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Buurtcentrum “In de Boomtak” 
wordt voortaan gedraaid door 
uitsluitend vrijwilligers. 
Alle dagen is “In de Boomtak” 
open en in het weekend zijn er 
meestal ook activiteiten. 
Dus hebben we elke dag di-
verse vrijwilligers nodig om de 
bar te runnen, om activiteiten 
mee te draaien of op te zetten, 
om te zorgen dat alles netjes 
en schoon blijft en ga zo maar 
door.
Om die vrijwilligers nu eens 
in het zonnetje te zetten gaan 
we vanaf nu elke maand de 
vrijwilliger van de maand aan u 
voorstellen.

We beginnen met Frank Huy-
bregts.

Frank woont al 17 jaar heel 
gelukkig samen met zijn vrouw 
Germaine met veel plezier in 
de Boomstraat. Zoals hij zelf 
zegt in de gezelligste buurt van 
Tilburg dus in de Bomenbuurt. 
Van jongs af aan (al 32 jaar) 
werkt hij al met heel veel ple-
zier bij Albert Heijn en wel op 
de groente afdeling van de Al-
bert Heijn op het Wagnerplein. 

Frank heeft ook diverse hob-
by’s zo is hij graag in zijn tuin 
bezig, klust hij regelmatig in 
huis, vindt autorijden op de 
autobaan wel heel gezellig en 
gaat graag op vakantie, wat 

ze samen dan ook meerdere 
keren per jaar doen.
 
Vakantie

Maar Frank is ook een heel ge-
zellige prater en tijdens het in-
terview vertelt hij dan ook hele 
verhalen over de vakanties.

Zo zijn ze met zijn tweeën met 
de auto al heel Europa door-
gereisd tot hij in 1997 in Kro-
atië belande, waar hij meteen 
verliefd op het land werd. 
De bergen, het uitzicht en de 
sfeer in dat land is geweldig. 
Erg lekker mediterraans eten, 
gezellige en spontane be-
volking en het is een redelijk 
goedkoop land om op vakantie 
te gaan. Zoals hij zegt als ik 

ooit zou gaan emigreren is het 
naar Kroatië.

Overburen

Frank en zijn vrouw wonen aan 
de overkant van de Boomtak, 
maar was er in al die voor-
gaande jaren nog nooit binnen 
geweest. 
Begin 2012 kreeg hij last van 

een hernia, waardoor hij een 
tijd thuis kwam te zitten. 
Om toch even van huis weg te 
zijn kwam hij bij de Boomtak 
terecht voor een bak koffie en 
eens te kijken. 
Hij kwam in gesprek met Hen-
nie Priemus (al jaren lang 
een van de vaste gasten in 
de Boomtak) die vertelde dat 
vrijwilligers werk wel eens iets 

voor hem zou kunnen zijn. 
Zo is Frank begonnen om een 
maal per week op donderdag 
achter de bar te helpen. 
Maar ook op feestdagen of 
bij grote activiteiten is Frank 
meestal wel aanwezig om de 
handen uit de mouwen te ste-
ken.

Aanstekelijke lach

Zijn voornaamste goede ei-
genschap als vrijwilliger is dat 
hij met iedereen een praatje 
maakt. 
Die volop lang zal ze leven 
zingt als er iemand jarig is, een 
gulle lacht heeft die aansteke-
lijk werkt en een luisterend oor,  
ga zo maar door. 
Dus duidelijk de eigenschap-
pen voor een geweldige vrijwil-
liger. 
Als je aan hem vraagt waarom 
ben je dan vrijwilliger is zijn 
antwoord: het is leuk om iets 
voor de maatschappij te doen 
en het is heel belangrijk om “In 
de Boomtak” open te houden 
want zonder vrijwilligers lukt 
dat niet, dus wil ik daar graag 
mijn steentje aan bijdragen.
Het is leuk om de mensen te 
zien genieten, het is met geen 
geld te betalen om een glim-
lach op de gezichten van de 
mensen te zien.

Frank  we hopen dat je nog 
jaren bij “In de Boomtak” wilt 
blijven als vrijwilliger.

Vrijwilliger van de maand

Biljartvereniging de Reit zoekt nieuwe leden

Sinds de sluiting van het buurt-
centrum in de Reit speelt biljart-
vereniging de Reit in ons buurt-
centrum In de Boomtak.

