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Op de agenda stond “De pro-
blemen in wijkcentrum In de 
Boomtak” naar aanleiding van 
de open brief die het bestuur 
van de beheersstichting naar de 
raad had gestuurd (deze stond 
in zijn geheel afgedrukt in de 
vorige wijkkrant). 
De SP had samen met de PvdA 
dit onderwerp op de agenda 
gezet voor de commissie.

Namens de Stichting Beheer & 
Exploitatie In de Boomtak werd 

er ingesproken door voorzitter 
Jan van Esch.

Hij gaf een toelichting op de ver-
zonden brief en stelde daarbij 
twee vragen: 
1.  “Hoe gaat de gemeente om  
     met burgerinitiatieven?”
2.  “Is de gemeente Tilburg een 
     betrouwbare verhuurder?”

Daarna volgde een boeiend de-
bat van ruim anderhalf uur 
waarin wethouder Joost Möller 

de nodige vragen en opmer-
kingen in de schoot geworpen 
kreeg. 

Een overgrote meerderheid 
van de raad, met uitzondering 
van de VVD, gaf de wethouder 
de opdracht om zo snel moge-
lijk met het bestuur van In de 
Boomtak in overleg te gaan en 
alle obstakels voor het verlenen 
van de benodigde vergunningen 
uit de weg te ruimen. 
De boodschap was kort en 
duidelijk: “Wees blij met zulke 
initiatieven en faciliteer ze waar 
mogelijk”.

Het bestuur en alle vrijwilligers 
van In de Boomtak voelen zich 
enorm gesteund door deze uit-
spraak en vertrouwen erop dat 
de tot nu toe moeizame onder-
handelingen met de afdeling 
Vastgoed van de gemeente tot 
verleden tijd behoren. 
Dit najaar vindt er overleg plaats 
met de gemeente over verkoop 
van het pand aan de beheers-
stichting met als doel om In de 
Boomtak voor de toekomst als 
wijkcentrum te behouden. Via In 
de Noordhoek houden we u op 
de hoogte van verdere ontwik-
kelingen.

Gemeenteraad vierkant achter In de Boomtak
Tijdens de Commissievergadering Maatschappij op maandag 17 september jongstleden spraken alle partijen in de 
gemeenteraad hun lof  uit voor het initiatief  om In de Boomtak met behulp van vele vrijwilligers draaiende te houden.

2e van links wethouder Joost Möller, uiterst rechts Jan van Esch 
(voorzitter In De Boomtak)

Vrijwilligers van In De Boomtak luisteren aandachtig naar het debat

Dagtocht vrijdag 23 november  
   Hohoho!!!

Kerstmarkt Düsseldorf
Een speciale dagtocht naar de zeer populaire kerstmarkt in de 
Duitse Domstad Düsseldorf. 
Op vrijdagochtend 23 november bent u vanaf 09.30 uur welkom in 
In de Boomtak waar de koffie of thee met appeltaart voor u klaar 
staat.
Circa half 11 vertrekken we met een luxe touringcar naar Düsseldorf 
waar we rond het middaguur zullen arriveren. 
Een hele middag genieten op deze zeer populaire Kerstmarkt om 
uw kerstinkopen te doen, lekker rondwandelen tussen de talloze 
kraampjes en genieten van al het lekkers.
Op het eind van de middag brengt de bus u weer terug naar Tilburg 

waarna u aan het begin van de avond, in gepaste kerstsfeer wordt 
ontvangen met een heerlijke glühwein waarna door onze huiscate-
raar van Poppel gezorgd wordt voor een heerlijk winters menu met 
diverse stamppotjes, worst, hachee of heerlijke erwtensoep met 
roggebrood en spek.  
Natuurlijk ontbreekt de apfelstrudel niet als nagerecht na deze dag-
tocht.

U kunt vanaf nu reserveren in de Boomtak voor slechts € 37,50 p.p.
Inclusief:   Koffie/thee
       Appeltaart
       Luxe busreis
       Glühwein
       Winters Boomtak Menu
       Apfelstrudel

We zijn er vroeg bij maar deze 
Kerstmarkt is zeer populair dus 
reserveer snel want VOL=VOL
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 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!

