
Gemeente verlaagt vraagprijs naar 275 duizend euro

Toekomst In de Boomtak lijkt veiliggesteld
Onze wijk kan op korte termijn eigenaar worden van het wijkcentrum aan de Boomstraat. De gemeenteraad heeft onlangs de 
vraagprijs verlaagd naar € 275.000. De maandlasten kunnen op deze manier voor de stichting die het wijkcentrum beheert flink 
omlaag. ‘Hiermee is de toekomst van ons wijkcentrum veiliggesteld,’ jubelt Jan van Esch, voorzitter van de beheersstichting In 
de Boomtak. 
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Met het nieuwe bod van de ge-
meente komt een einde aan een 
periode waarin het voortbestaan 
van het wijkcentrum aan een 
zijden draadje hing. Al geruime 
tijd draait  In de Boomtak vol-
ledig op de inkomsten en inzet 
van de buurt. De hoge huurprijs 
die de gemeente als eigenaar in 
rekening bracht, hing echter als 
een financiële molensteen om 
de nek.  
‘Wij moesten € 40.000 per jaar  
opbrengen en hebben altijd ge-
zegd dat dit een onrealistische 
huurprijs is voor dit pand. 
Op de lange termijn hadden we 
dit nooit kunnen blijven opbren-
gen. Nu gaan de vaste lasten 
flink omlaag en zijn we baas in 
eigen huis. De gemeenteraad 
heeft ingezien dat wij iets bijzon-
ders doen In de Boomtak,’ aldus 
Jan van Esch.
PvdA, D’66, CDA, VVD, DAT, 
TVP, GroenLinks en Trots dien-
den 13 mei jl. een voorstel in om 
de vraagprijs voor In de Boom-
tak en het buurtcentrum van 
Zorgvlied (De Back) fors omlaag 
te brengen. Ook de bewoners 

van Zorgvlied exploiteren al ge-
ruime tijd op eigen kracht hun 
buurtcentrum. Het voorstel kan 
gedekt worden dankzij een een-
malige financiële meevaller voor 
de gemeentekas. 

Gouden greep
Qua activiteiten is het zelfbe-
stuur van de buurt een gouden 
greep geweest. Inmiddels trekt 
de Boomtak zo’n 800 bezoe-
kers per week. Dat is twee keer 
zoveel als voorheen, toen de 
Twern het wijkcentrum nog 

runde. Ook het aantal activiteiten 
is fors toegenomen met bijvoor-
beeld het aanbod van een dage-
lijkse maaltijd voor omwonenden 
tegen een schappelijke prijs. Het 
initiatief en de inzet van de buurt 
kunnen inmiddels op landelijke 
en zelfs internationale aandacht 
rekenen. De Tilburgse politiek 
heeft ook meerdere malen waar-
dering uitgesproken voor dit bij-
zondere staaltje burgerkracht en 
sociale innovatie van de vrijwil-
ligers van de Noordhoek.

Jan van Esch realiseert zich dat 
het eigendom van een wijkcen
trum ook verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt. Onderhoud 
van het pand is nu ook een ver-
antwoordelijkheid voor de buurt. 
Jan: ‘Bij onze vrijwilligers zitten 
ook meerdere handige jongens. 
Bouwvakkers en timmermannen. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat 
dit goed komt.’

Trots 
Met deze nieuwe ontwikkeling 
komt er financiële ruimte om 
wellicht een betaalde professio
nele kracht aan te trekken. Jan 
van Esch: ‘Er zijn vele tientallen 
vrijwilligers wekelijks actief met 
hartstikke veel energie. Maar 
je merkt dat er een coördinator 
ontbreekt die voor continuïteit 
zorgt. Hiermee kunnen we onze 
buurtbewoners en verengingen 
nog beter van dienst. Geen dub-
bele afspraken, en meer afstem-
ming. Maar het allerbelangrijkste 
is dat het fundament onder ons 
wijkcentrum voor de toekomst 
gelegd is. Daar mogen alle vrij-
willigers hartstikke trots op zijn!’

Te groot, te massaal en slecht 
onderbouwd, dat waren de ar-
gumenten die buurtbewoner 
Remco van Gils namens de om-
wonenden onlangs aandroeg 
bij de Tilburgse politiek en die 
Remco ook uitsprak in de vorige 
editie van de wijkkrant. 
De Tilburgse volksvertenwoor-
digers bleken uiteindelijk bevat-
telijk voor deze visie want zij 
droegen verantwoordelijk wet-
houder Möller op om samen 
met projectontwikkelaar Van de 
Ven met een aangepast plan te 
komen voor het beoogde stu-
dentencomplex aan de Noord-

hoekring. Ook dit herziene plan 
werd 27 mei in de commissie 
met de grond gelijk gemaakt. 
Met name de werkwijzen van 
Möller (VVD) en projectontwikke-
laar Van de Ven kregen voluit de 
wind van voren.