Al enige maanden hebben wij 
twee biljarts staan. 
Diverse team van biljartvereni-
ging in de Noordhoek spelen 
dan ook regelmatig op een van 
deze biljarts. Deze vereniging 
heeft voldoende leden en zelfs 
een ledenstop.
Bij biljartverening de Reit geldt 

het omgekeerde. 
Deze vereniging verwelkomt 
graag nieuwe leden.

Dus biljart je graag en heb je 
overdag tijd kom dan op maan-
dagmiddag of vrijdagmiddag 
eens kijken.

Voor meer informatie neem 
contact op Buurtcentrum “In de 
Boomtak”
Telefoon: 013-5430920
E mail: info@indeboomtak.nl
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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 (t/m week 48)
 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
 20.30 - 21.30 uur  All bewegen

 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 
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb (t/m week 48)
 13.00 - 14.00 uur  Spreekuur wijkagent (even weken)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 14.00 - 15.30 uur  Volksdansen
 14.00 - 16.00 uur  Seniorenweb (t/m week 48)
 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
 09.30 - 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  
 10.00 - 12.00 uur  Seniorenweb (t/m week 48)
 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 (2 november)
 20.00 - 22.00 uur  Carnavalsband ‘t Host
   
 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
Woensdag 31 oktober: 
Bijeenkomst Varkenshuis 
20.30 - 22.00 uur
Vrijdag 2 november:
Kinderdisco 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10 november:
Lezing Occupy 14.00 - 17.00 uur
Zondag 11 november:
Presentatie Loes van Zuijlen, 
meer dan participatie 
13.30-16.30 uur
Donderdag 15 november 
Twern, 55+activiteit 
14.00 - 16.30 uur
Donderdag 22 november:
Tonproaten 19.00 - 24.00 uur
Vrijdag 23 november: 
Kerstmarkt Düsseldorf
09.30 - 22.00 uur
Zaterdag 24 november:
Lezing Occupy 14.00 - 17.00 uur
Zondag 25 november: 
Wereld Natuur Fonds 
14.00 - 16.30 uur
Woensdag 28 november:
Presentatie tuinplan 
19.30 - 22.00 uur
Vrijdag 30 november:
Kinderdisco 19.00-21.00 uur

Onvindbaar

God is onvindbaar
De hemel is onzichtbaar
In de kist ben ik ook ontzicht-
baar en daarna onvindbaar

De echte liefde is onvindbaar
de verliefheid is zichtbaar
een heel leven lang verliefd
dat kan bijna niet

Geluk is vindbaar
het zit in jezelf
net zoals de vrede
in jezelf zit
Altijd geluk is onvindbaar

Marije Ewals

Aangeboden
Ik verzamel alles van bierbrou-
werij Koningshoeve (de 
Schaapskooi) van de Paters 
Trappisten te Tilburg. Bel als je 
mijn verzameling wilt bekijken of 
uitbreiden.
Tiny Jansen, Acaciastraat 4-07
Telefoon: 013-5364729
E mail: riatiny@hotmail.com

Gezocht
Oppas voor mijn hondje “Juul”. 
Hij houdt van slapen en wan-
delen. Wij wonen in de Bomen-
buurt.
Silvia Stakenbburg
Telefoon: 06-22345680
E mail: via-syl@kpnmail.nl

De KinderAdviesRaad
Tilburg (KART) zoekt 
eigenwijze Leden!

Het KART kijkt kritisch hoe men-
sen met een smalle beurs gehol-
pen kunnen worden. De kinder-
raad geeft ongewone adviezen 
over de aanpak van armoede en 
verzamelt ideeën waar kinderen 
beter van worden.

Ben je tussen de 11 en 18 jaar!
Woon je in de Gemeente Til-
burg? Lijkt het je leuk om mee 
te praten, denken, helpen en 
DOEN, neem dan contact op 
met: kart@twern.nl
of 013-5728383 of kijk op www.
kinderadviesraadtilburg.nl

 Copysluiting: 
 19 november 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 44   Uiensoep met een kaasbroodje
 Vrijdag 2 november Nasi speciaal

 Week 45   Boerengroentensoep met stokbrood
 Maandag 5 november Aardappelkroketjes
    Prinsessenboontjes
    Rollade met roomsaus

 Vrijdag 9 november Gebakken aardappels
     Witte koolsalade     
        Vleesspies met pepersaus
    Banaan met slagroom  
    
 Week 46   Tomatensoep met stokbrood
 Maandag 12 november Rijst
    Doperwten
    Goulashschotel

