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Eén Jaar Boomtakmenu, een feestje waard.
“Een dag met een gouden randje” was een van de enthousiaste opmerkingen aan het einde van deze geslaagde dag.

Deze maand bestaat het eetpunt met het Boomtakmenu een
jaar. Elke maandag en vrijdag
is er een gevarieerd menu voor
maar € 5,75 waarbij steeds meer
mensen zich aansluiten.

thee met natuurlijk iets lekkers
erbij.
Daarna vertrokken wij om 11.00
uur met een luxe touringcar richting Drimmelen.

De goed gevulde lunchpakOm dit heuglijke feit niet onopge- ketten werden uitgedeeld en we
merkt voorbij te laten gaan hebwerden ingescheept op de Zilben we op vrijdag 17 augustus
vermeeuw 2 waar een speciaal
speciaal hiervoor een dag gedek voor ons was gereserveerd.
organiseerd met een rondvaart
Tijdens de ruim twee uur dudoor natuurpark de Biesbosch.
rende rondvaart genoten wij van
Ongeveer 85 deelnemers
het prachtige natuurgebied met
werden ‘s ochtends ontvangen
unieke vogelsoorten, otters, bein “In De Boomtak” met koffie en vers en fantastische begroeiing.

Gelukkig waren de weergoden
ons goed gezind. Het was genieten vanaf het binnen- en
buitendek. Wij genoten van de
heerlijk zon en van de stralende
gezichten.
Rond 16.00 uur arriveerden we
weer bij “In De Boomtak” waar
iedereen plaats nam op het terras en daar weer genoot van
een verfrissing of een heerlijk
goed glas bier.
Binnen werden intussen de
tafels ingedekt voor de ruim 100
mensen die deelnamen aan

het menu. Ter afsluiting werden
feestelijke ijsjes uitgedeeld door
onze huiscateraar. Hij is overigens door de Makro uitgeroepen
tot ondernemer van het jaar
2012 en werd hiervoor in het
zonnetje gezet. Onze voorzitter
Jan van Esch heeft hiervoor een
passende voordracht ingediend.
Kortom, een zeer geslaagde dag
met niets dan vrolijke en zeer
tevreden gezichten.
Een dag om niet te vergeten.
Een dag die voor herhaling vatbaar is!

In de Boomtak agenda
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 24.00 uur

Nieuw: Iedere dag Prikdiensten In de Boomtak

Maandag

Prikdienst Lijn 2

08.30 - 09.30 uur		
09.30 - 10.30 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 16.00 uur		
				
17.00 - 19.00 uur		
19.30 - 20.30 uur		

SHL Prikpost
Lijn 2 prikpost + trombose
Biljartclub De Noordhoek en De Reit
Bingopret (tweede maandag van de
maand)
In de Boomtakmenu
Damesgym

Dinsdag
08.30 - 09.30 uur		
09.30 - 10.30 uur		
12.30 - 13.30 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.00 uur 		
14.00 - 15.00 uur		
14.30 - 16.00 uur		
19.00 - 21.00 uur		
19.00 - 23.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.30 - 22.30 uur		

SHL Prikpost
Lijn 2 prikpost + trombose
Zumba dans
Biljartclub De Reit
Moedergym
Ouderengym
Twern ouderenadviseur
Dammen
Biljartclub In de Boomtak
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
van de maand)
Schilderen

Woensdag
08.30 - 09.30 uur		
09.30 - 10.30 uur		
13.00 - 14.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.30 uur		
19.30 - 24.00 uur		
19.30 - 22.30 uur		
20.00 - 23.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.30 - 22.30 uur		

SHL Prikpost
Lijn 2 prikpost + trombose
Spreekuur wijkagent (even weken)
Biljartclub De Noordhoek
Volksdansen
Biljartclub In ‘t Reitje
Sportschool Le Granse
Biljarten Musters (oneven weken)
Volksdansen
Djembe

Donderdag
08.30 - 09.30 uur		
09.00 - 10.30 uur		
09.30 - 10.30 uur		
13.30 - 15.30 uur		
14.00 - 16.30 uur		
				
19.00 - 20.00 uur		
20.00 - 2`.30 uur		
20.00 - 22.30 uur		
21.00 - 23.00 uur		

SHL Prikpost
Lijn 2 prikpost + trombose
Yoga
Schilderen (o.l.v. Cees van Loon)
Seniorenmiddag 55+ (derde
donderdag van de maand)
Dammen
Sportschool Le Granse
Schilderen Boomtak Atelier
Tafeltennis