Zes meter minder 
‘In het nieuwe plan werden in-
derdaad een paar etages van 
het appartementencomplex af 
gehaald. Zo’n meter of zes van 
de grootste toren’, vertelt Rem-
co. Maar er komt nog steeds een 
blok van 20 meter hoog aan de 
Noordhoekring te staan, als het 

aan Van de Ven ligt. ‘Wij blijven 
bij ons standpunt dat dit te hoog 
is en niet past bij een wijk als de 
onze.’ Bovendien is er ook van 
alles aan te merken op de par-
keernorm die gehanteerd wordt, 
zo valt te lezen in de gemeente-
lijke stukken. 

Bezwaar 
Nu het bouwplan voor de tweede 
maal is afgeschoten duurt het 
nog wel even voordat er daad-
werkelijk gebouwd gaat worden 
aan de Noordhoekring.  Het lijkt 
onvermijdelijk dat de omwonen-
den en de hele buurt de komen-

de tijd met een kale vlakte zitten 
opgescheept. 
De kritiek van de commissie op 
27 mei jl. richtte zich vooral op 
de gebrekkige communicatie van 
Van de Ven met de buurt. De 
participatie stelde feitelijk niets 
voor en hij heeft amper rekening 
gehouden met de mening en 
zienswijzen van de omgeving. 
Remco van Gils: ‘Als ontwikke-
laar gaat hij na dit project weer 
naar het volgende. Wij blijven 
met dit project opgescheept dat 
ons uitzicht en woonplezier flink 
beperkt.’
Wordt vervolgd. Zie voor de laat-
ste ontwikkelingen 
www.stichtingnoordhoek.nl
Projectontwikkelaar Bas van 
de Ven bleek niet bereikbaar 
voor commentaar op de laatste 
ontwikkelingen. 
Frank Vermeulen 

Bouwplan Noordhoekring wederom afgeschoten
De sloophamer heeft inmiddels zijn werk gedaan, maar er is nog geen uitzicht op een nieuwe 
– goedgekeurde – invulling van de kale vlakte aan de Noordhoekring. Eind mei maakte de com-
missie van de Tilburgse gemeenteraad voor de tweede maal gehakt van het plan van project-
ontwikkelaar Van de Ven. In juni komt het plan in de Raad en het heeft er alle schijn van dat de 
ontwikkelaar weer terug naar de tekeningtafel moet. 



Binnenkort in de 
Boomtak

Zondag 7 juli: Zomerconcerten  
Maaike Hermans 16.00 - 20.00 
Zondag 14 juli: Volksdansen 
koffie instuif 11.00 - 13.00 uur
Zondag 14 juli: Zomerconcer-
ten Frans van der Meer 16.00 
- 20.00 uur
Zondag 4 augustus volksdan-
sen koffie instuif 11.00 - 13.00 u
Zondag 18 augustus: Barbe-
cue Reünie St. Angela lagere 
school vanaf 14.00 uur
Zondag 25 augustus: Zomer-
concerten Fly Sparks & Shanna 
Nicé 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 31 augustus Repair 
café 13.00 - 17.00 uur

Website Stichting 
Noordhoek

Weet u dat er al enige tijd een 
website is van Stichting Noord-
hoek, namelijk:
www. stichtingnoordhoek.nl.
De website wordt steeds actu-
eler. Ook zijn er Facebook en 
twitteraccounts die het mogelijk 
maken om het actuele nieuws 
over de wijk te volgen. Ook kunt 
u direct reageren op nieuws 
of  direct leden van de wijkraad 
aanspreken.

Buurtschap Lindeplein 
bedankt!!

Wij willen namens de Stichting 
AED Tilburg en de werkgroep 
Noordhoek het bestuur van 
Buurtschap Lindeplein en al hun 
trouwe leden welgemeen dank 
zeggen voor de schenking van 
de AED op het Lindeplein.

Namens de Stichting AED Til-
burg en werkgroep Noordhoek

Nieuwe bridgeclub

Op maandag 2 september 2013 
start bridgeclub Plaisir in wijk-
gebouw De Back, Schout Back-
straat 33 in Tilburg. 
De club speelt op maandagmid-
dag. Aanvang 13.30 uur.
Er zijn al 30 leden. Het lidmaat-
schap kost € 40,00.