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

 Maandag
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek en De Reit
 14.00 - 16.30 uur  Bingopret (tweede maandag van de  
    maand)
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtakmenu
 19.30 - 20.30 uur  Damesgym
  
 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  Biljartvereniging De Reit
 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 - 23.00 uur  Biljartvereniging In de Boomtak
 20.00 - 21.30 uur  Kunstclub (even weken)
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse
 20.00 - 22.00 uur  Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
    van de maand)
 20.30 - 22.30 uur  Schilder les 
 
 Woensdag              
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose 
 13.00 - 14.00 uur  Spreekuur wijkagent (even weken)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 14.00 - 15.30 uur  Volksdansen
 19.30 - 24.00 uur  Biljartvereniging In ‘t Reitje
 19.30 - 22.30 uur  Sportschool Le Granse
 20.00 - 23.00 uur  Biljarten Musters (oneven weken)
 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
 13.30 - 15.30 uur  Schilder les
 14.00 - 16.30 uur  Seniorenmiddag 55+ (derde
    donderdag van de maand)
 19.00 - 20.00 uur  Dammen
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse
 20.00 - 22.30 uur  Schilderen Boomtak Atelier
 21.00 - 23.00 uur  Tafeltennis
 
 Vrijdag
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost 
 09.30 - 10.30 uur  Lijn 2 prikpost + trombose  
 13.00 - 17.00 uur  Biljartvereniging 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
 19.00 - 21.00 uur  Kinder disco (5 oktober)
 20.00 - 22.00 uur  Carnavalsband ‘t Host
 21.00 - 01.00 uur  Club 99, World Music Swing Night 
    (12 oktober)
  
 Zaterdag
 11.00 - 12.30 uur  Sportschool Le Granse
 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

Vrijdag 5 oktober:  
Kinderdisco van 19.00 uur -  
21.00 uur
Zaterdag 6 oktober:  
Balans 10.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag 12 oktober:  
Club 99 van 21.00 uur – 01.00 
uur

Zaterdag 13 oktober:  
Presentatie Loes van Zuijlen 
10.00 uur – 12.30 uur
Zaterdag 13 oktober:  
Lezing Occupy 14.00 uur 
– 17.00 uur
Zondag 14 oktober:  
Mee-pesaant effe aanders 
van14.00 uur – 17.00 uur

Woensdag 17 oktober: 
Open avond over tuinplan vanaf 
19.30 uur
Donderdag 18 oktober:  
Activiteitendag 55+ van 14.00 
uur – 16.30 uur
Zaterdag 20 oktober:  
Receptie 14.00 uur – 18.00 uur
Vrijdag 26 oktober:  
Trouwfeest van 20.00 uur 
– 24.00 uur
Zaterdag 27 oktober:  
Lezing Occupy 14.00 uur 
– 17.00 uur
 

Volksdansen

Iedere eerste zondag van de 
maand is er een koffieinstuif 
Volksdansen van 11.00 uur tot 
13.00 uur.
Dit is onder leiding van Alma 
Verhagen.
Heb je zin om eens te kijken of 
volksdansen iets voor u is kom 
dan naar de Boomtak en doe 
een ochtend mee. 

Aangeboden

Pianolessen voor jong en oud, 
beginners en gevorderden.
Proefles is mogelijk.

Geef je op bij Elina Herrman, 
Kastanjestraat 10.
Telefoon: 013-4676072
E mail: elinaherrman@home.nl

Koersbal

Op vrijdagmiddag wordt in wijk-
centrum In de Boomtak koersbal 
gespeeld door senioren ( 50 jaar 
en ouder).
Koersbal lijkt een beetje op 
jeu - de boules.

Het spel wordt binnen gespeeld 
op een lange mat. De ballen 
rollen niet in een rechte koers, 
maar in een boog. 
Het leuke van het spel is dat 
iedereen het kan spelen. 
Naast het spel staat ook gezel-
ligheid voorop. 
Maar koersbal is ook goed voor 
de nodige beweging.

Men kan op vrijdag nog nieuwe 
spelers plaatsen.
Loop eens binnen om een in-
druk van het spel te krijgen en 
kennis te maken met de spelers.

Doe eens een gooi en kom 
koersballen.