Vrijdag
08.30 - 09.30 uur		
09.30 - 10.30 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 16.00 uur		
17.00 - 19.00 uur		
17.30 - 20.30 uur		
20.00 - 22.00 uur		

SHL Prikpost
Lijn 2 prikpost + trombose
Biljartclub De Noordhoek en De Reit
Koersbal
In de Boomtakmenu
Streetdance
Carnavalsband ‘t Host

Zaterdag
11.00 - 12.00 uur		
11.00 - 12.30 uur		
11.00 - 13.00 uur		

Gymles
Sportschool Le Granse
Russisch voor kinderen

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

Alle Werkdagen vanaf 09.30 10.30 uur in ruimte 2 (kantoorruimte)

Prikdienst SHL

Alle werkdagen vanaf 08.30 09.30 uur in ruimte 1 (computerruimte)
Voor beide diensten is de
ontmoetingsruimte de
wachtkamer.
LET GOED OP VOOR WELKE
DIENST U KOMT!

Iedere straat een boom
In april riepen we de Bomenbuurtbewoners op om per straat
één boom (passend bij de
straatnaam) te sponsoren voor
de aan te leggen tuin tussen
In De Boomtak en De Herbergier. Hierop zijn al verschillende
reacties binnen gekomen onder
andere van het Lindeplein.

Wellicht heeft u intussen met
uw buren kunnen overleggen
of is er een straatfeest geweest
waarop dit idee besproken is.
Ons streven is om in het najaar
tien bomen te planten waardoor
er een groene oase ontstaat in
uw wijk die als nieuwe ontmoetingsplek kan fungeren.
Mocht u mee willen doen neem
dan contact op met info@indeboomtak.nl. De prijzen van de
bomen zijn afhankelijk van de
soort en grootte en van het aantal dat in één keer besteld wordt.
Dus hoe meer straten meedoen,
hoe goedkoper het wordt.
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Copysluiting:
17 september 2012
De poule bestond uit twee delen:
de groepsfase en de finalepoule.
De prijzen zijn inmiddels uitgereikt.
Wij danken alle deelnemers
voor het meespelen want ook
hiermee heeft u “In de Boomtak”
weer een klein beetje gesteund.
We feliciteren de volgende prijswinnaars:
1e prijs: A. Vos,
Noordhoekring 210
2e prijs: Dinie de Kroon – de
Nijs, Hart van Brabantlaan 774
3e prijs: Louis de Nijs, Hart van
Brabantlaan 774
Over twee jaar hopen we
opnieuw op succes voor Oranje
en op nog meer deelnemers.

Zondag 30 september

Mosselmiddag in
In de Boomtak

Winnaars EK voetbal
toto In de Boomtak
bekend
In de vorige editie van In de
Noordhoek verscheen de EK
voetbal toto.
Ondanks het teleurstellende
resultaat van Oranje zijn er drie
deelnemers die in de prijzen zijn
gevallen.

Met echte kwaliteitsmosselen
van Van Oursouw
Slechts € 14,50
inclusief bier / fris of wijn!
U kunt vanaf heden reserveren!
Aanvang 16.00 uur

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 twee dagen voor de dag van het
menu.
Binnenkomst vanaf 17.00 uur-opdienen menu vanaf 17.30 uur

Week 36			

Verse tomatensoep met stokbrood
Maandag 3 september Gebakken aardappeltjes
				
Groentemix
				
Gegrilde kipfilet met kruiden saus
Vrijdag 7 september
				
				
				

Pasteitje van kalfsvlees
Aardappelpuree
Erwtjes en worteltjes
Gebakken pangafilet met vissaus

Week 37			
Nasi speciaal voor de echte liefMaandag 10 september hebber
				
Coupe dame Blanc		
				
Vrijdag 14 september Friet met mayonaise
				
Witte koolsalade
				
Stoofvlees op oud Hollandse wijze
				
Bavaroise van rood fruit met slagroom
Week 38			

Kerriesoep vergezeld met kipreepjes
Maandag 17 september en stokbrood
				
Aardappel kroketten
				
Suiker boontjes
				
Cordon bleu
				
Vrijdag 21 september Groentesoep met stokbrood
				
Rijst
				
Doperwtjes
				
Kippenpoot met kerriesaus

Week 39			
Maandag 24 september
				
				
		
Vrijdag 28 september
				
				
				

Gebakken aardappel
Bloemkool
Gebraden fricandeau met roomsaus
Fruitsalade met ijs en slagroom
Champignonsoep met stokbrood
Douches aardappeltjes
Mexico mix
Rollade met bijpassende saus

