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Toekomst In de Boomtak in handen van
gemeenteraad

Na ruim anderhalf jaar heeft het
bestuur van In De Boomtak een
noodbrief aan de raad gestuurd
om haar verantwoordelijkheid te
nemen en op te komen voor de
toekomst van dit burgerinitiatief.
Samenspraak
Toen de gemeente in juli 2011
vijf wijkcentra sloot om daarmee
€ 500.000,- te bezuinigen op het
beheer zijn een aantal wijkbewoners in samenspraak met de
wijkraad Noordhoek opgestaan
om het wijkcentrum In De Boomtak voor de wijk te behouden.
De stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak tekende een
tweejarig huurcontract met de
gemeente.
De huurprijs werd door de gemeente vastgesteld op
€ 40.000,00 per jaar.
Er was op dat moment al sprake
van een slecht geïsoleerd pand
met veel achterstallig onderhoud.
Onzeker - haalbaar
Met een groot aantal vrijwilligers
zijn we aan het karwei begonnen.
Trots dat het wijkgebouw weer in
zelfbeheer was maar ook onzeker of het allemaal haalbaar en
betaalbaar zou zijn staken we
massaal de handen uit de mouwen.
De stichting had zich voorgenomen om als wijkcentrum laagdrempelig te blijven, dat betekent vriendelijke prijzen (koffie
€ 0,75) en om minimaal dezelfde
service en kwaliteit te kunnen
bieden als de Twern.
Het is niet aan ons om dit te beoordelen maar na ruim anderhalf
jaar kunnen we stellen dat de
bezoekersaantallen bijna verdubbeld zijn, dat de omzet (bar
en verhuur) in vergelijking met
de Twerntijd meer dan verdubbeld is en dat de openingstijden

aanzienlijk zijn uitgebreid.
Hoofd boven water houden
Geen probleem dus zou je zeggen. Op dit moment hebben we
de inkomsten zo kunnen opkrikken dat we alle rekeningen
kunnen betalen en daardoor net
het hoofd boven water houden.
We betalen ruim € 5.000,00
per maand aan vaste lasten en
besteden gemiddeld € 500,00
per maand aan onderhoud en
schoonmaak. Zonder één cent
subsidie zijn we dus in staat
gebleken om sociaal te kunnen
ondernemen, het wijkcentrum in
al zijn facetten te kunnen beheren, vele vrijwilligers hieraan te
binden en veel waardering te
oogsten, vooral van buiten.
Taxatierapport

De gemeente heeft ons gevraagd of we het pand willen
kopen, vraagprijs € 465.000,00.
Aangezien kopen op termijn
goedkoper kan zijn dan huren
een interessante vraag maar
een prijs die we nooit kunnen
betalen.
Deze prijs is gebaseerd op een
taxatierapport uit 2010 terwijl
de WOZ waarde door dezelfde
gemeente in 2011 is vastgesteld
op € 325.000,00. Wij hebben
in december 2012 een recente
taxatie laten uitvoeren en die
kwam aardig overeen met de
WOZ waarde.
Mochten we op korte termijn niet
tot overeenstemming komen dan
is ons een langjarig huurcontract
in het vooruitzicht gesteld met
een verhoging van € 5.000,00
ofwel boontje komt om zijn loon-

tje.
Dit was voor het bestuur van
In De Boomtak reden om de
hulp van de raad in te roepen.
De raad is de baas en gelukkig
maar. Op maandag 25 februari
hebben PvdA en D’66 onze brief
geagendeerd in de commissie
Bestuur en de wethouder ter
verantwoording geroepen. De
wethouder zal nu met een redelijk voorstel moeten komen om
de toekomst van de Boomtak
veilig te kunnen stellen. Het is
voor In De Boomtak een goede
zaak om te ervaren dat de raad
in deze stad werkelijk handelt
vanuit een verantwoordelijkheid
voor burgers die werken aan een
positievere samenleving.
Jan van Esch
(Voorzitter In De Boomtak)

Impressie carnaval 2013 in “In de Boomtak”