 Copysluiting: 
 22 oktober 2012



 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 40   Kippensoep met stokbrood
 Maandag 1 oktober Gebakken aardappeltjes
       Bijpassende groenten
    Varkenshaaspuntjes met stroganoffsaus

 Vrijdag 5 oktober  Aardappelpuree
    Ratatouille
    Lekkerbekje vissaus
    IJs met aardbeiensaus en slagroom

 Week 41   Tomatensoep met stokbrood
 Maandag 8 oktober Witte rijst     
        Doperwtjes en kroepoek
    Pittige kip  
    
 Vrijdag 12 oktober Champignonsoep met stokbrood
    Gekookte aardappelen
    Tuinboontjes met spek
    Draadjesvlees op grootmoeders wijze

 Week 42   Gebakken aardappelen
 Maandag 15 oktober Prinsessenboontjes
    Gebakken kibbeling met vissaus
     
 Vrijdag 19 oktober Kerriesoep met stokbrood
    Witte rijst
    Roerbakgroenten en kroepoek
    Babi pangang

 Week 43   Groentesoep met stokbrood
 Maandag 22 oktober  Gekookte aardappelen
    Rode kool
    Hachee
  
 Vrijdag 26 oktober Friet met mayonaise
    Sla
    Schnitzel met roomsaus
    IJs met advocaat en slagroom

 Week 44   Gebakken aardappeltjes
 Maandag 29 oktober Witlof
    Varkens filetlapje met roomsaus
    Bavarois

Wij bezorgen kwaliteitswijnen gratis aan huis

binnen Tilburg

U kunt ons vinden op:

www.villadelvino.nl of telefonisch 06-19608252

H a r t  v a n  B r a b a n t l a a n  7 2 9  T i l b u r g

De Tilburgse vocal group Des 
Unique timmert de laatste jaren 
hard aan de weg in Tilburg en 
omgeving. Vorig jaar oktober 
gaf de groep, bestaande uit 16 
frisse meiden, een concert in het 
Cenakel. Daarna reisden zij af 
naar Apeldoorn waar ze derde 
werden in de eerste klasse van 
het Vocal Light Festival, het 
grootste korenfestival van Ned-
erland. Onder leiding van vocal 
coach Sofie Dirkx pakken ze in 
2012  groots uit met een zelf-
gemaakte theatervoorstelling: 
Singing 9 to 5.

In deze theatershow draait alles 
om het organiseren van het kan-
tooruitje voor de medewer-
kers van Relatiebemiddelings-
bureau Des Unique en dat is 
lang niet gemakkelijk met zoveel 
uitgesproken persoonlijkheden... 
Cabaretière Vivianne van den 
Boom tekende voor het script en 
de regie. De speciaal voor deze 
voorstelling samengestelde 
swingende band staat onder lei-
ding van pianist Harry Swinkels.

Des Unique staat erom bekend 

zeer uiteenlopende muziek-
stijlen te presenteren, van songs 
met soul en ruige rock tot bal-
lads en pittige popnummers. 
Vaak met een knipoog en een 
flinke dosis girlpower. Laat u dus 
verleiden door deze 16 jonge 
vrouwen en hun energieke her-
definitie van ‘werklust’.

Des Unique is te zien in cul-
tureel centrum De Boodschap in 
Rijen op 3 november om 20:00 
uur en op 4 november om 14:00 
uur. Op 9 en 10 november om 
20:00 en 11 november om 14:00 
uur staan zij in het Klasse The-
ater in Tilburg (voormalig Zaal 
16). Kaarten zijn te bestellen via 
www.desunique.nl, waar u ook 
meer informatie over de voor-
stelling kunt vinden.

Des Unique brengt muziek op de 
werkvloer

Een nine to five kantoorbaan saai? Niet als het aan vocal 
group Des Unique ligt! Hun nieuwste theatershow “Singing 9 
to 5” zit vol intrige, humor, spanning, jaloezie en... heel veel 
muziek! 

Opnieuw inrichten Boomstraat tussen 
Noordhoekring en Populierstraat

De gemeente start maandag 1 oktober met het opnieuw inrichten 
van de Boomstraat. Het gaat om het gedeelte vanaf de Noord-
hoekring tot aan de Populierstraat. Het fietspad krijgt rood asfalt en 
de troittoirs worden opnieuw bestraat. Op verzoek van bewoners 
komen er op verschillende locaties geveltuintjes. Afhankelijk van het 
weer duren de werkzaamheden tot eind december 2012.