Hart van Brabantlaan 729 Tilburg

Wij bezorgen kwaliteitswijnen gratis aan huis
binnen Tilburg
U kunt ons vinden op:
www.villadelvino.nl of telefonisch 06-19608252

Marktplaats In de Noordhoek
U kent ze wel de advertentiebriefjes in supermarkten, de Kleintjes in
de krant en de marktplaatsen op internet.
Vanaf september kunt u een advertentie plaatsen in de rubrieken:
Gezocht en Aangeboden.
Voor € 5,00 komt uw bericht in deze wijkkrant en dat betekent 3.500
brievenbussen.
Wilt u een advertentie plaatsen vul dan onderstaande bon in voor
vrijdag 17 september en stuur het naar: Wijkkrant In de Noordhoek,
Boomstraat 81 5038 GP Tilburg.

Inschrijfbon Marktplaats In de Noordhoek
Aangeboden/Gezocht
Vul hier uw tekst in (maximaal 25 woorden):

Naam:
Adres:
Telefoon:
E mail:

Quiltatelier Serendipity

sen gegeven.

Quiltatelier Serendipity
is een gezellige quiltwinkel,
sinds begin 2008 gevestigd
op Boomstraat 20. De winkel
is geopend van woensdag t/m
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 14.00 tot 17.00
uur, en op afspraak.

Op donderdagmiddag is er inloopmiddag van 13.30 tot15.30
uur. Neem een werkje mee (er
liggen er vast nog genoeg) en
kom er gezellig bij. De kosten:
alleen de koffie.
Tot ziens in de winkel
Betty van Emmerik

Wij verkopen japanse bedrukteen geweven stoffen, replica’s
van antieke stoffen, Moda waaronder ook Jelly rolls en charmpakjes, en diverse andere stoffen en quiltbenodigdheden. Ook
worden er workshops en cursus-

Serendipity Quilt- en Borduuratelier
Boomstraat 20
5038 GS Tilburg
013 - 5424416 / 06 - 43087732
info@quiltkopen.nl
www.quiltkopen.nl

Waar is de haan gebleven???
De hele buurt, die is begaan,
Met het stelen van de haan.
Er is geen haan, die er naar
kraait
Als iemand deze haan mee
snaait.
Een buurtbewoner heeft de
dader gezien.
Kent U deze dader misschien?
Op 20 mei is het gebeurd.
Heeft iemand de haan mee
gesleurd.
Help, grote kippenschaar!!!!!!
En kakel alles bij elkaar.
Om de haan terug te vinden.
Zeg het tegen familie en vrinden.
En hebt U een vermoeden
Laat U dan niet behoeden.
Maar geef de dader aan.
Zodat er recht zal bestaan.
Een betrokken buurtbewoonster.
MvD.

KinderVakantieWerk 2012.
Om door een (Olympisch) ringetje te halen..
Op maandag 6 augustus barstte het KVW-feest weer los.. Zo’n 50 vrijwilligers stonden vol enthousiasme te wachten op de 164
ingeschreven kinderen om er samen met hen een geweldige week van te maken. En we kunnen nu zeggen: ‘Dat is gelukt!’.
huis vertrokken om zich klaar
te maken voor het afscheid van
de volgende dag.
Wat betreft de ouderen.
Deze waren vanaf 15.00 uur
aanwezig, maar daar was ook
wel alles mee gezegd. Weinig
slaap en een fietstocht zijn toch
best vermoeiend.

Op maandag zijn we gestart
met een Olympisch sport- en
spellencircuit. Weliswaar met
een waterig zonnetje maar
met uitzondering van een paar
druppeltjes hebben we het
droog gehouden deze dag.
De dinsdag staat al jaren in het
teken van ‘het dagje weg’.
Dit jaar betekende dit een dagje
tussen de dieren.
We hebben namelijk een bezoekje gebracht aan Safaripark
de Beekse Bergen.
Een groot succes, waar vooral

de Safaribus een groot succes
was.
Op de woensdag hadden de
kleuters het hele terrein voor
zichzelf, want de jongeren en
ouderen gaan traditiegetrouw

