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februari 2013

Kindercarnaval in de Boomtak

9 tot en met 12 februari van 14.00 tot 19.00 uur

Entree gratis

Lever je kleurplaat in bij de balie van In de Boomtak vóór 9 februari en maak kans op een paar leuke prijzen.
Naam:................................................			

Adres:.....................................................................

In de Boomtak agenda

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 24.00 uur

Maandag
08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 16.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
19.30 - 20.30 uur		
20.30 - 21.30 uur		

Dinsdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
09.15 - 10.15 uur		
11.15 - 12.15 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.00 uur 		
14.00 - 15.00 uur		
14.30 - 16.00 uur		
15.30 - 16.15 uur		
16.15 - 17.15 uur		
17.00 - 19.00 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		

Woensdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
10.00 - 12.00 uur		
10.00 - 11.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 16.00 uur		
14.00 - 15.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
19.30 - 22.30 uur		
20.00 - 23.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.30 - 22.30 uur		
21.00 - 22.30 uur		

Donderdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
09.30 - 10.30 uur		
13.30 - 16.00 uur		
13.30 - 15.30 uur		
14.00 - 16.30 uur		
				
17.00 - 19.00 uur		
19.00 - 20.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
21.00 - 23.00 uur		

Vrijdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 16.00 uur		

Binnenkort in de
Boomtak

Colofon

Redactie:
Vrijdag 1 Februari:
Piet Schlappi
1900
21.00
uur:
Kinderdisco
Ton van Herel
SHL Prikpost
Zaterdag
2
februari:
Wout Klute
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
14.00
16.30
uur:
WNF,
25
à
30
Prikpost + Trombose)
kinderen
De wijkkrant is een uitgave
Biljartvereniging De Noordhoek
van
Zondag 3 februari:
Bingopret (2e maandag v.d. maand)
Stichting Noordhoek en
10.30 - 12.30 uur: Koffieinstuif
La Branche
Stichting Beheer & ExploitaVolksdansen
Damesgym
All beweging
Zaterdag 9 tot en met dinsdag tie “In de Boomtak”
Verschijnt 10 maal per jaar.
12 februari:
Oplage 3250
14.00 - 19.00 uur: KindercarnaSHL Prikpost
val
Redactieadres:
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Wijkcentrum
Prikpost + Trombose)
“In de Boomtak”
Dansles Zumba
Boomstraat 81
Dans en bewegen
5038 GP Tilburg
Biljartclub De Noordhoek
Tel: 5430920
Moedergym
Ouderengym
E-mail: info@indeboomtak.nl
Twern ouderenadviseur
Website:
Dansles kleuterdans
www.stichtingnoordhoek.nl
Dansles kidsswing
Donderdag 21 februari:
La Branche
14.00 - 16.30 uur: Activiteit 55+
Dammen
Copysluiting:
Zaterdag 23 februari:
Biljartvereniging In de Boomtak
18 februari 2013
13.00 - 17.00 uur: Repair Cafe
Kunstclub (even weken)
en Bazaar
Sportschool Le Granse - Aikido
len genieten, maar ik heb
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
geen pensioen, ben altijd ziek
van de maand)
geweest.
Schilderles
Teveel keuzemogelijkheden is
Ik zou wel willen lopen, maar ik
net zo lastig als geen mogelijkben 92 en lopen gaat niet meer.
heden.
SHL Prikpost
Ik zou wel altijd jong willen
Ik
ben
goed
in
leren,
zowel
in
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
blijven, maar je wordt vanzelf
wiskunde als in talen.
Prikpost + Trombose)
ouder.
Technisch ben ik ook goed en ik Ik zou wel weer bier of wijn wilSeniorenweb
ben creatief.
Dansles Zumba
len drinken, maar ik ben met de
Ik hou ook van sport en van
Biljartclub De Noordhoek
drank gestopt.
Seniorenweb
muziek.
Volksdansen
Wat zal ik dan toch moeten kieMarije Ewals
La Branche
zen?
Sportschool Le Granse - Ju-Jitsu
Expositie in Galerie Pjotr
Biljarten Musters (oneven weken)
Ik heb nooit willen leren en
Fotoclub Pix4profs (1e woensdag van 		 daarom sta ik nu aan de lopende
Van 6 januari t/m 9 februari
de maand)
band.
exposeert P.A.M. Verbraak met
Djembé
Ik heb altijd literatuur willen
assemblages en ceramische
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
schrijven, maar ik heb gebrek
objecten.
aan talent.
Geopend: woensdag en donderIk zou wel een Engels boek wildag van 13.00 t/m 15.00 uur en
SHL Prikpost
len lezen, maar ik ken de Enop afspraak.
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
gelse taal niet.
Goirkestraat 78
Prikpost + Trombose)
Ik zou wel verre reizen willen
Yoga
maken, maar ik ben te angstig.
Namens Galerie Pjotr
Bridgeles
Ik zou wel van een pensioen wil- P. Verbraak
Schilderles
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag		
17.00 - 19.00 uur		
La Branche
van de maand)
17.30 - 20.30 uur		
Streetdance
La Branche
19.00 - 21.00 uur		
Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)
Dammen
20.00 - 22.00 uur		
Carnavalsband ‘t Host
Sportschool Le Granse, Akido
Tafeltennis