Tijdens de werkzaamheden vervangt Enexis de gasleidingen en 
Brabant Water de waterleiding. Beide bedrijven vervangen ook de 
huisaansluitingen.
Om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden wordt er in 
vijf fasen gewerkt. Tijdens de laatste fase wordt de rode asfaltlaag 
op het fietspad aangebracht. De straat is dan vanaf de Noordhoekri-
ong tot aan de Populierstraat de hele dag afgesloten.

Fase 1: Begin oktober - eind oktober: Boomstraat vanaf de Noord-
hoekring tot aan de Dionysiusstraat.
Fase 2: eind oktober - half november: Boomstraat vanaf de kruising 
met de Dionysiusstraat tot de parkeerplaats Boomstraat.
Fase 3: half november - begin december: Boomstraat vanaf de par-
keerplaats tot aan de St. Ceciliastraat.
Fase 4: begin december - half december: Boomstraat vanaf de 
kruising St. Ceciliastraat tot aan de Populierstraat.
Fase 5: eind december: Boomstraat vanaf de Noordhoekring tot 
aan de Populierstraat. De straat is ter hoogte van de werkzaam-
heden afgesloten. Er is een omleidingroute ingesteld voor fietsers. 
Voor de hulpdiensten gelden aangepaste routes.



Sinds 2009 moeten autobezit-
ters in het oostelijk deel(dichtst 
bij het centrum) van onze wijk 
een parkeervergunning aan-
vragen. Bedoeling is uiteraard 
om ongewenste parkeerders te 
weren en om zo effectief moge-
lijk om te gaan met de beperkte 
ruimte. 
Zoals in zoveel Tilburgse wijken 
heeft dit systeem tot verplaat-
sing van de parkeeroverlast 
gezorgd. Inmiddels is het op 
bepaalde momenten krap-aan 
in de straten rondom CZ en het 
hoofdbureau van politie. 

Hierom kwam de gemeente 
onlangs met het voorstel om in 
de gehele Noordhoek betaald 
parkeren in te voeren, dit wil 
zeggen tot aan de Ringbaan 
West. Dit lijkt voor veel buurtbe-
woners toch een brug te ver. 
Dit kwam al duidelijk naar voren 
in verschillende bijeenkomsten 
die de gemeente organiseerde 
met een klankbordgroep. Daar-
om presenteerde de gemeente 
een paar weken geleden een 
tussenoplossing waarbij het be-
taald parkeren voortaan tot aan 
de Eikstraat zou gaan gelden. 
Aan de stadse kant betaald, 
vanaf de Eikstraat blijft het 
parkeren onbetaald. Dit voorstel 
lag voor op de inloopavond op 
3 september in Café Boulevard.  
Met de bijdragen en reacties uit 
de wijk moet het College van 
Burgemeester en Wethouders 
binnenkort een knoop doorhak-
ken.

Als voorwaarde voor de uitbrei-
ding van betaald parkeren geldt 
dat er voldoende draagvlak is 
onder de bewoners, legt de pro-

jectleider van de gemeente uit. 
Maar wat voldoende draagvlak 
precies inhoudt, blijft onduidelijk. 
Zoveel bewoners, zoveel ver-
schillende meningen. En het 
individuele belang van een 
autobezitter hoeft niet hetzelfde 
te zijn als het belang van de wijk 
als geheel. Bovendien roeren 
bij inloopavond vooral de tegen-
standers zich. Het lijkt erop dat 
de gemeente ook geen duide-
lijke afspraken heeft hoe zoiets 
aan te pakken. 

Tijdens de inloopavond bleek 
ook duidelijk hoe zeer auto-
bezitters aan hun parkeerplekje 
hechten. Bewoners met twee 
soms zelfs drie auto’s per gezin 
menen recht te hebben op even-
veel parkeerplekken. Onbetaald 
uiteraard. Weinig realistisch in 
een vooroorlogse wijk die in het 
pre-autotijdperk is gebouwd. 
Tegelijkertijd was de gemeente 
slecht voorbereid op de avond 
waar amper informatie was over 
de omvang van het probleem. 
Over hoeveel auto’s en parkeer-
plekken hebben we het? Hoe 
wordt een besluit genomen? 
Hoe zijn de ervaringen uit an-
dere wijken? Is er eigenlijk wel 
een parkeerprobleem in de 
Noordhoek? Wat zijn de kosten, 
en maakt de gemeente winst op 
het betaald parkeren?