zwemmen in Dongen op
woensdag.
De kleuters hadden een ‘Gekke
Kwibus’-dag. De leiding zag
er, vooral aan het einde van
de dag, prachtig uit. De een
nog mooier geschminkt dan de
ander.
Op de donderdag zwaaien de
jongeren al een aantal jaar
zowel de kleuters als ouderen
uit.
De kleuters hebben zich deze
donderdag vermaakt in PukkeMuk, de ouderen zijn op hun
fiets gestapt voor een overnachting met vooral weinig
slaap in Hilvarenbeek.
’s Avonds heeft alle leiding zich
verzameld in Hilvarenbeek
om daar, ieder op hun eigen
manier, te ondersteunen bij de
welbekende spooktocht.
We kunnen zeggen dat de
kinderen weer flink gegriezeld
hebben. Er is leiding bij die nu
nog half doof is door het luide
gegil van onze kinderhelden.
Vrijdag hebben de kleuters en
jongeren wat afgereisd en hierbij wat bijzondere plekken van
Londen leren kennen.
Bij elke plek was een opdracht
te vinden, welke zij vol enthousiasme hebben uitgevoerd. In
de middag gingen ze nog op
zoek naar de Olympische Ringen, waarna ze weer richting

De zaterdag is altijd het meest
vervelende moment van de
week.
Dit betekent namelijk dat de
week weer voorbij is en er afscheid genomen moet worden
van de kinderen en leiding.
Dit hebben we gedaan met een
groot feest, waarbij we de
ouders getrakteerd hebben op
een show met de dansjes die

door de week heen aan bod
kwamen.
Helaas voor ons was er dit jaar
ook een echt afscheid, vast
gezicht John nam na 14 jaar
afscheid van KVW de Noordhoek.
Wij bedanken hem voor zijn
inzet de afgelopen 14 jaar en
hopen (en verwachten) hem
natuurlijk nog een keer terug te
zien.
Bedankt Odulphus
Nu de week voorbij is willen we
graag nog een paar mensen
bedanken.
Ten eerste natuurlijk onze leiding, zonder hen zou de week
niet mogelijk zijn.

Ten tweede de sponsoren en
hulpouders voor hun bijdrage
voor en tijdens de week.
Jullie extra handjes en hulp
hebben het voor ons wat gemakkelijker gemaakt.
Daarnaast willen we het Odulphuslyceum bedanken voor het
beschikbaar stellen van deze
superlocatie. We hopen er nog
geruime tijd gebruik van te mogen maken.
En als laatste, maar zeker niet
als minste bedanken we de 164
geweldige kinderen die KVW
2012 tot een topjaar gemaakt
hebben!
We hopen jullie volgend jaar
weer terug te zien.

Groetjes,
Bestuur KVW de Noordhoek

Gevonden voorwerpen
Blauwe pyjamabroek - naam
Tim erin.
Oranje blauwe zwembroek
Mexx maat 128
Jeans kinderjasje
Bruin-grijs vestje maat 140-146
Oranje jas maat 116 met naam:
van Rossum
Grijze vest H.M. maat 146-152
Blauwe vest SoHo maat 152
Lichtgrijze vest maat 128 merk
Zara.
Op de halen bij Philia Schlappi,
Sparrenstraat 34.

Eerste Boomtak Kaartfestival
Zondag 23 september 2012
In de Boomtak zal dit jaar een kaartfestival organiseren in “In de
Boomtak” voor alle kaartliefhebbers. Men kan hoogjassen, rikken
en jokeren en daarmee mooie prijzen winnen.
Er is parkeerruimte en bussen komen in de Hart van Brabantlaan
Programma:
11.30 uur
		
12.30 uur
16.30 uur
		
17.00 uur
18.00 uur

Aanmelden en ontvangst met koffie/thee met iets lek-		
kers en met gezellige muziek
Aanvang toernooi
Einde toernooi, gelegenheid om te dansen met
muziek
Uitslagen en prijsuitreiking
Sluiting Festival

In de Boomtak kaartfestival op zondag
23 september 2012.

Inschrijfformulier
Ik schrijf mij, eventueel met partner in als deelnemer aan het “In De
Boomtak” kaartfestival Tilburg op zondag 23 september 2012.
Ik doe mee aan het:
Hoogjassen / Rikken / Jokeren
(omcirkelen wat van toepassing is)
Mijn gegevens zijn:

Naam:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________

Inschrijving:
Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 4,00 per persoon, waarvoor
men koffie/thee “+” en 1 consumptiebon krijgt. U bent pas ingeschreven, zodra dit inschrijfformulier en de betaling zijn ontvangen.
De inschrijving sluit op maandag 17 september 2012.
Er zijn vier mogelijkheden om u in te schrijven:
1. Vul het hiernaast afgedrukte inschrijfformulier in en lever
dit in of stuur dit op naar Ellie Heeren, Krabbendamstraat 31,
5045 SH Tilburg of bel 013-2115784.
2. Formulier met betaling inleveren bij In De Boomtak.
3. Formulier met betaling inleveren bij Stads VVV,
Nieuwlandstraat 34.
4. Aanmelding per E-mail is mogelijk. Mail naam, adres en telefoonnummer naar: heeren66@ziggo.nl, en maak het geld over naar
giro-rekeningnummer 9238243 t.n.v. PJWT. Heeren te Tilburg.