Keuzes

Zaterdag

SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
Biljartvereniging De Noordhoek
Koersbal

11.00 - 12.30 uur		
11.00 - 12.30 uur		
11.00 - 13.00 uur		

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju
Russisch voor kinderen Slavjanka

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

Sportschool Le Granse luidt 2012 Koor Deining treedt op in In De Boomtak
28 februari van 20.30 – 21.30 uur
in stijl uit
Gemengd Koor Deining is in
jaar een grotere productie op het

Op 21 december heeft sportschool Le Granse een eindejaar
borrel gehouden in ‘In de Boomtak’.
De leden van de verschillende
groepen konden zo weer eens
een keer bijpraten.
Interactie tussen de Aikidoka,
Ju-Jitsuka en Aiki-Jitsuka is door
het jaar heen namelijk beperkt
tot stages en demonstraties
vanwege de verschillende trainingstijden.
Talenten
Tijdens de avond werd de muziek afgewisseld met het uitreiken van kleine cadeautjes voor
de vrijwilligers en talenten van
het afgelopen jaar.
De leraren van de verschillende
groepen hadden elk hun eigen
vrijwilliger en talent naar voren
geschoven en mochten tijdens

van twee keer in de week nog
maar één les verzorgen.
De dinsdag lessen worden overgenomen door Rob Jaspers.
De donderdag lessen blijven dus
onder leiding van Martin staan.
Katana
Als klap op de vuurpijl hadden
de leerlingen voor Martin een
echt Japans zwaard (Katana)
geregeld ter ere van zijn 30-jarig
jubileum in de sport.
Duidelijk verrast, maar ook zeer
dankbaar nam Martin dit cadeau
in ontvangst en heeft vervolgens
de aanwezigen getrakteerd op
een korte demonstratie met het
zojuist gekregen zwaard.
Mede dankzij de goede zorgen
van de vrijwilligers van ‘In de
Boomtak’, die gezorgd hadden
voor de hapjes en drankjes was

Uitreiking van de katana aan Martin

deze avond het presentje uitreiken.
Ook werd er even stilgestaan
bij een aantal wijzigingen van
leraren.
Bas van Laarhoven gaat de
sportschool helaas verlaten om
in een andere omgeving zijn
Aikido te verbeteren.
Zijn lessen zullen worden overgenomen door Ferry Janssen.
Martin Tuijtelaars zal in plaats

het een zeer geslaagde avond
geworden.
Iedereen was het er over eens
dat dit wel eens een jaarlijks
terugkerend evenement kan
worden.
Namens iedereen van Sportschool Le Granse wensen wij
het bestuur, de vrijwilligers en de
bezoekers van ‘In de Boomtak’
een voorspoedig 2013.

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

1974 begonnen onder de naam
SoLIEDair.

Het koor was onder invloed van
de tijdgeest niet alleen muzikaal
maar ook politiek geïnspireerd
en dat leidde tot sociaalmuzikale
optredens.
Vanaf 1986 gaat het koor verder
onder de naam Deining.
Koor Deining streeft ernaar om
jaarlijks een liederenconcert te
verzorgen uit het eigen repertoire. Daarbij worden liederen gezongen van componisten uit alle
tijden, bijvoorbeeld: Di Lasso,
Mozart, de Engelse romantici.
Daarnaast wil Deining elke twee

podium brengen.
Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan
Janovcik. Hij komt uit Slowakije
en studeert hier in Tilburg aan
het conservatorium.