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 - 20.00 uur		
19.00 - 21.00 uur		
19.00 - 23.00 uur		
20.00 - 22.00 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 - 20.00 uur		
19.30 - 21.00 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 - 20.00 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		
17.00 - 20.00 uur		
17.30 - 20.30 uur		

Binnenkort in de
Boomtak

Woensdag 20 maart:
Wijnproefavond - Bordeaux.
SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 23 maart:
Prikpost + Trombose)
Biljartvereniging De Noordhoek
Landelijke loslaatdag:
Bingopret (2e maandag v.d. maand)
13.00 - 17.00 uur
La Branche
Zondag 24 maart:
Damesgym
Korenfestival: vanaf 14.00 uur
All beweging
Zaterdag 30 maart:
Repair Cafe: 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 30 maart:
SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 Disco jaren 70: 17.00 - 24.00 uur
Prikpost + Trombose)
Aangeboden
Dansles Zumba
Dans en bewegen
1 Staande klok
Biljartclub De Noordhoek
Moedergym
1 Opbergkast voor in de berging
Ouderengym
1 Fietsenhouder voor op de trekTwern ouderenadviseur
haak van de auto
Dansles kleuterdans
Interesse neem contact op met:
Dansles kidsswing
A. Wouters
La Branche
Noordhoekring 3-57
Dammen
telefoon: 06-13143696
Biljartvereniging In de Boomtak
E mail: woute518@home.nl
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse - Aikido
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
van de maand)
Schilderles

Aangeboden

Colofon
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Te koop

Te huur studenenkamers.
Gestoffeerd en op goede locatie, 2 Tinnen hanglampen, houten
Tilburg Zuid.
balk ±80 cm, bijdezijde drie
Prijs All In vanaf € 260,-- tot
lampen. Andere geheel tin midSHL Prikpost
€ 410,-denstang met drie lampen.
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Interesse neem contact op met:
Interesse doe een bod.
Prikpost + Trombose)
G. van Hezik
A. de Kroon, Hart van BrabantSeniorenweb
Transvaalplein
21,
5021
TC
laan 419, Tel: 013-5351504
Dansles Zumba
Tilburg
06-44740675
Biljartclub De Noordhoek
Tel: 06-24523943
Seniorenweb
E mail: toonenmarian1@live.nl
E-mail:
evm.hezik@gmail.com
Volksdansen
La Branche
Sportschool Le Granse - Ju-Jitsu
Aangeboden
Gezocht
Biljarten Musters (oneven weken)
Fotoclub Pix4profs (1e woensdag van 		 Te koop alles op electrisch
Mijn hondje “Juul” is makkelijk.
de maand)
gebied. Beeldschermen, audio,
Hij heeft een hekel aan alleen
Djembé
wasmachines, klein huishoudezijn.
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
lijk, stofzuigers enz, enz.
Bij wie kan hij zo af en toe zijn?
Euronics van Hezik
Neem dan contact op met:
Oerlesestraat
3,
5021
TC
Tilburg
S. Stakenburg, Wilgenstraat 27.
SHL Prikpost
Tel:
013-5362322
Tel: 06-22345680
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
E
Mail:
hezik@euronics.nl
Prikpost + Trombose)
Yoga
Bridgeles
19.00 - 21.00 uur		
Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)
Schilderles
20.00 - 22.00 uur		
Carnavalsband ‘t Host
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag		
van de maand)
Zaterdag
La Branche
10.30 - 12.00 uur		
Russisch voor kinderen Slavjanka
Dammen
10.30 - 12.00 uur		
Russisch voor volwassenen Slavjanka
Sportschool Le Granse, Akido
11.00 - 12.30 uur		
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Tafeltennis
11.30 - 12.30 uur		
Sportschool Le Granse, Junior Ju- Jitsu

Zondag

SHL Prikpost
11.00 - 13.00 uur		
Volksdansen koffie-instuif (1e zondag 		
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 				
v.d. maand)
Prikpost + Trombose)
18.00 - 20.00 uur		
Kroatische gemeenschap (3e zondag 		
Biljartvereniging De Noordhoek
				
v.d. maand)
Koersbal
La Branche
Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
Streetdance
geopend. Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Nieuwe inrichting Lindeplein