Postcode en Plaats:________________________________

Vrijwilligersdag In de Boomtak

Voor akkoord:

Op zondag 24 juni werden alle
vrijwilligers die actief zijn voor
“In de Boomtak” bedankt voor
hun tomeloze inzet en energie. Dankzij alle vrijwilligers is
het centrum “In De Boomtak”
in staat om op eigen kracht de
deuren geopend te houden.
Tijdens deze middag werd
iedereen persoonlijk bedankt
tijdens een fantastisch optreden
van Kiske de Zwerver (Cees
Mallens). Daarnaast was er een

Telefoonnummer:__________________________________
E-mailadres:_______________________________________
---------------------------------------------------------------------------Het inschrijfgeld is:
O Contant betaald
O Contant betaald bij In De Boomtak
O Contant betaald bij Stads VVV Nieuwlandstraat 34, te Tilburg
O Overgemaakt naar Giro-rekeningnummer 9238243

speciaal dankmoment voor de
zes mannen die in het voorjaar
een aantal weken flink hebben
staan zweten op de renovatie
van onze ontmoetingsruimte.
De middag eindigde met een
heerlijke barbecue bij Klein Tilburg. Het bestuur van de Stichting Exploitatie & Beheer “In De
Boomtak” wil nogmaals bij deze
al haar vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet.

De mannen die verantwoordelijk zijn voor de mooie uitstraling van
de ontmoetingsruimte. (v.l.n.r. Ton, Harrie, Piet. Wim en Gerrit )
Hein Staps ontbreekt helaas op de foto

Activiteiten van Occupy Tilburg in
buurtcentrum “In de Boomtak”.
Vanaf september is Occupy
Tilburg te gast voor het verzorgen van een aantal leerzame en
inspirerende lezingen en gezellige muziekavonden onder de
titel CLUB 99.
De lezingen worden gegeven op
de zaterdagmiddag – aanvang
14.00 uur – de toegang is gratis.

aanknopingspunten die ons
in staat stellen om vanuit een
verlicht pessimisme en constructieve ontevredenheid, welzijn en
welvaart te doen samensmelten.
CLUB 99 vindt plaats op de
vrijdagavond - van 21.00 – 01.00
uur – de toegang is 3 Euro.

Deze muziekavonden zijn vooral
29 september - door Seth
bedoeld als ontmoeting voor
Lievense/ Zeitgeist
gelijkgestemden.
Seth is coördinator van de NeEr staat een zeepkist en er is
derlandse Zeitgeistbeweging en ruimte voor een Open Podium.
een van de initiatiefnemers van
De bezoeker kan er genieten
Occupy Amsterdam.
van de warme en opzwepende
klanken van wereldmuziek en de
13 oktober - door Michiel van
vloer op, om een tango of salsa
Hasselt/VBI
te dansen.
Vereniging Basisinkomen wil een De eerste CLUB 99 is op 14
onvoorwaardelijk basisinkomen
september en er is tevens een
voor iedere burger.
Benefietavond voor Georganiseerde Weldaad, bedoeld als
27 oktober - door Jaap Vink/
bijdrage in hun proceskosten.
STRO
De overige data zijn 12 oktober,
STRO promoot Koop Lokaal,
7 december en 18 januari.
een andere soort geld dat meer
Soms zijn er veranderingen in
welvaart en banen brengt.
het programma, dus check altijd
even de website: www.occupytil10 november - door Koos de
burg.nl.
Bruin/Tax Justice nl
Ben je ook geïnteresseerd in
Tax Justice is een netwerk
andere activiteiten van Occupy
maatschappelijke organisaties
Tilburg kom gerust eens naar
dat zich inzet voor een eerlijk en een van onze vergaderingen.
rechtvaardig internationaal beWij vergaderen op iedere 2e
lastingsysteem dat bijdraagt aan woensdag van de maand in de
internationale ontwikkeling.
Hall of Fame (ingang aan de zijde NS-plein) en elke 4e dinsdag
24 november - door Wil Heefvan de maand in Wijkcentrum
fer/Schrijver.Socioloog
De Poorten in de Hasseltstraat.
In zijn boek ‘Tot elkaar veroordeeld‘ zoekt de schrijver
Je bent van harte welkom !!!