Er zijn momenteel 30 leden
( 20 vrouwen en 10 mannen),
verdeeld over de vier stemgroepen: Sopranen, alten, tenoren
en bassen. De repetities zijn op
donderdagavond in het nieuwe
Factorium.
Op donderdag 28 februari zullen
wij liederen ten gehore brengen
van o.a. het slotkoor van De
Schipbreuk en Mozart.

Vrijwilliger van de maand: La Branche, iedere dag een
Felie Smeulders

andere maaltijd in de Boomtak

Om kennis te maken met Felie
vertellen we eerst iets over haar
gezinsleven:
Felie is getrouwd met Harrie en
samen hebben ze zeven kleinkinderen.
Felie heeft voor dat ze bij de
Boomtak terechtkwam zo’n 15
jaar in Josephzorg gewerkt als
gastvrouw in de ontmoetingsruimte.
Na die lange tijd vond ze het
daar niet meer zo leuk, veroorzaakt door veranderingen, eisen
en dergelijke en ging dan ook op
zoek naar iets anders.

Na anderhalf jaar gaat het succesvolle Boomtakmenu uitgebreid worden. Niet alleen op
maandag en vrijdag maar iedere
dag kan men straks genieten
van overheerlijke maaltijden voor
een leuke prijs. Jürgen heeft als
kok een nieuwe formule bedacht
en daarbij hoort ook een nieuwe
naam. La Branche, de Franse
benaming voor de boomtak.

Bezig bijtje
Een jaar of vier geleden verhuisde Harrie en Felie Smeulders
naar de Hart van Brabantlaan
en kwamen zodoende bij de
Boomtak terecht. Circa twee jaar
geleden gingen ze als vrijwilliger

Dit doen ze geheel zelfstandig,
kopen zelf de prijzen en moeten
zich geheel zelfstandig bedruipen.
De bingo kost 4,00 euro per
boekje en doe je het goed dan
heb je levensmiddelen gewonnen.
Donderdagavond bingo
Vanaf januari willen ze ook een
keer per maand op de donderdagavond een bingo organiseren, dus hopen ze dat veel
mensen erop afkomen, want
voor de kosten hoef je het niet te
laten en het is erg gezellig.
Ook bij de 50+ groep zijn Felie en Harrie aanwezig en wel
achter de bar. De 50+ groep
houd een keer per maand op de
donderdag middag een grote
activiteit.
Maar behalve vrijwilligerswerk

en haar kleinkinderen heeft Felie
ook hobby’s. Ze leest graag, is
bezig met kruiswoordpuzzels
maar ook legpuzzels houden
haar bezig. Computeren doet ze
ook graag en natuurlijk winkelen.
Ze heeft ook bardienst op haar
vaste dinsdagavond en bij activiteiten in het weekend.
De meeste bardiensten draait ze
samen met Harrie, als die tenminste niet moet biljarten.

* 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 prijs bedraagt € 6,50 per
persoon. Reserveren is niet nodig want u wordt op uw wenken
bediend vanuit onze keuken.
Dus loop binnen en neem plaats
aan één van onze tafeltjes of
schuif aan, aan de bar voor een
lekkere aperitief.
18 t/m 22 februari: Indonesië
25 februari t/m 1 maart: Italië
4 t/m 8 maart: Frankrijk
11 t/m 15 maart: Spanje

Vanaf 18 februari, dus na de carnavalsvakantie, kan men dagelijks tussen 17.00 uur en 20.00
uur terecht in de Boomtak voor
een heerlijke wereldmaaltijd.
Iedere week staat er een land op

werken bij de Boomtak, die toen
nog onder de Twern viel.
Omdat het bij de Boomtak goed
beviel zijn ze blijven hangen,
toen de Boomtak overgenomen
werd door vrijwilligers.
Het meeste vrijwilligerswerk doet
Felie samen met haar man Harrie, die ook lid is van biljartclub
de Noordhoek.
Ze draaien een keer per maand
op de maandagmiddag bingo.

het menu en iedere dag proeft
u een ander gerecht. Indonesië,
Italië, Frankrijk of Spanje.
Jurgen gaat de lekkerste gerechten bereiden.

Natuurlijk is een speciaal dank
woord op zijn plaats voor André
en Hannie die vanaf 2011 hebben gezorgd voor een succesvol
Boomtakmenu.
Zo succesvol dat dit inmiddels is
uitgebreid naar meerdere wijkcentra.
Wij hopen dat ze samen met
Jürgen en met de vrijwilligers
van in de Boomtak wederom
gaan zorgen voor een fantastisch culinair aanbod waarbij je
je vingers kunt aflikken.
In de volgende editie van In de
Noordhoek leest u meer over La
Branche.

