willen ook kunnen 
mee-eten. 
Of iemand die in de ochtend 
met onze gasten koffie wil drin-
ken en de kranten lezen, lekker 
rustig.
 
Met vriendelijke groet, ook 
namens onze gasten en mede-
werkers.
Patrick en Marie-Hélène de Kort
Herbergier Tilburg
www.herbergier.nl/Tilburg
tilburg@herbergier.nl
06-25022212 

Herbergier Tilburg van start
Eindelijk. Na twee jaar voorbereiding zijn we nu een maand 
open. Dat was een hele drukke maand.