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar
* Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen
* Erkend Uneto-VNI lid
Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel. 013-5423309

is een gezellige winkel met atelierruimte
net even buiten het centrum van Tilburg en op
loopafstand van het Centraal Station.
Wij zijn gespecialiseerd in Japanse stoffen,
bedrukt en geweven.
Boomstraat 20 - 5038 GS Tilburg
Telefoon: 013-5424416
www.quiltatelierserendipity.nl
Neem ook eens een bezoek
aan de webwinkel:
www.quiltkopen.nl

Zondag 16 september 2012:

Open dag In de Boomtak
Op zondag 16 september presenteren alle cursusleiders zich
met hun programma’s die ze willen aanbieden in In De Boomtak
tijdens het seizoen 2012 – 2013.

Op ons terras wordt die middag
een boeken– en rommelmarkt
gehouden waarvan de opbrengst
bestemd is voor ons wijkcentrum
in zelfbeheer.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur bent
u van harte welkom en kunt u
kennis maken met tal van activiteiten.

Mocht u zelf een activiteit willen
presenteren tijdens deze Open
Dag, meldt u dan aan op info@
indeboomtak.nl

Start Kinderdisco “In de Boomtak“
Wij willen in ons buurthuis In de
Boomtak een oude jeugdactiviteit weer nieuw leven inblazen.
Daarom organiseren wij 1 x per
maand een kinderdisco.
Voor : kinderen van 8 t/m 13
jaar.
Tijd : 19.00 uur – 21.00 uur.
Waar : buurthuis In de Boomtak, Boomstraat 81.

Ouderinformatie : De kinderen
staan onder toezicht van onze
vrijwillige ouders. De toegangsdeur gaat op slot tot 21.00
uur wanneer u uw kind komt
ophalen.
Er is ranja, cola ,sinas en chips
te verkrijgen tegen kindvriendelijke prijzen.
Wij hopen op een grote opkomst, want ons buurthuis wil er
ook voor de jeugd zijn.

Entree : € 1,- inclusief 1 ranjabon.
Muziek : dj No - Mercy
Wanneer : vrijdag 5 oktober,
vrijdag 2 november, vrijdag 30
november.
Dus houd je van disco kom dan
naar De Boomtak ! Het wordt
vast gezellig.

De disco-vrijwilligers

Schilderen in het
“Boomtak Atelier”.

De begeleiding wordt gegeven in
Buurtcentrum ”In de Boomtak”,
Boomstraat 81, Tilburg.
Tel: 013-5430920

Begeleiding in leren zien en
weergeven, waarnemen van
kleur, inzicht in compositie en
omgaan met verf en materiaal.
Een onderzoekende houding
ontwikkelen in het eigen tempo.
Dit alles in een ontspannen sfeer
in een groep van max. zes personen.
Lesprogramma:
6 september t/m 11 oktober
8 november t/m 29 november
10 januari
t/m 7 februari
28 februari
t/m 28 maart
25 april
t/m 30 mei
8 of 9 juni eindexpositie “Kunstwerk”

Donderdagavond van 19.45 uur
tot 22.30 uur.
De kosten zijn 125,- euro voor
25 lessen excl.materiaal.
Cursusbegeleidster Hanneke
Bollen.
Voor aanmelding stuur je een
mail naar: Hanneke@bollen.nl

Zondag 10 juni 2012 wijkfeest op een stralende zondag.
Al vroeg in de ochtend rond 10 uur gingen de deuren van het centrum “in de Boomtak” open. Nog even niet voor de bezoekers
maar voor de vrijwilligers, die alles gingen regelen voor de middag. Er werd met stoelen gesjouwd, hapjes klaargemaakt en
drank klaar gezet.

Tegen een uur arriveerden de
eerste bezoekers en de muziekgroep Lime Tree Seven, begon
de spullen uit te pakken. De
opening werd traditiegetrouw
gedaan door onze voorzitter
François van der Bruggen.
Herbergier rondleiding
Daarna druppelde de eerste
bezoekers binnen en genoten
van de sprankelende muziek.
Gedurende de hele middag
werden er rondleidingen gehouden binnen de Herbergier.
Wijkgenoten hebben hier massaal gebruik van gemaakt.
Patrick verzorgde de rondleidingen, daarbij de bezieling uitstralend van een trotse huisvader.