Stoffenhandel ’t Lapke
Stoffenhandel ’t Lapke tevens
Woninginrichting Musters is
gevestigd aan de Beukenstraat
nummer 60.
Begin
In het voorjaar van 1948 werd

Daar hingen natuurlijk ook de
fournituren en andere aanverwanten artikelen aan vast.
In 2008 deed zich de mogelijkheid voor om het pand Beukenstraat 64 aan te kopen.
Er vond een rigoureuze verbouwing plaats.

nog altijd het beste.
Vele jaren geleden waren er ongeveer 40 zaken die modestoffen verkochten.
In de loop van de tijd zijn er veel
verdwenen.
Op het moment zijn er nog maar
enkele over.
Steeds meer mensen gaan zelf
kleding maken.
Ook onder de jeugd is er een

iPadcursus voor
ouderen
In januari willen we starten met
een iPad cursus voor ouderen in
In De Boomtak.
De cursus is een kennismaking
voor bezitters van een iPad.
U brengt uw eigen iPad mee.
We werken met groepen van
maximaal 6 mensen.
Kosten zijn € 93,00 (incl. BTW)
voor 3 lessen van 2 uur.
Tijden: Dinsdagmiddag (ondervoorbehoud).
Behandeld worden:
Instellingen, surfen op
internet, e-mailen, ge
bruik AppStore, downloa
den van apps, lezen van
boeken.
Voor aanmelden en informatie:
stuur een e-mail naar:
info@demagischeberg.nl of
bel 06-41639263 en vraag naar
Mary Gielen.

Het Jaar 013: een jaar
vol activiteiten

woninginrichting Musters opgericht door de heer Wout Musters.
In eerste instantie werd er klein
begonnen in het pand Beukenstraat 60.
Hier is de basis gelegd voor wat
hieruit is voortgekomen heden
ten dage. Inmiddels had men het
pand Beukenstraat 62 aan kunnen kopen.
De winkelruimte werd uitgebreid
en had toen een oppervlakte van
100m2.
Ook werd in 1971 de zaak overgenomen door Jack en Anneke
Musters, de huidige eigenaren
van deze onderneming.
In 1984 is men begonnen naast
de woninginrichting met de verkoop van modestoffen.

Niets werd gespaard zowel binnen als buiten.
Er kwam een totaal nieuwe voorgevel in. Na de verbouwing had
de zaak een oppervlakte van
171m2.
Dit is de huidige capaciteit van
het bedrijf.
Crises
De zaak heeft geen last van de
crises. Het gaat zelfs heel goed
er is een toename in de modestoffen en woninginrichting.
Dit heeft natuurlijk te maken met
het grote aanbod van modestoffen en stoffen voor de woninginrichting.
Daarom is er naast het adverteren de mond-op-mondreclame

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

toename, die wel iets anders
willen als wat er nu wordt aangeboden.
Opsteker
Laatst kwam er een vertegenwoordiger voor de fournituren
die een vrouwelijke collega in
moest werken.
Deze vertegenwoordiger wilde
perse haar de zaak ’t Lapke laten zien. In zijn ogen is ’t Lapke
een voorbeeld zaak.
Dat is een pluim waard.
Het is te hopen dat vele buurtbewoners en andere bewoners van
Tilburg de weg naar Stoffenhandel ’t Lapke tevens Woninginrichting Musters vinden.

Dertien kilometer hardlopen over
de ringbanen. Een cd met dertien
nieuwe Tilburgse liedjes. Dertien
tv-uitzendingen bij Omroep Brabant over mensen die op nummer dertien wonen. Kijk op: www.
hetjaar013.nl.
Het begon een maand of tien
geleden, maak van 2013 een
Tilburgs feestjaar: Het Jaar 013.
Overal zijn tentoonstellingen,
concerten, debatten en sportevenementen. Er komt een “Jaar
013”-wijn, Vincents Tekenlokaal
gaat op zoek naar de nieuwe
Vincent en het Milieucafé naar
de dertien mooiste stukjes natuur. Er komt een ode aan Tilburg op 13 maart. Een Dag van
de Sportvereniging op 13 april.
Een Tilburgse Dansnacht op 13
juni. Een theatrale feestavond op
13 november. Maar ook de T-Parade, De Ten Miles, het Festival
van het Levenslied en Festival
Mundial haken aan. Allemaal
met een speciaal tintje vanwege
Het Jaar 013. De stad wordt één
groot podium.