Kom jij ook naar de kinderdisco op vrijdag 5 april?
Ben je tussen de 7 en 13 jaar. Dan ben je vanaf 19.00 uur tot 21.00
uur van harte welkom in buurthuis In de Boomtak, Boomstraat 81.
De entree is €1,-- en je krijgt daarbij een ranja-bon.
Op de muziek die dj No-Mercy draait, kun je lekker dansen.
Wij hopen veel kinderen te verwelkommen.
De volgende disco-avonden tot de grote vakantie zijn:
vrijdag 17 mei en vrijdag 7 juni.
De disco-groep

De gemeente is maandag 18
februari gestart met een nieuwe
inrichting van het Lindeplein.
Er komt een nieuw speeltoestel,
een jeu-de-boulesbaan en de
beplanting wordt vernieuwd.
Een klankbordgroep van bewoners heeft samen met de gemeente bepaald hoe het er uit
komt te zien.
De gemeente heeft maandag 18
februari eerst het speeltoestel
geplaatst.
Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken, afhankelijk
van het weer.
In maart wordt het groen geplant

en de jeu-de-boulesbaan
aangelegd.
Nieuwe inrichting
Er komt onder andere een groot
speeltoestel met twee glijbanen,
verschillende klimmogelijkheden
en een verrekijker (zoals op de
tekening).
Onder het speeltoestel komt
kunstgras. De speeltoestellen
die er nu nog stonden, worden
verwijderd. Op het plein komt
ook een jeu-de-boulesbaan
en de vijf ovale plantenbakken
worden gevuld met verschillende
nieuwe planten.

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

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

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

Vrijwilliger van de maand:
Gerrit Oomis
reparaties en soms achter de
bar bijspringen.
Heel het achterstallig onderhoud
van het gebouw doet Gerrit van
Gerrit is 64 jaar jong, is getrouwd boven naar beneden. Hij is dan
en heeft 2 kinderen en een klein- ook zeer handig en voor grote
dochter (die hij regelmatig filmt). waarde voor de Boomtak.
Dit doet hij zowat alle ochtende
Voordat hij vrijwilligerswerk ging van de week, er valt namenlijk
doen heeft Gerrit 23 jaar voor de altijd wel wat te doen. Zo heeft
Diamantgroep Industrie gewerkt. Gerrit ook het nieuwe kantoor
Zijn taak daar was als, meewer- voor het bestuur gemaakt.
kend voorman, het aansturen
Prima werk Gerrit.
van mensen met een beperking.
Gerrit was al langer bekend bij
Vorig jaar augustus bereikte
de Boomtak, waar hij al ruim 30
hij de futgerechtigde leeftijd en
jaar lid was van de volksdansmocht hij op zijn lauweren gaan
groep (internationaal dansen).
rusten.
Volksdansen is dansen uit de
Maar niets is minder waar.
Balkan, dit onder leiding van
Gerrit houdt niet zo van stil zitten Alma Verhagen.
en dus werd hij vrijwilliger van de Vorig jaar zijn ze ook gestart
Boomtak.
met flamingo dansen, maar dat
Zijn taken zijn voornamelijk onis toch wel een ander niveau en
derhoudstechnisch, schilderen,
een stukje moeilijker volgens
lampen vervangen, klusjes,
Gerrit.

Wat zijn Gerrit zijn hobby´s naast
knutselen en reparaties uitvoeren, wel dat is filmen en fotograferen, maar ook vissen bij goed
weer.

de zon op een terrasje.

Op vakantie gaan natuurlijk ook
en dan met het vliegtuig naar
Spanje, waar ze natuurlijk een
flamingoavond bijwonen.
Ook gaan Gerrit en zijn vrouw
regelmatig fietsen waarbij dan
onderweg natuurlijk wordt gestopt voor een lekkere palm in

Wij hebben zowat de hele ochtend gekletst over dansen, over
de Boomtak en over prive aangelegenheden, die dan ook prive
blijven.

Het bevalt Gerrit heel goed in de
Boomtak, maar ja Gerrit is dan
ook een heel gezellig prater.

Gerrit Oomis is de volgende
vrijwilliger waar we eens nader
kennis mee gaan maken.