 Vrijdag 16 november Friet met mayonaise
    Mexicaanse groentenmix
    Kippenhaasjes in een roomsaus
    Dame blanche
     
 Week 47   Mosterdsoep met stokbrood
 Maandag 19 november  Gebakken aardappel
    Witlof
    Frincandeau met bijpassende saus
  
 Vrijdag 23 november Stamppotten (zie busreis)
    ook voor de gasten die niet meegaan

 Week 48   Aardappelpuree
 Maandag 26 november Worteltjes
    Vis met vissaus
    Bavarois met slagroom

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

Taiji in de Boomtak

Taiji (oude spelling Tai Chi) is 
de benaming voor de Chinese 
filosofie van Yin en Yang. Maar 
ook voor Chinese gezondheids-
oefeningen en zelfverdediging, 
die op deze filosofie gebaseerd 
zijn. Taiji is goed voor de soepel-
heid van het lichaam, verbetert 
het concentratievermogen en de 
lichamelijke ontspanning.
Er zijn verschillende oefense-
ries, wapenvormen en twee per-
soonsoefeningen. In de lessen 
bij de Boomtak wordt geoefend 
met de basis Serie van 18 Taiji 

Qigong, innerlijke oefeningen 
Neigong en Chen-stijl Taijiquan 
24 serie waarin zelfverdediging 
en gezondheidsoefening geïnte-
greerd zijn. Een keer per maand 
is er speciale aandacht voor 
tweepersoons-oefeningen.
De lessen zijn op maandag-
avond van 20.45 tot 21.45 uur. 
U bent van harte welkom in de 
Spiegelzaal van de Boomtak. 
Proefles is mogelijk. Voor meer 
informatie www. albeweging.nl 

Er is een prachtig programma: 
vijf top tonproaters die alles uit 
de kast zullen halen om er een 
dolle boel van te maken.
Maar liefs vijf tonproaters, die 
hun sporen al verdiend heb-
ben in het Tonproaterswereldje, 
gezien hun grote erelijst van 
diverse kampioenschappen, die 
zij behaald hebben.
Voor de toeschouwers is het niet 
nodig iets te weten over politiek 
of plaatselijke toestanden. 
De zwamverhalen zijn van begin 
tot eind verzonnen en uit de 
dikke duim gezogen en “gaan 
over niks”.

Programma

Om 20:00 uur: 
Welkomstwoord door onze su-
perspreker Loek Melis die alles 
weet over Tonproaten waarna 
we gaan beginnen met Kiespijn 
nl. Piet Schellekens komt met 
zijn buut als Boris Trekker de 
Tandarts.
Daarna komt Peter Ritsema u 

een dolkomisch verhaal vertellen 
wat hij allemaal meemaakt als 
Opa Max.

Rond 21:15 uur 
moet je je hand op je portemon-
nee houden want Ton Hendrickx 
gaat Tontje Pik de Inbreker 
spelen.

Om 21:45 uur 
gaat Cees Coolen de ton in als 
Kisske.

En de avond word afgesloten 
door de Kampioen van Tilburg 
Christel van de Dungen.

Kaartjes voor de entree zijn te 
verkrijgen bij de receptie van In 
de Boomtak en kosten maar 
€ 5,00.
Telefoonnummer 013 - 5430920, 
info@indeboomtak.nl.

Zorg dat je er snel bij bent 
want op = op!

Voor de derde keer Tonproaten in “In 
de Boomtak” op 22 november 2012
Op donderdagavond 22 november is het Tonproaten in “In de 
Boomtak”. Het lach-spektakel komt er aan in Tilburg. 
Heel veel liefhebbers kijken reikhalzend uit naar de Tonproat-
parade bij “In de Boomtak”, Boomstraat 81, Tilburg.



Vilten is een oeroud ambacht, 
voor onze jaartelling werden al 
vilten kleding, dekens en tenten 
gemaakt. Zowel in de noordelijke 
landen als in de warme woestijn- 
en steppegebieden werd gevilt. 
Vilt bood en biedt warmte en be-
schutting tegen regen en wind.

Door de eeuwen heen is de vilt-
techniek verspreid. In sommige 
streken van Azië wordt nu nog 
op dezelfde manier gevilt als 
2000 jaar geleden. Het hand-
werk vilten is langzaamaan door 
de industrie verdrongen. In de 
Scandinavische landen is het als 
huisvlijt nog steeds in gebruik. 
In ons land mag vilten zich de 
laatste jaren in een groeiende 
belangstelling verheugen. Een 
steeds groter wordende groep 
mensen vilt als hobby maar ook 
de professionele viltkunst is 
sterk gegroeid.