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

Het Varkenshuis is een plek voor varkens en mensen in een
woonwijk in Tilburg. Een huis om samen te komen, te eten en te
drinken en te discussiëren. In het Varkenshuis groeien een jaar lang
twee Bonte Bentheimer Landvarkens op (het varkensras dat het
dichts bij het inmiddels uitgestorven Nederlands Landvarken staat).
De varkens leven van de voedselresten van de omwonenden. Na
een jaar kunnen de varkens worden geslacht om vervolgens bereid
en gegeten te worden door diezelfde lokale gemeenschap en haar
omgeving.
Het Varkenshuis is een verhaal dat verteld wordt terwijl het gebeurt.
Het varken was vroeger de spaarpot van gezin of gemeenschap. 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 omgezet in varkensvlees
voor diezelfde gemeenschap.

Marktplaats In de Noordhoek
U kent ze wel de advertentiebriefjes in supermarkten, de kleintjes in
de krant en de marktplaatsen op internet, 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
woensdag 20 februari 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:------------------------------------------------------------------------

Door zelf voor de varkens te zorgen ervaar je wat er nodig is voor
het produceren van vlees en wordt je je 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.
Voor meer informatie en om te weten hoe het werkt gaan
initiatiefnemers Elles Kiers en Sjef Meijman zaterdag 23 februari
graag met u in gesprek. Zij staan met hun bus bij wijkcentrum ‘In
de Boomtak’. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u
hen alles vragen wat u wilt weten over varkenshuis.
Iedereen is welkom van 12.00 tot 18.00u.
Varkenshuis Tilburg is een project van de PeerGrouP in
samenwerking met mEATing
Voor een eerste indruk kijk op de website:
www.varkenshuis.nl		
www.meating.nu
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

Hart van Brabantlaan 729 Tilburg

Seniorenhoekje
Tilburg van vruuger (3 en slot)
Datering van de gebeurtenis: 1900 - 1950

Ons oude, vertrouwde Tilburgse
weekblad “Roomsch Leven”,
lijkt, tegelijk met de goeie trouw,
het geloof en de Tilburgse eigenheid, verdwenen te zijn, zo
omtrent 1970.
Bij mij riep het blad, toen ik
onlangs een oud exemplaar in
handen kreeg, zomaar heimwee
op naar onze goeie ouwe huiskamer, mee de portefesee-deuren naar de voorkamer en de
tuindeuren naar aachteren.........
Daar zat onze Pa in z’n bretels
(bij ons heetten dat “galgen”) in
“Roomsch Leven” het parochienieuws te lezen, en alles over
het Rik-concours voor de nieuwe Vredeskerk, en een stichtend verhaal over Paulus van
Tarsus, en de kaartavond in het
patronaat van de Noordhoek en
de misintenties van deze week
( van de 5e Zondag na Pasen).
Voor één minuut nog eens in die

Onze pa en ons moeder

tot vijftig jaar geleden (dus rond
1900) ‘s winters honderden
kreugels rond de gasfabriek
waren gestald, want de mensen gingen daar koksen halen !

Sneeuwruimen,
toen en nu

Daar in de Gurkese kerk hadden
we toen ene Suisse, daar zeejen de mensen U tegen! Toen
ie pas in funktie was, moesten
de mensen in de kerk lachen,
omdat ie zo streng en in stijl, in
z’n mooie pak, langs de banken
liep en argwanend keek of alles
rustig was......Dat heeft de vaste
ploeg, die altijd achter in de kerk
op het einde van de mis stond
te wachten, hem gauw afgeleerd........Die vaste ploeg portaalengelen is allang weg.
En de mensen in de banken, en
de wat gewonere mensen op de
stuultjes, zijn voor het grootste
deel ook allang weg.
De Suisse is weg. En de kerk.....
Wacht even, welke kerken zijn