Duidelijk is wel dat het laat-
ste woord over de invoering 
van betaald parkeren nog niet 
gezegd is. Zoals het er nu uitziet 
neemt het College in november 
een besluit en wordt het betaald 
parkeren al dan niet ingevoerd 
in het voorjaar van 2013. Wordt 
vervolgd dus.     

Beste wijkbewoner,

Graag wil ik me, via dit schrij-
ven, aan u voorstellen. 
Ik ben de nieuwe ouderenad-
viseur in uw wijk.

Mijn naam is Nicola van den 
Oord en ik werk, met veel plezi-
er, al ruim 9 jaar voor de Twern. 
Mijn werktijden zijn maandag, 
dinsdag en donderdag van 
09.00 uur – 17.30 uur. 
Mijn totale werkgebied omvat 
de volgende wijken: Noordhoek, 
Binnenstad en Groenenwoud.

Bent u 60 jaar of ouder dan kunt 
u gratis gebruik maken van mijn 
diensten.
Ik kan u informatie en advies 
geven over Wonen, Zorg, Wel-
zijn en Inkomsten ondersteu-
ning. Daarnaast kan ik u hulp 
bieden bij praktische zaken 
zoals invullen van formulieren, 
lezen /uitleggen van brieven en 
bemiddeling bij bepaalde zaken.

Ik heb wekelijks spreekuur op 
dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 
uur bij de openbare Bibliotheek 
Centrum, Koningsplein 10.

Dinsdag van 14.30 uur tot 16.00 
uur  in In de Boomtak, Boom-
straat 81, telefoon 013-5430920.

Donderdag 14.00 uur tot 15.00 
uur in De Spijkerbeemden, Don 
Sartostraat 2, 013 - 5430922

Indien gewenst kan ik met u 
ook op een ander tijdstip een 
afspraak maken of een huis-
bezoek afspreken.

U kunt dan bellen naar:
wijkcentrum De Spil, Heikestraat 
54, 013 – 5425729.

Met deze informatie hoop ik u 
van dienst te kunnen zijn. Het 
zou fijn zijn u te mogen ont-
moeten.
Met vriendelijke groet,

Nicola van den Oord, oude-
renadviseur Twern
Organisatie voor maatschappe-
lijke diensten

Iedere straat een boom

In april riepen we de Bomen-
buurtbewoners op om per straat 
één boom (passend bij de 
straatnaam) te sponsoren voor 
de aan te leggen tuin tussen 
In De Boomtak en De Herber-
gier. 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 ont-
moetingsplek kan fungeren.

Mocht u mee willen doen neem 
dan contact op met info@inde-
boomtak.nl. De prijzen van de 
bomen zijn afhankelijk van de 
soort en grootte en van het aan-
tal dat in één keer besteld wordt. 
Dus hoe meer straten meedoen,
hoe goedkoper het wordt.

Invoeren betaald parkeren Noord-
hoek roept veel vragen op 
Bewoners van de Noordhoek gaan een paar zaken na aan het 
hart. 
De buurt, hun auto en vooral een goede parkeergelegenheid. 
Dat bleek duidelijk op 3 september tijdens de inloopavond 
over de uitbreiding van betaald parkeren in de Noordhoek. 
De gemeente haalde tijdens de bijeenkomst in Café Boulevard 
honderden reacties op.

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel. 013-5423309



De afgelopen zomer maakte dui-
delijk wat de globale wensen zijn 
voor de bewoners van de Her-
bergier op het gebied van tuin. 
*  Een mooi, groot terras aan de 

huiskamer. 
*  Een tuin waar iets te beleven 

valt en die aansluit bij de bele-
vingswereld van onze gasten. 

*  Bomen die ons wat uit de zon 
houden. 

*  Ook een plek voor kippetjes 
en/of andere dieren. 

*  De bezoekers van de Boomtak 
kijken uit naar een jeu-de-bou-
les baan. 

De ruimte tussen de Herbergier 
en de Boomtak wordt steeds 
vaker gebruikt als een gezellige 
marktplaats: dan gebeurt er 
niets, dan een concertje, dan een 
rommelmarkt, dan een feestje, 
dan zomaar lekker zitten met 
elkaar of een Barbeque. 
Ook lijkt het een goed idee de 
kinderen van het kinderdagver-
blijf wat meer zichtbaar te ma-
ken.