Docent Annemarie Veenstra: 
Werken met wol en van daaruit 
iets creëren is heerlijk en ver-
rassend. Het werkt rustgevend 
en de mooie kleuren maken me 
blij. Het is boeiend om te ervaren 
wat de verschillende materialen 
en wolsoorten, van verschillende 
schapenrassen, voor mogelijk-
heden bieden.

Ook in de komende workshops 
kunnen de cursisten hiermee 
kennis maken. We werken met 
zgn. naaldvilt, kamband en wol-
vlies van Australische Merino-
wol, Gotland en bergschaap.
De volgende workshops staan 
op het programma en gaan door 
bij voldoende inschrijving:

Zaterdag 24 november: 
Sieraden vilten voor beginners,
11.00 – 14.00 uur
Deze workshop gaat door, in-
schrijving is nog mogelijk.
Zaterdag 8 december: 
Viltatelier
We maken proeflapjes van ver-
schillende materialen en wol-
soorten en werken ook op zijde. 
Hiermee kan thuis verder wor-
den gewerkt. Deze workshop is 
een opstap voor verdere work-
shops. 11.00 – 14.00 uur

Zaterdag 12 januari: 
Bloemen vilten voor beginners, 
vervolg van 11.00 – 14.00 uur
Zaterdag 23 februari: 
Sieraden vilten voor beginners, 
vervolg 11.00 - 14.00 uur

Zaterdag 9 maart:
(’Verdiepingsworkshop): 
Open vorm, kommetje vilten. In 
deze workshop leert u met be-
hulp van een mal een kommetje 
vilten. Voor mensen die al wat 
vilt-ervaring hebben van 
11.00 -14.00 uur

Zaterdag 6 april 
(Verdiepingsworkshop): sjaal 
vilten van 10.30 – 15.00 uur (in-
clusief korte lunchpauze)
Alleen voor mensen met vilt-
ervaring. Wilt u het toch probe-
ren, bespreek dan de mogelijk-
heden.

Informatie en opgave:
Annemarie Veenstra
ann.veenstra@gmail.com
telefoon 06-30948996
Annemarie Veenstra is profes-
sioneel kunstenaar en docent. 
Ze werkt vooral op papier en 
ontwikkelde zich de laatste jaren 
als viltster. Bent u nieuwsgierig 
naar ander werk van haar, zie 
kunstsite www. elteha.nl, ga naar 
deelnemers en kijk bij Annema-
rie Veenstra (drie pagina’s) of 
www. nkvt (Nederlandse Kring 
van Tekenaars)

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

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

Viltworkshops “In De Boomtak”

Onder leiding van Annemarie Veenstra, beeldend kunstenaar 
en docent. 
De viltworkshops in “In de Boomtak” zijn van start gegaan. De 
komende tijd volgen er meer.

Tel: 013—543 09 20 

Inschrijven In de Boomtak 

DAGTOCHT 
Kerstmarkt Düsseldorf 
Vrijdag 23 November 

incl. ‘n winters Boomtakmenu! 
Voor maar € 37,50  

Kerstshoppen in 

Düsseldorf  

* Koffie / thee 
* Luxe busreis 

* Glühwein 
*Div. stamppotten met o.a. 

worst of hachee 
* Goed gevulde 

erwtensoep, roggebrood en 
spek. 

*Apfelstrudel met 
slagroom.  

In november 2011 ging Slav-
janka van start met de lessen. 
Er worden lessen gegeven aan 
Russisch sprekende kinderen 
(vanaf 2,5 jaar). 
Momenteel zit er een uitbrei-
ding in naar oudere kinderen 
en volwassenen. Deze lessen 
zijn speciaal door een methodist 
samengesteld en zitten op een 
speelse manier in elkaar.

Naast gewone vakken als be-
grijpend lezen, taal en rekenen 
worden er ook creatieve keuze-
vakken aangeboden als dans, 
muziek, knutselen en tekenen.
Voor ouders en andere belang-
stellenden beginnen wij met the-

ma gesprekken met een sociaal- 
en kinderpsycholoog. Tijdens die 
gespreken willen wij Nederlands 
en Russisch sprekende mensen 
dichter bij elkaar brengen. 

U kunt bij Slavjanka terecht 
bijvoorbeeld voor een cursus 
Russische taal en cultuur. Alle 
lessen bij Slavjanka worden 
vormgegeven door mensen met 
een HBO opleiding en relevante 
werkervaring.