De redactie

Repair Café 013 met bazaar, diner en ‘70’s/Motown-feest
Zaterdag 30 maart 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 bazaar
met kraampjes en een leuke
workshop.
Bij Repair Café 013 mag ie-

dereen spullen meenemen die
kapot zijn, om deze samen met
deskundige vrijwilligers te proberen te repareren. Spullen die
meegenomen kunnen worden
zijn: elektrische apparaten, meu-

bels, 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.
Repareren is gratis, voor wat het
je waard is. Uiteraard moeten
benodigde onderdelen wel zelf
gekocht worden, hierover geven
de deskundige medewerkers
graag advies. Voor de workshop
wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Na afloop van het Repair Café
013 en de bazaar kan iedereen
aanschuiven voor een driegangendiner, een vegetarische
variant is mogelijk, voor €7,-.
Voor dit diner kun je je tot en met
woensdag 27 maart opgeven bij
info@stichtingsocialenergy.nl,
zodat we zeker weten dat de kok
genoeg heeft.

Terugblik vorig Repair Café

Na het diner schuiven we tafels
en stoelen aan de kant, om de
dag af te sluiten met een spetterend ‘70’s/Motown-feest!

Naaicursus In de Boomtak Marktplaats In de Noordhoek
Door lerares-coupeuse Hélène Lemmens
Al 25 jaar heb ik ervaring met
het geven van naaicursussen
aan huis. Na een verhuizing ontbreekt de ruimte om dat weer op
te starten.
Daarom maak ik graag gebruik
van de mooie ruimte die er In de
Boomtak beschikbaar is.
Met veel plezier wil ik daarom
geïnteresseerden uitnodigen
zich op te geven voor deze lessen.
Bij voldoende belangstelling kan
er op korte termijn gestart worden in “ons” buurthuis.
Ik heb door mijn werk grote ervaring in het maken van maatkleding, bruidsjurken en kleding
voor dames en kinderen.
U kunt er verzekerd van zijn dat
u goed advies krijgt over stoffen,
naaitechnieken, afpassen en figuur.
Het aantal personen per les is
zodanig dat iedereen voldoende
aandacht krijgt en u kunt werken
in uw eigen tempo. Wat u maakt
bepaalt u zelf.
Het is de bedoeling om te starten met één middag in de week.
Een les duurt 2 uur en de lesprijs
bedraagt € 35,- per 4 weken.
De weken waarin les gegeven
wordt in verband met vakanties
hoort u bij overleg. De tijd zal
waarschijnlijk zijn van 1 uur tot
15 uur.
Er wordt gewerkt met raderpatronen die aan het betreffende
figuur worden aangepast.
Ook is het mogelijk om voorbeelden of oefeningen te maken van
moeilijkere naaitechnieken als
cursisten dat wensen.
Het is natuurlijk heel fijn dat er in
de Bomenbuurt een mooie stoffenhandel is, `t Lapke.
Stoffen voor elk kledingstuk zijn
er volop te koop en ook de benodigde fournituren.

Voor cursisten is er nog een
leuke verrassing als u koopt bij
“`t Lapke “
Het is de bedoeling dat elke
cursist haar of zijn eigen naaimachine meebrengt want de
ruimte wordt ook door anderen
gebruikt.
Er is wel een extra reserve machine aanwezig en strijkbenodigheden.
Bent u beginneling of gevorderde, jong of niet meer zó piep,
maar wel enthousiast over het
maken van kleding meld u dan
aan vóór 15 maart.
Alle belangstellenden zullen informatie krijgen over de verdere
gang van zaken en de begindatum.
Wilt u meer informatie over
mij kijk dan op www.maatkledingcouturehelene.nl
Hebt u nog vragen bel of mail
me gerust.
Aanmelden kan via het mailadres: info@maatkledingcouturehelene.nl
U kunt ook bellen op nr. 06
54746263
Ik hoop op enthousiaste
cursisten.
Met vriendelijke groet Hélène
Lemmens

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
vrijdag 15 maart 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:------------------------------------------------------------------------