Datering van de gebeurtenis: In
mijn jeugd resp. tegenwoordig

Onslievevrouwke van de boeken

Deze gloeiende cokes werden
ontgast en meteen werd de
oven weer met kolen gevuld.
Dat ging dag en nacht zo door,
met aldus de koksen als, voor
de Tilburgers, heel nuttig bijprodukt.
Even terug naar nòg vruuger:
Rond 1900 moest onze Opa
mee ene grote hamer de koksen
wat op de goeie maat slaan vóór
ze in de kezjèèr of in ‘t duveltje
gingen....... Maar laten we naar
een wat christelijker tijd teruggaan. Naar onze Pa mee z’n
galgen. Het mag duidelijk zijn,
dat was een zaterdags tafereel.

huiskamer van toen, daarvoor
zou ik een jaar van mijn leven
willen geven! En wat was het
eerste waar onze Pa naar zocht
in Roomsch Leven? Precies,
eerst en vooral naar de rubriek
“Tilburg van vruuger”
Als jongere dee ik daar natuurlijk nie aan mee.
Dank zij dat vergeelde stuk
Roomsch Leven kon ik nou,
heel wat langer dan een miut,
terug zwerven naar 5 mei 1947,
toen het blad meldde dat op
10 juni ‘47 de Tilburgsche Gasfabriek haar 75-jarig bestaan
zou vieren. En heel nostalgisch
eraan herinnerde dat veertig

dag, mee de goei kleren en de
grote missaal naar de Gurkese
kerk.......

Koksen rapen

De zaterdag, dat was ene gezellige dag bij ons, dan liep onze
Pa mee den hond ook zo eens
ene keer den blok rond, en ons
Moeder veegde rond het huis en
scharrelde wat in den hof, en de
koffie smaakte lekkerder als op
andere dagen......... En op zon-
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‘t Gurke

er nog? Lieve Heer, luisterde
Gij nou eens goed...... Ik probeer wel eens een bietje leuk
te zijn, maar zò bedoelde ik het
nou toch ook weer niet! Maar
over een paar weken dan begint
weer den Advent.
Ene goeie tijd om van Onze
Lieve Heer weer eens wat aandacht te vragen vur de Tilburgse
meensen.......Die doen alles wel
nie precies volgens ‘t buukske,
mar ‘t is goei volk.
En ze zen allemaal Katholiek, ok
al lopen er tegesworrig rond, die
dat, een bietje schijterig, ontkennen! Hoezo oubollig, ik? Man,
ge snapt er gin bal van!
En Pontius Pilatus zee trouwens
al: “Wè ik geschreven heb, dè
hè’k geschreven!”
Auteur: Anton van de Wiel

In mijn kinderjaren in Tilburg
was het tijdens de winter ‘vaste
prik’: zodra het gesneeuwd
had werd de stoep geveegd. ‘s
Morgensvroeg al meteen door
een van mijn oudere broers of
zussen maar overdag, vooral
tussen de middag of na schooltijd, moest ik er uiteraard ook
aan ‘geloven’. Gewoon met
een ijzeren schop. Praktisch elk
‘huishouwe’ bij ons in de Minister van Sonstraat hield zich aan
deze vorm van ‘burgerplicht’.
Er waren slechts een paar uitzonderingen en dat waren elk
jaar ‘dezelfden’.
Ik zal maar geen namen noemen. Degenen die er nu nog
van in leven zijn kunnen er immers niks (meer) aan doen.
Ook de stoepen van de huizen
aan het Theresiaplein werden
(bijna) allemaal en altijd meteen sneeuwvrij gemaakt als er
sneeuw gevallen was, al was
het ‘s morgens nog zo vroeg.
Verschillende mensen wilden
immers vóór het werk nog naar
de eerste mis van kwart voor
zeven en om half acht moesten alle kinderen elke dag naar
de mis kunnen om (nuchter) te
communie te gaan, vóór het ontbijt en voordat de school begon.
Vergelijk dat eens met tegenwoordig. Het lijkt nu eerder
uitzondering dan regel dat er
nog ergens een stoep geveegd
wordt. En dat ondanks dat vrijwel ‘iedereen’ een sneeuwschuiver in huis heeft en strooizout en
..... meestal ook nog laarzen en
een ijsmuts. Hoe zou dat toch
komen .....?
Ofschoon, ik mag zelf niet klagen. Ik woon nog in een straat
waar mijn zestigjarige overbuurman deze winter al drie keer,
ongevraagd, ‘mijn straatje heeft
schoongeveegd’. Hulde aan
deze man!
Auteur: Louis Sparidans

Gekwèèk in ‘In de Boomtak’ Kinderdisco ‘In de Boomtak’
gaat door
Nu bij velen in Kruikenstad de
In een overvolle zaal hebben
carnavalskriebels weer beginnen
te komen, nog een korte terugblik op de tonpraot-avond van
22 november jongstleden in ons
buurthuis.

alle aanwezigen kunnen genieten van de vijf tonpraters met
hun buut als :
De Tandarts, Tontje Pech, Kiske
d’n Muzikaant, Opa Doorsnee
en De Bruid.
Dit alles aaneen gesauweld door
Loek Melis.