Bent u geïnteresseerd? Meld u 
vrijblijvend aan voor een gratis 
proefles binnen Slavjanka!
De lessen worden gegeven in “In 
De Boomtak”, Boomstraat 81 in 
Tilburg. 
Stuur een e-mail naar info@
slavjanka.eu, of bel +31 (013) 
542543
Voor een uitgebreid lessenroos-
ter bezoek ons website: www.
slavjanka.eu
Wij zijn blij om alle belangheb-
bende te begroeten bij ons in 
Slavjanka!

Internationale zaterdagschool Slavjanka voor 
Russisch sprekende kinderen en volwassenen



Het Varkenshuis is een plek 
voor varkens en mensen in een 
woonwijk in Tilburg. 
Een huis om samen te komen, 
te eten en drinken en te dis-
cussiëren. In het Varkenshuis 
groeien een jaar lang twee Bon-
te Bentheimer Landvarkens op 
(het varkensras dat het dichtst 
bij het inmiddels uitgestorven 
Nederlands Landvarken staat). 

De varkens leven van de voed-
selresten van de omwonenden. 
Na een jaar kunnen de varkens 
worden geslacht om vervolgens 
bereid en gegeten te worden 
door diezelfde lokale gemeen-
schap en haar omgeving. 

Het Varkenshuis is een verhaal 
dat verteld wordt terwijl het ge-
beurt. 
Het varken was vroeger de 
spaarpot van gezin of gemeen-
schap. In tijden van overvloed 
(oogst) at het varken mee; alles 
wat over was ging naar het 
varken. 
In tijden van schaarste (winter), 
slachtte men het varken zodat 
er ook dan voldoende te eten 
was. 
Het teveel aan voedsel binnen 
een gemeenschap werd omge-
zet in varkensvlees voor diezelf-
de gemeenschap. 

Door zelf voor de varkens te 
zorgen ervaart men wat er nodig 
is voor het produceren van 
vlees en wordt men zich bewust 
van het dier achter het vlees. 
Dat roept natuurlijk vragen op. 
Varkenshuis is daarom ook een 
plek om elkaar te ontmoeten en 
met elkaar in gesprek te gaan. 
Varkenshuis Annerveenscheka-
naal loopt al, de varkens worden 
met veel enthousiasme ontvan-

gen. 

Hoe werkt het? 
Hoe heb je samen met buren, 
vrienden, collega’s, de verant-
woordelijkheid over 2 varkens 
en daarmee over je eigen voed-
sel? Hoe bouw je samen een 
huis? Met Varkenshuis breng je 
het eeuwenoude principe van 
het varkenshouden weer in de 

gemeenschap. 
Er wordt een klein zelfvoorzie-
nend huis gebouwd, ontworpen 
door een Tilburgse architect, 
met ruimte voor de varkens en 
woonruimte voor 1 à 2 perso-
nen. Daarbij is ook een ruimte 
waar mensen bij elkaar kun-
nen komen voor een koffie, een 
maaltijd en een goed gesprek. 

Er is altijd iemand aanwezig 
om toezicht te houden op de 
varkens. ‘s Nachts zitten de 
varkens binnen. Eén keer per 
maand is er een week een 
kunstenaar in residentie, die 
dan tevens de hulpboer van dat 
moment is. Deze kunstenaars 
staan open voor bezoek van 
omwonenden. Om te weten wat 
een varken wel en niet mag eten 
zijn er voedselemmers gemaakt 
waar precies op staat wat 
goed is en wat niet. Deze em-
mers kunnen door omwonenden 
gebruikt worden om geschikte 
voedselresten te verzamelen en 
af te geven aan de hulpboer, die 
de inhoud kan nakijken en de 
varkens ermee kan voeren. 

Sjef Meijman en Elles Kiers, die 
Varkenshuis opgezet hebben, 
zijn altijd telefonisch bereikbaar 
als dat nodig is. Verder is er een 
lijst met telefoonnumers van 
mensen uit de buurt die onder-

steuning kunnen bieden. Een 
dierenarts kan als het nodig is 

ingeschakeld worden om te con-
troleren of het goed gaat met de 
varkens. 