Op 17 oktober gaan we onder 
leiding van mensen van 

BuitenRuimteVoorContact, met 
alle betrokkenen ideeën over de 
sfeer/ambiance die we willen 
creëren bij elkaar leggen. 
Zij gaan op basis van onze op-
merkingen/wensen een eerste 
plan maken. 
Het is de bedoeling dat dit plan 
in de winter en voorjaar wordt 
gerealiseerd. 
De tot nu toe toegezegde bomen 
vanuit de wijk krijgen een plaats. 
In een later stadium zoeken we 
vrijwilligers om een rol te spelen 
in het onderhoud van de tuin.
Het hek van de herbergier is 
inmiddels opgefrist. 

Onder leiding van Jeroen de
Groot hebben tien kantoor-
klerken van de ABN afgelopen 
vrijdag de handen uit de mouwen 
gestoken. 

Dank! De gemeente heeft de 
stoep voor de Herbergier verbe-
terd.

Met vriendelijke groet,
Marie-Hélène en Patrick de Kort.
tilburg@herbergier.nl
http://www.herbergier.nl/
vast: 013-5458254

Start inrichting tuin/terras Herber-
gier en terras In de Boomtak.

Korenmiddag In de Boomtak

Op zondag 14 oktober treden twee koren voor u op die gaan zorgen 
voor een gezellige middag. Het zijn de Tilburgse koren Meepesaant 
en Effe Aanders.Tussen 14.00 uur en 17.00 uur kunt u genieten van 
diverse smartlappen en meezingers. Afwisselend zullen beide koren 
bekende liederen ten gehore brengen.

Dus kom gezellig genieten In de Boomtak en zing mee op 14 okto-
ber.

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 
22 oktober aanstaande en stuur het naar: Wijkkrant In de Noord-
hoek, 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:



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

Wij willen in ons buurthuis In de 
Boomtak een oude jeugdactivi-
teit 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 : Buurtcentrum In de 
Boomtak, Boomstraat 81.

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

Ouderinformatie : De kinderen 
staan onder toezicht van onze 
vrijwillige ouders. De toegangs-
deur gaat op slot tot 21.00 
uur wanneer u uw kind komt 
ophalen.

Er is ranja, cola ,sinas en chips 
te verkrijgen tegen kindvriende-
lijke prijzen.

Wij hopen op een grote op-
komst, want ons buurthuis wil er 
ook voor de jeugd zijn.

De disco-vrijwilligers

Start Kinderdisco In de Boomtak Viltworkshops In de Boomtak 
Beeldend kunstenaar en docent Annemarie Veenstra organi-
seert in de maanden oktober en november Viltworkshops in In 
de Boomtak, Boomstraat, Tilburg.

Zaterdag 6 oktober 2012

Open Dag bij PortAgora
Op zaterdag 6 oktober houdt PortAgora een open dag in en om 
haar kringloopwinkel van 10.00 tot 16.00 uur.

PortAgora aan de Goirkestraat 133 in Tilburg onderscheidt zich van 
andere kringloopwinkels door een deel van de opbrengst te bestem-
men voor sociale projecten in Centraal – en Oost Europa.

Tijdens de open dag maakt u kennis met deze projecten maar kunt 
u ook genieten van een hapje en een drankje en natuurlijk tegen 
goedkope prijzen hele mooie spulletjes kopen. 
PortAgora  is een vrijwilligersorganisatie en steunt al meer dan 
dertig jaar projecten in onder andere Polen, Bosnië-Herzegovina en 
Kroatië.

Voor de kinderen is er een springkussen en een schminkworkshop.
PortAgora is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur behalve 
op zondag. 
U kunt er tweedehands goederen brengen en kopen. 
Op afspraak halen we tegen een laag tarief ook goederen (onder 
andere meubels) bij u thuis op. Telefoon: 013 5434913

Voor meer informatie: www.portagora.eu

De workshops zijn bedoeld voor 
wie kennis wil maken met vilten 
maar ook voor wie gewoon een 
gezellige workshop wil volgen bij 
een inspirerend docent. 
De workshops bieden ook leuke 
resultaten om bijvoorbeeld ca-
deau te geven. In 2013 volgen 
vervolgworkshops en workshops 
met andere thema’s.

Oktober: Bloemen vilten voor 
beginners
Vrijdag 26 oktober, 13.30 uur - 
16.30 uur en ook op zaterdag 27 
oktober van 11.00 uur – 14.00 
uur

November: Sieraden vilten voor 
beginners
Vrijdag 23 november, 13.30 uur 
-16.30 uur en ook op zaterdag 
24 november 11.00 uur – 14.00 
uur.