Enkele bewoners toonden vol
trots hun eigen privé vertrek. En
die trots werd door alle bezoekers breed gedeeld.
Later op de middag verzorgde
Patrick nog een drietal extra
rondleidingen, die allemaal volledig uitverkocht waren. Totaal
hebben 75 wijkbewoners hieraan
deelgenomen. Nogmaals willen
wij onze dank uitspreken voor
dit aanbod aan Patrick en alle
bewoners.
Intussen bracht de muziekgroep
Effe Aanders vele liederen ten
gehore en de zalen stroomden
inmiddels vol met wijkbewoners.
Kinderen lieten zich schminken
en daarnaast konden zij hun
favoriete beer in ballonnen in de
gewenste kleuren laten maken.
De zon scheen ook uitbundig

op het buitenterras. De binnenplaats, die we delen met de
bewoners van de Herbergier,
was druk bezet.

ing vanuit de politiek. Zij toonden
allemaal hun diep respect voor
de geweldige inzet van vele
vrijwilligers binnen de Boomtak.

Om drie uur waren de kinderen allemaal present voor
de reizende speeldoos. Een
prachtige koningin en vele
kinderen als ridder en prinses
dansten samen in het paleis,
uitgedost met zwaard en helm.
Een schitterend schouwspel
voor de vaders en de moeders.
Kijk hiervoor ook naar bijgaande
foto.
De muziek op de achtergrond
was passend voor alle kasteelheren.

De voorzitter van de Stichting
beheer Jan van Esch riep Wies
van Wijk en Francois van der
Bruggen naar voren omdat
beiden afscheid nemen als
bestuurslid van de Stichting de
Noordhoek. Hij bedankte beide
collega’s voor hun jarenlage
inzet voor de wijk.

Even later genoten de kinderen
van het springkussen en uiteraard de poffertjes.
Intussen puilde de beneden
verdieping uit en Effe Aanders
bracht de sfeer van een echt
zeemanskoor ten gehore.
Voor de derde maal die middag
bracht de groep Lime Tree
Seven de swingende muziek
voor de dan nog vele bezoekers.

De vrijwilligers begonnen aan de
grote opruimactie. Dat was nog
een forse kluif en tegen de klok
van 10 uur werd de Boomtak
gesloten. Kortom het klokje rond
gewerkt.

Uiteindelijk hebben ruim 300
wijkbewoners de toegangspoorten gepasseerd. Bijzonder
was ook de warme belangstellPersonal Health Center

TOTAAL VITAAL
Uw adres voor:
FITNESS onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten
PEDICURE ook voor de diabetische en rheumatische voet
SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
Noordhoekring 328 5038GH TILBURG 013-5355056

www.totaal-vitaal.nl

De middag werd om half zes
afgesloten waarna in kleine kring
nog een afscheid volgde van
Wies en François.

Ik wil dan ook graag juist nu al
die vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Met passie voor het
vak werd de middag dan ook
voor ons allen een groot succes.
Voor u als bezoeker: “fijn dat u
erbij was”.
Jan Goossens

In de Boomtak zoekt steun bij gemeenteraad
Op 1 augustus j.l. was het precies één jaar geleden dat de
Vastgoed waaruit blijkt dat in overleg met de Twern is afgezien
Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak een huurconvan een dergelijke inspectie.
tract aanging met de gemeente Tilburg. In dat huurcontract
- Er is tot op heden geen gecertificeerd NENN rapport en een rapzijn een aantal zaken vastgelegd met betrekking tot de rechten
port Ventilatie (beide toegezegd door afdeling Vastgoed) aangeen plichten van de huurder en verhuurder.
leverd die nodig zijn voor het verkrijgen van een gebruikersvergunning en horecavergunning. Als gevolg hiervan zijn we door
Nu, precies één jaar later, moeten we helaas constateren dat
nalatigheid van “de gemeente” feitelijk illegaal bezig en volgens
de verhuurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Na verdiezelfde gemeente (Handhaving) in overtreding.
schillende gesprekken met de wethouder en ambtenaren van
de afdeling Vastgoed zijn er geen oplossingen geboden en ge- Wat wel is geregeld:
realiseerd met betrekking tot de geconstateerde problemen.
- We betalen sinds 1 augustus iedere maand een huurbedrag van