Hulpboer zijn? 
Als je ervoor kiest hulpboer te 
zijn neem je verantwoordelijk-
heid voor het welzijn van de 
varkens en de omgeving waarin 
de varkens leven. Dat doe je 
niet alleen, maar met elkaar in 
een roulatie-systeem. Op het 
moment dat je hulpboer bent, 
ben je dat voor 24 uur. 
Omdat iedereen natuurlijk zijn 
eigen huishouden en/of werk 
heeft is het belangrijk dat er ge-
noeg hulpboeren zijn die elkaar 
af kunnen wisselen. 
Bram en Knor hebben het erg 
goed naar hun zin op hun verse 
veldje, maar het leukste van al-
les is toch om het zo snel 
mogelijk om te ploegen. Hun 
huis behandelen ze met respect. 

Hoe ziet het Varkenshuis 
eruit? 
Het Varkenshuis wordt ont-
worpen door een architect in 
samenspraak met de buurtbe-
woners. Daarna wordt het huis 
door de buurt zelf gebouwd. De 
architect en het Tilburgse bedrijf 
Woodworks van Amarant doen 
voorbereidend werk en assiste-
ren bij de bouw. 

Zo ziet het Varkenshuis er
uit in Annerveenschekanaal. 

Hoe kan Varkenshuis een rol 
spelen in de leefbaarheid van 
de omgeving? 
Het Varkenshuis is een ontmoe-
tingsplaats voor wijkbewoners. 
Braakliggend terrein wordt een 
ontmoetingsplaats voor wijkbe-
woners en wordt op die manier 
leefbaar gemaakt. Iedereen die 
van het terrein gebruik maakt 
kan ook betrokken worden bij 
het Varkenshuis. De sfeer kan 
verbeterd worden door ruimte 
in te richten en door de verant-
woordelijkheid te delen voor het 

openbare gebied. 
Varkenshuis wordt speciaal ge-
maakt voor deze ene plek. 

Wat moet je weten van het 
leven van en met varkens? 
Wat je moet weten leer je van 
Sjef en Elles en van elkaar, 
wat ze mogen eten staat op de 
voedselemmers en als je eens 
iets niet weet kun je bellen. 

Wie gaat de varkens slach-
ten? 
De varkens worden geslacht bij 
een erkende en ervaren klein-
schalige slachterij. 

Wie gaat het vlees verwer-
ken? 
Het vlees wordt verwerkt door 
Sjef Meijman en Elles Kiers of 
zij begeleiden de verwerking, 
afhankelijk van de wens van de 
hulpboeren. 

Wie gaat het vlees eten? 
Het vlees is voor de buurt die de 
varkens groot gebracht heeft. Zij 
zullen de varkens mogen opeten 
tijdens een gezamenlijk diner. 

Wie kan buiten de direct be-
trokkenen belang hebben bij 
Varkenshuis? 
- scholen - winkels - kinderen 
- ouders - ouderen - gemeente 

Heeft u nog vragen of sugges-
ties? Laat het ons weten. 

Bent u/ben je geïnteresseerd en 
wilt u/wil je een bijdrage leveren 
aan het succes van Varkenshuis 
kom dan naar de informatie-
avond in het wijkcentrum ‘In de 
Boomtak’. 
Varkenshuis Tilburg is een pro-
ject van mEATing en de Peer-
GrouP. Voor een eerste indruk 
kijk op onze website en Face-
book: www.varkenshuis.nl 
http://www.facebook.com/tilburg.
varkenshuis 

Tineke Schuurmans 
mEATing 
info@meating.nu 
Tel: 0629166728 

Informatiebijeenkomst bij wijkcentrum In de 
Boomtak woensdag 31 oktober, 20.30 uur 

Hoe zorg je met je buurt voor twee varkens? 
Het Varkenshuis, wat is het? 



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 2 novem-
ber, 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

Kinderdisco In de Boomtak 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 vóór 
woensdag 21 november en stuur deze 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:------------------------------------------------------------------------

Eerste Kinderdisco succes

Op vrijdag 5 oktober was het 
zover. Om 19.00 uur opende In 
de Boomtak haar deuren om van 
start te gaan met de kinderdisco.
Na het “In de Boomtakmenu” 
moest de zaal in een korte tijd 
omgetoverd worden van eetpunt 
naar disco.
Het was best spannend, omdat 
we na het flyeren niet wisten 
hoeveel kinderen we konden 
verwachten. Het werden er 28 in 
de leeftijd van 8 t/m 13 jaar.