Gespeeld wordt in 6 competi-
tierondes van 6 speelmidda-
gen van begin september t/m 
eind mei. De beste 4 resultaten 
gelden voor de eindstand per 
ronde. 
Het is dus mogelijk om een of 
meer  middagen niet te komen. 
Na elke competitieronde is er 
een prijsje voor de winnaars.
Ook kan men vrijblijvend een 
middag meedoen. Men betaalt 
dan € 2,00 per persoon per keer. 
Als men alleen komt is er altijd 
een bridgepartner beschikbaar. 
Voor meer informatie: 
Alice Grob, secretaris, 
tel. 013/4673799, 
alice.grob@home.nl
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 In de Boomtak agenda
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 24.00 uur

 Maandag
 
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartvereniging De Noordhoek 
 14.00 - 16.30 uur  Bingopret (2e maandag v.d. maand) 
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtak menu
 19.30 - 20.30 uur  Damesgym
 20.30 - 21.30 uur  All beweging
 
 Dinsdag
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 09.15 - 10.15 uur  Dansles Zumba
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 11.15 - 12.15 uur  Dans en bewegen
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 14.00 - 15.00 uur   Moedergym
 14.00 - 15.00 uur  Ouderengym
 14.30 - 16.00 uur  Twern ouderenadviseur
 15.30 - 16.15 uur  Dansles kleuterdans
 16.15 - 17.15 uur  Dansles kidsswing
 19.00 - 21.00 uur  Dammen
 19.00 - 23.00 uur  Biljartvereniging In de Boomtak
 20.00 - 22.00 uur  Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
 20.00 - 21.30 uur  Kunstclub (even weken)
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse - Aikido
 20.00 - 22.00 uur  Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
    van de maand)
 20.30 - 22.30 uur  Schilderles 
 
 Woensdag              
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 14.00 - 15.30 uur  Volksdansen
 19.30 - 21.00 uur  Sportschool Le Granse - Ju-Jitsu
 20.00 - 23.00 uur  Biljarten Musters (oneven weken)
 20.00 - 22.00 uur  Fotoclub Pix4profs (1e woensdag van   
    de maand)
 20.30 - 22.30 uur  Djembé 
 21.00 - 22.30 uur  Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
 
 Donderdag
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 13.30 - 15.30 uur  Schilderles
 14.00 - 16.30 uur  Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag  
    van de maand)
 17.00 - 20.00 uur  La Branche
 19.00 - 20.00 uur  Dammen
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse, Aikido
 21.00 - 23.00 uur  Tafeltennis
 
 Vrijdag
 08.30 - 09.30 uur  SHL Prikpost 
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 13.00 - 17.00 uur  Biljartvereniging De Noordhoek 
 13.30 - 16.00 uur  Koersbal 
 17.00 - 20.00 uur  La Branche
 17.30 - 20.30 uur  Streetdance
 19.00 - 21.00 uur  Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)
   
 Zaterdag
 10.30 - 12.00 uur  Russisch voor kinderen Slavjanka
 10.30 - 12.00 uur  Russisch voor volwassenen Slavjanka
 11.00 - 12.30 uur  Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu

  11.30 - 12.30 uur  Sportschool Le Granse, Junior Ju- Jitsu

 Zondag
 11.00 - 13.00 uur  Volksdansen koffie-instuif (1e zondag   
    v.d. maand)
 18.00 - 20.00 uur  Kroatische gemeenschap (3e zondag   
    v.d. maand)
  
 Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag 
 geopend.  Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl



Wij bezorgen kwaliteitswijnen gratis aan huis

binnen Tilburg

U kunt ons vinden op:

www.villadelvino.nl of telefonisch 06-19608252

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

Herbergier Tilburg officieel geopend
Zaterdag 25 mei is Herbergier Tilburg officieel geopend in het 
voormalig schoolpand aan Elzenstraat 64. Vanaf  14.00 uur 
konden de genodigden binnenlopen en werden dan officieel 
aangekondigd door “De Lakeien”. 

“De Lakeien” verzorgden ook 
enkele optredens en kondigden 
de diverse sprekers aan. 