De Noordhoek hartveilig?
Elke week krijgen in Nederland 300 mensen buiten het
ziekenhuis een hartstilstand.
Een groot gedeelte van deze mensen overlijdt!
Maar,,,,,,,,,,,,,,,Vele kunnen gered worden!!!!
Wanneer binnen 6 minuten na
het ontstaan van de hartstilstand het slachtoffer wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd
stijgt het aantal overlevenden
aanzienlijk.
Daarom beijvert de Stichting
AED Tilburg zich om Tilburg op
te delen in zones van zes minuten waarbinnen een AED, een
apparaat om een stroomstoot te
geven, en voldoende deskundige hulpverleners aanwezig zijn.
In de wijk de Noordhoek, wordt
dit gedaan in samenwerking met
de wijkprojectgroep en de wijkraad.
Mede dank zij de inzet van de
beide groeperingen is onlangs
weer een AED geplaatst op het
Lindeplein, hoek Watertorenstraat.
Daarnaast hangen er AED’ s bij
de Hart van Brabantlaan, de Cypresstraat, de Westpoint en de
Brandweer. Binnenkort volgt het
Odulphuslyceum nog en dan is
de wijk wat betreft de AED’ s volledig gedekt.
Maar…..Deze apparaten moeten bediend worden door deskundigen!!!!
En daarom doen wij een beroep
op de bewoners van de wijk:
Bent u via uw werk, opleiding of
anderzijds in het bezit van een
certificaat reanimatie en AEDbediener?

Meldt u dan aan als hulpverlener
via de site www.aedtilburg.nl.
U vindt daar een button wordt
vrijwilliger en red levens.
Via die button kunt u zich aanmelden.

P.H.C. TotaalVitaal bestaat al weer
5 jaar en dat gaan we vieren!
Aan de Noordhoekring, schuin
tegenover het St. Odulphus Lyceum, ligt Personal Health Center Totaal Vitaal, P.H.C.
Totaal Vitaal is niet alleen een
fitnesscentrum, maar u kunt bij
ons ook terecht voor een pedicure, voor een behandeling in de
schoonheidssalon en voor fysiotherapie.

Iedereen die zich vóór 1 april
2013 aanmeldt voor fitness,
pedicure of een behandeling in
de schoonheidssalon krijgt 20%
korting op de normale prijzen!

Alles op een locatie!

vragen onder het genot van een
heerlijk kopje koffie.

Dus kom bij ons langs en laat u
verrassen.
Wij geven u dan graag een rondleiding en beantwoorden al uw

Wilt u helpen, maar bent u nog
niet gecertificeerd? Geen nood:
onder dezelfde button is het
mogelijk om zich aan te melden
voor een cursus. Zo’n cursus
is maar heel kort, maar u kunt
daarmee het leven van buurtbewoners verlengen.
DUS DOEN!!!
Samen met u kunnen wij de wijk
Noordhoek hartveilig maken en
houden!!
Hebt u behoefte aan verdere informatie:
De leden van de wijkprojectgroep helpen u graag:
Mevr. Wies van Wijk		
w.van.wijk@home.nl
Mevr. Hella van Beurden
johnvanbeurden@home.nl
Heer Ton Zwaarts		
a.zwaarts@kpnplanet.nl
Heer Piet van Erp		
info@aedtilburg.nl 06-51905536
Wies van Wijk,			
Voorzitter wijkprojectgroep		
Piet van Erp
Manager Stichting AED Tilburg

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

Fitness: voor alle leeftijden onder deskundige begeleiding van
fysiotherapeuten.
Pedicure: uitgevoerd door onze
medische pedicures
Schoonheidssalon: voor al uw
schoonheidsbehandelingen
Fysiotherapie: volgens de laatste nieuwste wetenschappelijk
bewezen behandeltechnieken.
Dit jaar bestaan wij 5 jaar en dat
vieren wij met een speciale kortingsactie.

Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om langs te komen dan kunt
u alle informatie, zoals openingstijden en tarieven, terugvinden
op onze website:
www.totaal-vitaal.nl.
U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (013) 5355056.
Wij wensen u een gezond en
sportief 2013 toe en hopelijk zien
we u snel bij P.H.C. Totaal Vitaal!