Prijs per workshop van drie uur, 
€ 30,00, inclusief 21 % btw en 
materialen. Bij gelijktijdige op-
gave voor twee workshops 
€ 55,00.

De workshops gaan door bij vol-
doende aanmelding. Er is een 
maximaal aantal deelnemers 
van tien cursisten waardoor er 
voor iedereen voldoende aan-
dacht is. Een workshop voor 
een bestaande groep kan in 
overleg worden georganiseerd.

Informatie en opgave: 
ann.veenstra@gmail.com 
telefoon: 06-30948996.

Annemarie Veenstra volgde 
aan de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden de Lerarenoplei-
ding Tekenen maar werkt voor-
namelijk als beeldend kunste-

naar. Hoewel opgeleid als te-
kendocent is ze ook altijd ge-
boeid geweest door het werken 
met textiel. 

Ze vertelt: “Wol en zijde zijn mijn 
materialen. Ik heb me onder 
andere ontwikkeld op het gebied 
van het bedrukken en beschilde-
ren van stoffen. 
Op dit terrein heb ik ook lessen 
verzorgd voor diverse groepen. 
Vanuit het bedrukken van zijde 
ging ik me enkele jaren geleden 
interesseren voor het vilten. 
De combinatie wol en zijde vind 
ik heel mooi en het oeroude 
ambachtelijke werken boeit me 
enorm. 
Ik schoolde me bij diverse do-
centen in het hele land en ont-
wikkelde me in mijn eigen ate-
lier. In mijn autonome werk laat 
ik me inspireren door de natuur, 

ook bij mijn viltwerk. 
Zo werd ik dit voorjaar geïnspi-
reerd door de natuur op een 
eilandje voor de Schotse West-
kust.
 
Ik combineerde Australische 
merinowol met plukwol (van de 
afrastering) van rondlopende 
schapen en steentjes die ik 
vond op het strand. Op het Wad-
deneiland Schiermonnikoog liet 
ik me deze zomer inspireren 
voor objecten rond het thema 
“Eiland”. 
Naast mijn autonome werk be-
staat mijn werk uit onder andere 
sjaals, mitaines en arm- siera-
den maar ik maak ook bijvoor-
beeld kommetjes en andere 
open vormen om kleinoden in te 
bewaren. Vanuit dit werk hoop ik 
mijn enthousiasme over te kun-
nen dragen op cursisten.”



Personal 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

Sportschool Le Granse geeft les-
sen Aikido, Aiki-Jitsu, Ju-Jitsu en 
voor de kinderen tussen 7 en 12 
jaar, Junior Jitsu. 
Al deze sporten hebben hun 
eigen karakter, maar hebben een 
aantal zaken gemeen: de spor-
ten zijn Japans van oorsprong, 
zijn puur gericht op zelfverdedi-
ging en kennen geen wedstrijd-
element. Daarnaast hoef je niet 
groot of sterk te zijn, waardoor 
de technieken ook uitermate ge-
schikt zijn voor vrouwen. 
De verschillen tussen de sporten 
vind je terug in de manier waarop 

een aanvaller bezig wordt ge-
houden terwijl de verdedigings-
techniek wordt uitgevoerd.

Ju-Jitsu is kort en direct. 

De technieken zijn een verza-
meling van ontwijken en weren, 
werpen, blokkeren, stoten en 
trappen. Maar ook het gebruik 
van (alledaagse) voorwerpen 
om jezelf te verdedigen passen 
binnen Ju-Jitsu. Ook de variëteit 
aan aanvallen zijn kenmerkend: 
of de aanvaller ongewapend is 

of dreigt met een stok, mes of 
pistool, er is een geschikte tech-
niek om een aanvaller te over-
meesteren en ontwapenen.

Aiki-Jitsu is een stuk dynami-
scher dan Ju-Jitsu. De tegen-
stander wordt in beweging 
gehouden om vervolgens ‘in de 
val te lopen’. Als logisch gevolg 
is er minder nadruk op stoot- en 
traptechnieken. Tijdens de les-
sen worden ook oude samurai 
wapens gebruikt zoals lange 
stokken of (houten) messen en 
oefenzwaarden. De traditionele 

zwaardtechnieken komen dui-
delijk terug in de ongewapende 
technieken.