Gezellig druk.
DJ No- Mercy was er helemaal 
klaar voor. Op zijn muziek 
leefden de kinderen zich op een 

leuke manier samen dansend 
lekker uit afgewisseld met even 
de tijd nemen om met elkaar te 
kletsen of uit te rusten van het 
dansen onder het genot van een 
drankje of chips. 
Op de vraag tijdens de disco 
of ze het naar hun zin hadden, 
kregen we als antwoord :”gaaf 
en cool en volgende keer zijn we 
er weer bij”.
Dat is dan op vrijdag 2 november 
a.s. om 19.00 uur.
Wij hopen dan weer vele 
kinderen te verwelkomen.

De disco - vrijwilligers



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

Een jeugdherinnering: 
In de jaren 30 heb ik de afgang 
van de (trek)paarden en de op-
gang van de (vracht)auto mee-
beleefd. 
We hadden thuis ene kostgan-
ger, ene boerenjongen uit Don-
gen, Jan D., die vrachtrijder was 
in Tilburg. 
Als klein menneke mocht ik 
mee, vóór op “de bok” zitten, en 
luisteren naar Jan z’n Brabantse 
paardentaal: “Ho ! Hot ju ! Trrru 
!” en daartussen soms een on-
versneden krachtterm. 

Diepste indruk

En het perd verstond alles. 
Onder in de bak lag een groot 
paardenbrood waar Jan zo eens 

een hele grote groffe snee van 
afsneed voor ‘t perd.
Meer weet ik niet, want de 
vrachtwagen kwam op een 
gegeven ogenblik en maakte 
de laatste, en dus de diepste 
indruk. 
Ronkend, knallend en stinkend 
reed daar de wagen, nadat ie 

door Jan mee de zwengel aan 
de praat gebracht was. 
En we zaten niet op de bok, 
maar, confortabel, in de cabine. 
Soms reed Jan naar de garage 
op het Piusplein en daar ging 
iemand onder de auto liggen. 
Waarom, dat snapte ik niet, ik 
mocht het niet.........
Dat was de komst van de 
vrachtauto. 
De paarden konden even her-
ademen toen de Duitsers kwa-
men, maar toen die weg waren, 
raakte het gedaan met die arme 
beesten.
Tot zover mijn jeugdherinnering. 

Stortkèèr 

Nou nog een verhaal van vruu-

ger, vrij naverteld uit Rooms 
Leven, van de week 28 februari 
- 5 maart 1949. 
De wekelijkse rubriek “Tilburg 
van Vruger” ging toen ook weer 
over voerlui. De voerman had
een “stortkèèr”of een “`eèrd-
kèèr” of ‘n “grote kèèr” Vóórdat 
hij ‘s winters zijn route begon 

maakte hij in de kachel een kei 
heet, wikkelde die in een doek, 
en met dit warmertje in een 
hangmat, gemaakt van grote ba-
lenzakken lag de voerman rustig 
en gezellig tijdens zijn tocht op 
de vaak grote trajecten. 
Zonder zorg kon hij zich dan 
zelfs aan een dutje overgeven, 
want het paard hield vanzelf 
wel stil op de plaatsen waar hij 
gewend was haver te krijgen (of 
waar de voerman een hartver-
sterkertje placht te nemen). En 
de koperen bellen van het perd, 
ik hoor ze nog ....... 
Maar op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag liepen de paar-
den zonder bellen.

Op de Veldhoven (later Wilhel-
minapark) was de wagenmakerij 
van Tiesje Dijkmans, 
Rond 1880 kwam daar een 

tramhalte, en Jac Zebregs, die 
daar een boerderij had was toen 
niet te lui er café “Tramstation” 
te beginnen. 
Welnu, in 1892 werd daar de 
Voermansvereniging 
ONS GENOEGEN opgericht ! 
De meeste leden waren voer-
man, maar er waren ook wagen-
makers, zadelmakers, hoefsme-
den en zo onder de leden. 
In een fraaie opgesierde leden-
lijst stond een schoon gedicht: 
“Mag er wel te laden zijn. Mag 
ook zijn vracht wat klein, mag de 
duivel voerman zijn !” 
De moraal van het vers is me 
niet duidelijk, maar gelukkig 
eindigt het vers aldus: “Smeert 
tijdig Uw kar en Uw paard zal U 

dankbaar zijn.”

“Rouw-bier”

In het tweede stuk van de ru-
briek over voerlui, dat met As-
woensdag 1949 verscheen, 
werd een verslag en beschrij-
ving gegeven van de toen nog 
steeds bestaande Voermansver-
eniging “Ons Genoegen” 
Er waren toen 45 leden, die 
50 cent contributie per maand 
betaalden. 
Maandelijks kwamen ze bij 
elkaar voor een borreltje en een 
praatje. Vroeger kwamen ze bij 
overlijden van een lid ook bij 
elkaar voor het “rouw-bier” maar 
dat is uit piëteit al lang afge-
schaft.......