Seniorenhoekje
Straten in de Noordhoek met hun betekenis
Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Hagelkruis

Abeelstraat

De straat lopende vanaf de
Ringbaan-West, ten zuiden van
de Prof. Gimbrèrelaan, oostwaarts doodlopend.
Herkomst:
De abeel is een boom uit het
geslacht populier, dat tot de
wilgenfamilie (Salicaceae) behoort. In Nederland komen de
witte abeel (Populus alba) en de
grauwe abeel (Populus x canescens) voor. De grauwe abeel is
vermoedelijk een hybride van de
witte abeel en de ratelpopulier of
esp. De abeel komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Europa,
maar wordt in onze streken al
sinds de late middeleeuwen als
sierboom aangeplant. Abelen
kunnen een hoogte bereiken
van enkele tientallen meters.

Beukenstraat

De straat lopende vanaf de Hart
van Brabantlaan, oostelijk van
de Ringbaan-West, zuidwaarts
tot het Watertorenplein.
Herkomst:
De boomsoort Fagus sylvatica
uit de Beukenfamilie. In Nederland komt de beuk als enige
soort van het geslacht Fagus
voor. Beukenhagen waren vroeger vrij algemeen in het Tilburgse stadsbeeld. Er zijn er helaas
niet veel meer over.
De Beukenstraat maakt deel
uit van de in 1900 benaamde

Boerderij aan de Beukenstraat
groep: beuken, eik, elzen, boom
en linden. Op de kaart van D.
Zijnen uit 1760 is het een onbenaamde zandweg, en aan
weerszijden daarvan staat de
naam Doden hoek. De straat
was in 1896 nog onbenaamd en

werd toen in het gemeenteverslag aangeduid als de zandweg
loopende vanaf de ververij der
Firma Janssen en Bierens (De
Regenboog) naar de Reitsche
straat.

Boksdoornerf

Het erf lopende vanaf de Beukenstraat westwaarts doodlopend en ten zuiden van de Hart
van Brabantlaan.
Herkomst:
De Boksdoorn (Lycium barbarum) is een houtige lianensoort
uit de nachtschadenfamilie
(Solanaceae). Het is een struik
met overhangende takken met
doornen, lichtpaarse bloemen
en (eetbare) oranjerode bessen.
De boksdoorn komt oorspronkelijk uit Azië, maar wordt in ons
land al vanaf de zeventiende
eeuw als heg aangeplant.

wordt reeds in 1390 vermeld. In
1900 loopt de Boomstraat Van
de Lange Schijfstraat tegenover
de Korte Schijfstraat langs den
molen over den spoorweg Tilburg-Turnhout tot den spoorweg
naar Breda.
Het gedeelte ten westen van de
Elzenstraat heette tussen 1950
en 1968 Laurierstraat.

Buxusplaats

Het binnenhof gelegen achter
de bebouwing van de vierhoek
Hart van Brabantlaan, St. Ceciliastraat, Elzenstraat en de Acaciastraat.
Herkomst:
Buxus is ook bekend onder de
naam palmboompje, maar heeft
in werkelijkheid niets met palmbomen te maken. Het is een
geslacht van (tuin-)planten. Er
zijn veel verschillende soorten
buxus. Ze komen voor in Midden-Amerika en ook Venezuela,
Azië, Afrika met Madagaskar, en
Europa. Buxus sempervirens,
de meest gebruikte soort, komt
in Europa en Turkije in het wild
voor.

Cyprespad

Achterkant In de Boomtak

Boomstraat

De straat, lopende vanaf de
Noordhoekring, tegenover de
Korte Schijfstraat, noordwestwaarts, tot de Beukenstraat
tegenover het Vervoercentrum.
Herkomst:
Maakt deel uit van de in 1900
benaamde stratengroep Boom,
Eik, Elzen, Beuken en Linden.
Als landweg moet de Boomstraat van hoge ouderdom zijn.
Op de kaart van D. Zijnen uit
1760 zien we op het snijpunt
van de Boom- en de Elzenstraat
de plaatsaanduiding Hagelkruis.
De Boomstraat heet ten oosten
daarvan de Schijfstraat en ten
westen De Vlasstraat, die toen
aansloot op de tegenwoordige
Bokhamerstraat. De ‘Vlasstraet’