Aikido 

Aikido is de meest dynamische 
van de drie sporten. De tegen-
stander wordt niet geblokkeerd, 
maar zijn beweging wordt afge-
bogen en verder gestuurd om 
vervolgens tegen hem gebruikt 
te worden. 
Blokkeren, stoten en trappen is 
geen wezenlijk onderdeel en ook 

het aantal worpen is beperkter. 
De coördinatie en balans (ook 
mentaal) is daarentegen wel erg 
belangrijk. Ook bij Aikido worden 
stokken, messen en oefenzwaar-
den gebruikt tijdens de lessen.

Junior Jitsu

Voor kinderen tussen 7 en 12 
jaar hebben we een speciaal 
programma: Junior Jitsu. De 
technieken zijn aangepast aan 
de leeftijdsgroep en houden 
rekening met het feit dat kinde-
ren zowel fysiek als mentaal nog 
moeten groeien. Er wordt veel 
aandacht besteed aan valbre-
ken, balans en coördinatie en 
eenvoudige, effectieve bevrijdin-
gen. Als de kinderen het systeem 
doorlopen hebben (of 12 jaar 
worden) kunnen ze doorstromen 
naar één van de volwassenen 
groepen.

Tijdens de open dag van 16 sep-

tember hebben enkele buurtbe-
woners al kennis kunnen maken 
met onze school en de sporten 
die we aanbieden. De reacties 
waren positief en een aantal be-
zoekers komen binnenkort hun 
eerste proefles volgen. 
Iedereen die er de 16e niet bij 
kon zijn en toch een keer wil 
komen kijken of meedoen, is van 
harte welkom tijdens onze lessen 
in In de Boomtak.

Meer informatie kun je vinden op 
www.sportschool-legranse.nl of 
op de flyers die in In de Boom-
tak bij de bar en bij de voordeur 
in de rekjes staan. Je kunt ook 
contact opnemen met Marc 
Dankers, de bestuurder van de 
sportschool.

Sportschool Le Granse
06-44927420
m_dankers@yahoo.com
www.sportschool-legranse.nl

Sportschool Le Granse is terug in de 
Boomstraat

Tussen 1998 en 2010 was sportschool Le Granse gevestigd in 
de Dojo aan de Boomstraat 153. Helaas werd dit pand verkocht, 
waardoor het verzorgen van lessen niet langer mogelijk was. 
Twee jaar lang hebben we met de sportschool lessen verzorgd 
in de Reeshof, maar nu zijn we terug in de Boomstraat.

Nieuwe ruimte in  In de Boomtak

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



Op 22 september was er weer 
het jaarlijks terugkerend feest in 
de Sparrenstraat. 
Dit burenfeest wordt elk jaar 
door diverse enthousiaste 
straatbewoners georganiseerd.

Om half twee begon het feest

 

met dit jaar als thema; Marokko.
In de sfeer van 1001 nacht was 
de straat omgetoverd tot een 
waar kinderspeelparadijs voor 
alle kinderen uit de buurt!

Een springkasteel, een heuse 
stormbaan, schminken, stoep-

krijten, basketballen, voetballen 
en nog veel meer! 
De kinderen hebben toverlan-
taarns geknutseld die ’s avonds 
de straat omtoverden als ware 
het Marrakech! 
Er was nog een heus Sparren-
straat Got Talent, waarbij veel 
kinderen een geweldig optreden 
voor elkaar hebben gegeven.

Na friet van snackbar ’t Bumke, 
overheerlijke kibbeling van Vis-
speciaalzaak Van Oursouw en 
natuurlijk een ijsje van De IJs-
koning, begon de avond voor de 
volwassenen. 
Aan lange tafels werd zowaar 
een viergangen diner geser-

veerd; dit alles gekookt door 
straatbewoner Woody en Ad. 
Het was weer heerlijk genieten!

Na het eten was er een straat-
veiling, waar ieder kon bieden 
op talenten/bijzonderheden van 
straatbewoners. 
Zo kon er geboden worden op 
een kookworkshop, auto en ra-
men wassen, muurschildering, 
fotoshoot, rondleiding Omroep 
Brabant, workout door personal 
trainer en nog veel meer.

De geslaagde dag werd onder 
het genot van een drankje af-
gesloten, terwijl er gezellig werd 
“gebuurt” en gedanst!

Sparrenstraatfeest 2012

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