Integreren

Allereerst Patrick de Kort, samen 
met zijn partner Marie-Hélène de 
zorgondernemers van Herber-
gier Tilburg. 
Patrick vertelde dat aan de wen-
sen van Marie-Hélène tegemoet 
was gekomen. Zij wilde al heel 
lang een bed & breakfast en in 
een woongroep leven. Nou …dat 
is haar behoorlijk gelukt. 
Na Patrick sprak Annemieke 
Bambach, algemeen directeur 
van de Drie Notenbomen, de 
franchise organisatie waaronder 
Herbergier Tilburg ressorteert. 
Zij refereerde aan de woorden 
van Hans van Putten (initiatief-
nemer en drijvende kracht achter 
Thomashuizen / Herbergier): 
“Thomas moet niet integreren in 
de zorgwereld….de zorgwereld 

moet integreren in de gewone 
wereld”. 
Een mooi schilderij met die tekst 
werd door haar aangeboden. 

De T in brood roosteren

Daarna nam Auke Blaauwbroek, 
wethouder van de gemeente 
Tilburg, het woord en overhan-
digde een cadeautje namens de 
gemeente: Een tosti-ijzer waar-
mee je de T van Tilburg in het 
brood kunt roosteren.
De officiële openingshandeling 
voltrok zich aan de voorkant van 
het gebouw. 
Patrick verzocht Ad de Laat 
(oud-leerling H. Hartschool, 
-leerkracht en  -directeur van de 
Angela basisschool) deze te ver-
richten…..maar die vond dat te 
veel eer voor hem.
Hij stelde voor om het mevrouw 
Bierings (huidige bewoonster) 
te laten doen die de taak weer 
overdroeg aan haar kleinzoon 

Sam die in hetzelfde lokaal les 
kreeg waarin zijn oma nu woont. 
En zo werd de brug tussen oud 
en nieuw geslagen. Sam liet 
zestien verschillende kleuren 
ballonnen op. Zestien kleuren, 
zestien ballonnen: Allemaal het-
zelfde, allemaal anders, net als 
de bewoners. 
Deze ballonnen zouden in eerste 
instantie het Mariabeeld moeten 
verhullen dat nu staat te pronken 
in de nis aan de voorkant waar 
eens het H. Hartbeeld stond. 

Als stenen konden spreken

Het Mariabeeld is verkregen 
via de parochie Binnenstad met 
medewerking van de Fraters van 

Tilburg. Rien Vissers (archivaris 
van de fraters van Tilburg) nam 
als dank daarvoor het eerste 
exemplaar in ontvangst van een 
boekje over de historie van het 
gebouw (“Als stenen konden 
spreken”). 
Dit boekje is geschreven door 
Theo Rombouts en Ad de Laat ( 
oud leerkrachten Angela bs.). 
Daarna werd de prachtige tuin 
geopend door Mw. Cortstens.

Iedereen kon daarna genieten 
van een drankje en een hapje 
wat werd omlijst door optredens 
van Peer de Graaf, Henk Koe-
koek, Camping Municipal, 
Maarten Geerts en het Chris 
Corstens Trio. 

Uitgefreesd gedicht

Iedere gast kreeg als cadeau 
een persoonlijk concertje met 
zijn of haar lievelingsliedje.
Natuurlijk waren er ook diverse 
cadeaus waarvan die van het 
zorgteam speciaal was: Een 
prachtige gedicht uitgefreesd in 
staal.
Herbergier Tilburg….bijzonder 
gewoon…een fijne buurman van 
“In De Boomtak” en een verrij-

king voor wijk en stad…. maar 
vooral een prettige woonomge-
ving voor mensen met een ge-
heugenprobleem die niet meer 
zelfstandig kunnen wonen. Kom 
gerust eens een kijkje nemen in 
de prachtige nieuwe tuin.
Kijk ook op: 
www.herbergier.nl/tilburg

Ad de Laat, Theo Rombouts



Grace, geboren en getogen Til-
burgse, is al heel lang bekend 
met wijkcentrum In de Boomtak.
Haar kinderen hebben de Mon-
tessorischool bezocht. 
Omdat er regelmatig activiteiten 
in de Boomtak werden georga-
niseerd is het bekend terrein 
geworden, helemaal nadat de 
Angela en de Elzen samen zijn 
gegaan. Ook is Grace jaren lang 
mede organisator geweest van 
het overblijven. 
Dus heeft ze veel overblijfuren 
doorgebracht op de speelplaats 
van zowel de Angela als de 

Montessorieschool.  
Daarnaast is ze al 10 jaar een 
gewaardeerde vrijwilliger bij Kin-
dervakantiewerk De Noordhoek. 
Daar heeft Grace mede  de zorg 
over de kleutergroep. 
Het gros van de huidige 
(hulp)leiding bijvoorbeeld heeft 
bij haar als kind in de groep ge-
zeten. 
Tevens was tot drie jaar geleden 
de Boomtak tijdens de week, de 
thuishaven van het Kindervakan-
tiewerk de Noordhoek.
Na haar huwelijk met Jan van 

Esch, heeft ze bij Portagora 
(voorheen het Oost- Europa cen-
trum) zich als vrijwilliger ingezet. 
Jan heeft drie kinderen en Grace 
heeft drie kinderen, dus een lek-
ker groot gezin.