Het pad lopende vanaf de Cypresstraat over de Taxusstraat
en het Magnoliaerf tot de Iepenstraat.
Herkomst:
De cipresfamilie (Cupressaceae) is een familie van coniferen
(naaldbomen). Leden van deze
familie komen over de hele wereld voor, zowel in koelere streken als in de tropen en subtropen. De enige inheemse cipres
in ons land is de jeneverbes. De
lange, slanke Italiaanse cipres
is inheems in het MiddellandseZeegebied. Deze straatnaam is
foutief gespeld; het is cipres en
niet cypres.

De straat lopende vanaf de
Bredaseweg noordoostwaarts
en oostwaarts tot de De Regenboogstraat.
Herkomst:
Zie Cyprespad.
Van 1938 tot 1960 is er een Cypressenstraat geweest, lopend
van de Ringbaan-West tot de
Cederstraat. Thans een deel
van de Professor Gimbrèrelaan.

De Regenboogstraat

De straat, lopende vanaf het
Watertorenplein bij de Watertorenstraat, in zuidelijke richting
tot de Bredaseweg tegenover de
Diepenstraat.
Herkomst:
Daniël Franciscus Bierens werd
geboren op 19 december 1840.
Hij was meesterknecht en lakenverver bij de firma de Wed. J.M.
Roozendaal, een ververij in
Tilburg. Op 1 januari 1891 werd
door de gebroeders Henricus
Dionysius en Augustinus Hubertus Vincentius Janssen, kooplieden, en genoemde Bierens,
de firma Janssen en Bierens
opgericht, eene vennootschap,
ten doel hebbende de uitoefening eener wollen en katoenen
goederenververij.
Later werd deze firma Stoomververij en Chemische Wasserij
De Regenboog genoemd. De
gebroeders Janssen leverden
het kapitaal van de onderneming, terwijl Bierens voor zijn
vakkennis in het bedrijf kwam.
Daniel Bierens overleed op 2
april 1900. Vervolgens kwamen
in de firma Adolf Maria Joseph
Antonius Janssen, en Josephus Franciscus Maria Janssen.

Cypresstraat

De Regenboog aan de Bredaseweg in 1935.
Deze laatste werd weer opgevolgd door zijn zoon Johan
(Han) Fr.Ch.M. Janssen. Op 1
januari 1961 fuseerde De Regenboog met Palthe in Almelo.
In 1996 sloot het bedrijf zijn
poorten. Eind 1999 werd begonnen met de bouw van woningen
op het terrein. Ook kwam er een
park. Deze straat maakte van
1901 tot 1930 deel uit van de
Beukenstraat en vervolgens tot
1950 van het Watertorenplein.
Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van
Putten

Koeken en boeken
Wat is nu mooier dan een zelfgeschreven boek.
Je maakt het geraamte
en vult het dan in
en je leest het in ons mooie nederlands.
Met goeie zin bak je een koek
je leest de recepten
en je maakt het met je eigen
handen
en de oven doet de rest

Op de hoek van de tafel ligt het
boek
het heeft de 1e prijs
mijn vriend gaf mij ideeen
en daarom krijgt hij een lekkere
grote koek
In bakken gaf hij me ook tips
want koeken bakken is ‘n kunst
wat is er mooier dan een zelfgebakken koek

Boeken en koeken
Filosofische boeken hebben toch

meer aroma dan gewone literaire romans
mijn moeder schrijft er artikelen
over dan moet je ook veel lezen.
Apppeltaart heeft toch meer dimensie dan een gewone cake
Ik bak koeken
dan moet je veel recepten lezen
en uitproberen
Bij schrijven let je op
in welke tijd het staat
De interpunktie is heel belangrijk
En je moet jezelf corrigeren.

Het bakken van koeken doe je
een dag tevoren
voordat je hem presenteert
De interpuktie is de chocoladereep raspen in een cake
Je moet het vaak overnieuw
doen
net als bij schrijven kan het fout
gaan.
Een mixer met deeghaken
Een vulpen met inkt
Je leeft het boek
Je proef de koek
Marije Ewals
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