€ 3.333,00 (€ 40.000,00 per jaar).
Omdat de gemeenteraad het hoogste orgaan is hebben we ons
- We hebben met hulp van vrijwilligers de binnenruimten een facelift
middels een open brief tot hen gewend. Wij hopen dat onze
gegeven. We werken samen met De Herbergier aan een gezamevolksvertegenwoordigers hun controlerende taak serieus zullijk duurzame groene ruimte.
len nemen en recht doen aan de ontstane situatie. De Open
- We bieden stage- en werkervaringsplaatsen aan in samenwerking
brief luidt als volgt:
met onder andere ROC Tilburg, SEW, Contour, Reclassering, de
Twern.
- We geven voorlichting en informatie aan vertegenwoordigers van
andere gemeenten en instanties over het exploiteren van wijkcentra in zelfbeheer en zetten Tilburg daarmee positief op de
kaart.
- We bieden bezoekers en vrijwilligers een plek waar ze kunnen
ontmoeten, leren, ontspannen, eten met anderen, genieten,
In De Boomtak
werken, bewegen en voelen verantwoordelijk te zijn voor hun
4 augustus 2012
wijkcentrum.
Open brief aan de leden van de gemeenteraad van Tilburg
Geachte dames en heren van de Raad,
Per 1 augustus 2011 is de Stichting Beheer & Exploitatie In De
Boomtak een huurcontract aangegaan met de gemeente Tilburg
met als doel om het wijkcentrum In De Boomtak open te houden.
Dankzij de enthousiaste inzet van ruim 25 vrijwilligers kunnen meer
dan 500 bezoekers wekelijks gebruik maken van het wijkcentrum.
Wij hebben gedurende het afgelopen jaar veel positieve reacties
mogen ontvangen van vele mensen uit Tilburg en ver daar buiten.
We zijn benaderd door diverse gemeenten die ook op het punt
staan om wijkcentra te sluiten en vervullen daarmee een voorbeeldfunctie.
Er is echter één instantie die ons het werken nagenoeg onmogelijk
maakt en dat is de gemeente Tilburg zelf.
Sinds de ondertekening van het huurcontract in augustus 2011, zijn
de volgende zaken nog steeds niet geregeld:
- Er is sprake van dubbele verhuur van een stuk buitenruimte aan
zowel In De Boomtak als aan Vestia (De Herbergier) waardoor
voor beide partijen onduidelijk is waar de erfafscheiding ligt. De
gemeente (Vastgoed) hanteert twee verschillende tekeningen.
- Er is geen rapport gebouwinspectie waarin de gebreken en
achterstallig onderhoud beschreven zijn, terwijl dit ons is
toegezegd in de door de gemeente ondertekende bijlage bij het
huurcontract. Inmiddels hebben we een e-mail ontvangen van

Het bestuur van de Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak is
van mening dat het totaal respectloos is naar onze vrijwilligers en
bezoekers en daarmee onacceptabel om op deze manier verder te
gaan. Er is hier duidelijk sprake van een onbetrouwbare verhuurder.
Na diverse pogingen om deze zaken direct aan te kaarten met de
verantwoordelijke wethouder(s) zien we ons genoodzaakt ons te
wenden tot het hoogste orgaan, de gemeenteraad.
Wij hebben als stichting een burgerinitiatief genomen en voor veel
mensen een droom waar gemaakt. Echter verantwoord exploiteren
op termijn is op deze manier onmogelijk. Wij vragen daarom de raad
om het gebouw In De Boomtak voor een symbolisch bedrag aan
ons over te dragen zodat wij met behulp van velen dit wijkcentrum
zelf kunnen aanpassen tot een moderne, duurzame en technische
“up to date” voorziening ten behoeve van de gemeenschap.
Hiermee geeft u waardering en ruimte aan deze vorm van burgerparticipatie en wordt verdere escalatie en frustratie voorkomen. Met
uw kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheden bent u in
staat om van dit wijkcentrum in zelfbeheer een succes te maken en
de burgers het gevoel terug te geven te kunnen vertrouwen op de
overheid die faciliteert in plaats van blokkeert.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de Stichting Beheer & Exploitatie In De
Boomtak
Voorzitter Jan van Esch

De luidsprekerspecialist
Grote sortering losse P.A. en HiFi
luidsprekers, complete design modellen.
Alles voor de zelfbouw, ook reparatie’s.
Wij willen u graag van dienst zijn op:
Hart van Brabantlaan 307 - 5038 LC Tilburg
Tel. 06-43548802 / www.gvbgeluid.nl

Zilverlindestraat 6 (hoek Bredaseweg)
5038PM TILBURG. Tel. 013-5434105 www.ipinke.nl