Op Verloren Maandag (de 1e 
maandag na Driekoningen) was 
er feest en werd er een varken 
geslacht (jawel, er was ook een 
slager onder de leden). 
Daar werd worst van gemaakt 
dat met putjes-aardappelen 
werd genuttigd. Een tijd later 
was er het Mei-bal, en nog later 
het Kermisbal. 
Dat begon eertijds om 11 uur 
met een borreltje, daarna naar 
‘t Wit Perdje voor een goede 
maaltijd. En dan was het dan-
sen: De Carré, de Lanciers, 
Mazurka, Duitse polka, Wals...... 
(Maar die zo net genoemde 
putjes-erpel, dat is me wat ge-
weest, bij ons op het Regionaal 
Archief ! 

Het bleek, na ijverig gezoek, te 
gaan om een, nu verdwenen, 
soort witte ei-ronde aardappels 
met blauwe putjes of blauwe 
kiemen).
Aanvankelijk was het feest afge-
lopen “als de lamp aanging”, zo 
om een uur of zeven. Die tijden 
werden later, onder invloed van 
de moderne tijd wel verzet.
Goeie ouwe tijd.
Anton van de Wiel

Met dank aan auteur: Anton van 
de Wiel.

Seniorenhoekje
Tilburg van vruger (1)
Datering van de gebeurtenis: Plm. 1900

Voerlui mee perdjes

Professor Wèès



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

Negen gasten van de Her-
bergier, vrijwilligers van de 
Herbergier, familieleden van 
onze bewoners en vrijwilligers 
en bestuur van In de Boomtak 
bespraken onder leiding van 
Marleen van Tilburg van Buiten-
RuimeVoorContact wat we voor 

ons zien als wenselijke tuin.

Jeu de boulesbaan
We spraken over sferen en be-
leving, over proeven, voelen en 
ervaren, over activiteiten die er 
moeten kunnen plaatsvinden, 
over allerlei bomen (ooit van de 

Dogwood gehoord?), over de 
jeu de boulesbaan, over nieuwe 
tuinmeubels, over het geluid 
en het gevoel van water, over 
lekker zelfdoen in hoge bakken, 
over toegankelijkheid, over de 
luwte van de zon, klimplanten 
en aardbeien. 

Het ging over kippetjes en aai-
bare konijntjes. 
Het idee van een marktplaatsje 
waar mensen elkaar ontmoe-
ten, over concertjes en rommel-
marktjes. 
Over stille plekjes en doorkijk-
jes naar de straat.

Maar ook over de deskundig-
heid die nodig is om dat alle-
maal te kunnen onderhouden. 
Dat je daar geschikte mensen 
voor moet vinden. 
Maar ook mensen die gewoon 
willen meehelpen in het onder-
houd. En dat dat veel tijd kost.

Het was een inspirerende en 
gezellige bijeenkomst!

Marleen gaat nu met al deze 
ideeën en wensen een plan 
maken. 
Dat presenteert ze op: 

Woensdag 28 november 
Tijd: 19.30 uur
Waar: In de Boomtak 

Ben jij die deskundige voor het 
onderhoud of wil je anderszins 
op vrijwillige basis een rol spe-
len bij de aanleg of onderhoud 
van de tuin? 
Dan ben je die avond van harte 
welkom om verder mee te pra-
ten.

Van start met de tuin 
Wat waren er veel ideeën en wensen bij de deelnemers van de kick-off  Tuin Herbergier - 
Boomtak.

Op zondag 14 oktober jongst-
leden was het gezellig druk in 
de Boomtak tijdens de koren-
middag van de twee Tilburgse 
smartlappenkoren: Meepesaant 
en Effe Aanders. 

De middag was georganiseerd 
door een van de vrijwilligers van 
In de Boomtak Toon van Eijk, 
zelf lid van Effe Aanders.
Meer dan honderd bezoekers 
hebben genoten van het gezang 
en het mooie weer op het terras. 
Naar aanleiding van deze ge-
slaagde middag heeft Toon 
besloten om in mei 2013 een 
heus Smartlappenfestival te 
organiseren In de Boomtak met 

meerdere koren. Hierover later 
meer.

Gezellige middag met Meepesaant en Effe Aanders 