Na drie try-outs in ons buurthuis
‘In de Boomtak’ hebben we een
oude jeugdactiviteit weer nieuw
leven in kunnen blazen.
Mede door een geldelijke bijdrage van het wijkbestuur Stichting Noordhoek die wij hiervoor
hartelijk bedanken.

Tijd : 19.00 uur – 21.00 uur.
Waar : buurthuis In de Boomtak, Boomstraat 81.
Entree : € 1,- inclusief 1 ranjabon.
Muziek : dj No - Mercy

In de vorige wijkkrant stonden
enkele reacties van de kinderen
te lezen.
Ze waren erg enthousiast en
riepen daarin leeftijdsgenoten
op om ook naar deze disco te
komen. (ook van ouders hebben
we positieve geluiden gehoord).
Je mag met ideeën komen over
wat je leuk zou vinden op zo’n
avond. We hebben er al een
paar gekregen bijvoorbeeld
playbacken, een thema-avond,
beeldjesdans.

die je kunt opschrijven zijn :
vrijdag 1 maart, vrijdag 5
april, vrijdag 17 mei ( i.v.m. de
meivakantie ) en vrijdag 7 juni
aanstaande.
Dus houd je van disco kom dan
naar de Boomtak ! Het wordt
vast gezellig.

De volgende geplande avonden

Onder begeleiding van het
bekende intro muziekje werden
zij door Gust Govers, “als politieagent“, naar de ton gebracht om
hun typetje te presenteren.
Er liepen veel tranen van het
lachen over de wangen bij het
publiek door de ijzersterke
woordspelingen en de voor iedereen herkenbare situaties die
de redenaars hierbij schetsten.
Kortom een zeer geslaagde
avond waar we met plezier op
terug kijken en die zeker voor
herhaling vatbaar is.

Repair Café 013

Op zaterdag 23 februari, van 13.00 tot 17.00 uur, organiseert
Stichting Social Energy weer het Repair Café 013.
Dit Repair Café wordt gehouden bij Wijkcentrum ‘In de Boomtak’, Boomstraat 81 en gecombineerd met een verrassende
Fancy Fair.
Bij Repair Café 013 mag iedereen spullen meenemen die
kapot zijn, om deze samen met
deskundige vrijwilligers te proberen te repareren. Spullen die
meegenomen kunnen worden
zijn: elektrische apparaten,
meubels, kleding, fietsen en
speelgoed. Bijvoorbeeld de
CD-speler waar de lade niet van
open gaat, het koffiezetapparaat
dat niet warm wordt, die fijne
trui met een gaatje en de fiets
zonder verlichting. Wie niks te
repareren heeft is ook van harte
welkom voor een kop koffie aan
de bar en een praatje, of om iemand anders met een reparatie
te helpen.
Het Repair Café 013 is dit keer
gecombineerd met een verrassende Fancy Fair met diverse

kraampjes en workshops. Onder nog veel meer doen mee:
stichting Ancient Power met
workshop ‘drums maken’ voor
kinderen, vereniging Tientjes,
PortAgora met boeken en CD’s,
Punch! met een workshop en
presentatie ‘schilderen met
textiel’, LETS-kring De Linde en
Hans Peters met tweedehands
kledingruil, styling en modeshow.

De eerstvolgende disco is:
vrijdag 1 februari aanstaande
in carnavalssfeer. Je mag verkleed komen als je wilt.
Wij organiseren 1 x per
maand een kinderdisco.
Voor : kinderen van 8 t/m 13
jaar.

Ouderinformatie: De kinderen
staan onder toezicht van onze
vrijwilligers.
De toegangsdeur wordt bewaakt
tot 21.00 uur wanneer u uw kind
komt ophalen.
Er is ranja, cola ,sinas, 7- up en
chips te verkrijgen.
Wij hopen op een grote opkomst, want ons buurthuis wil er
ook voor de jeugd zijn.
De disco-vrijwilligers