Bezige bij

Toen de gemeente (in al haar 
wijsheid) besloot om een aantal 
wijkcentrums te sluiten, waaron-
der de Boomtak, was haar man 
Jan erg actief betrokken bij het 
opnieuw opzetten van de Boom-
tak.

Het kon dan ook niet uitblijven 
dat Grace hier als vrijwilliger ac-
tief is geworden. 
Zij verricht veel administratieve 
taken, is betrokken bij de twee 
eetpunten, verzorgt de copij voor 
de wijkkrant en sinds enige tijd 
bestuurslid van de Stichting. Ex-
ploitatie en Beheer. 
Maar ook als barvrijwilliger valt 
ze regelmatig in .

Grace, nog veel actieve jaren bij 
ons wijkcentrum!! Je hebt  “Vrij-
williger van de maand”  volledig 
verdiend!!    

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

Als voorheen

Wanneer ik waterplassen zie, 
denk ik met rode laarsjes aan in 
de plassen stampen als kind.
Zie ik sneeuw, dank denk ik aan 
de vakanties met vader.
In de herfst zie ik kastanjes 
en eikels waar je zo’n leuke 
poppetjes en pijpjes van kon 
maken.
Is het zomervakantie dank 
denk ik aan het werk van mijn 
broer, waar de hele familie in de 
paviljoens logeerde.

Zie ik studieboeken in een 
winkel dan denk ik aan een 
leuke kostschooltijd.
Zie ik een kunstboek, dan 
denk ik aan een innige 
vriendschap begonnen op de 
kunstgeschiedenislessen.
Drink ik koffie, dan denk ik dat 
niemand zo lekker koffie zet dan 
mijn vriend.

Naarmate je ouder wordt en de 
wereld kleiner geniet je steeds 
meer van je herhinneringen.

Marije Ewals

Klantenraad Werk en 
Bijstand actueel
 
De Klantenraad Werk en Bij-
stand is verhuisd. Het nieuwe 
adres is: Saal van Zwanenberg-
weg 1, 5026 RM te Tilburg. Dit 
ligt op bedrijvenpark ’t Laar. De 
Klantenraad Werk en Bijstand is 
een onafhankelijke adviescom-
missie die de gemeente Tilburg 
gevraagd en ongevraagd advi-
seert over bijstandszaken. In de 
Klantenraad WB zitten mensen 
die actief zijn in diverse maat-
schappelijke organisaties en 

klanten die zelf een bijstandsuit-
kering (WWB) ontvangen. Ook 
jongeren zijn vertegenwoordigd.

De verhalen die klanten van 
Sociale Zaken aan ons vertellen 
vormen de basis voor het werk 
van de Klantenraad WB. Zij zijn 
tenslotte de ervaringsdeskun-
digen. U kunt contact met ons 
opnemen per telefoon, e-mail of 
via de website. Daarnaast kunt 
u ons op afspraak bezoeken op 
het nieuwe adres.

Verder vangen we via onze con-
tacten met andere maatschap-
pelijke organisaties in de stad  
ook belangrijke signalen op over 
bijstandszaken. Signalen kun-
nen bijvoorbeeld gaan over het 
contact met de casemanager, 
bijzondere bijstand, een re-inte-
gratie-traject, ….. 

Een recent voorbeeld van het 
werk is het advies dat de Klan-
tenraad WB heeft uitgebracht 
over het beleidskader armoede 
van de gemeente Tilburg. Het 
doel is altijd: meewerken aan 
een beter beleid en een betere 
uitvoering voor mensen met een 
bijstandsuitkering. 

Gegevens Klantenraad Werk en 
Bijstand Tilburg:
Postadres: Postbus 1443, 5004 
BK Tilburg (ongewijzigd)
Nieuw bezoekadres:
Saal van Zwanenbergweg 1, 
5026 RM Tilburg
Email: 
klantenraad.w.b@hetnet.nl
Website: 
www.klantenraadwbt.net
Telefoon: 013- 467 19 55
Telefonisch bereikbaar: maan-
dag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur 
 
 

Vrijwilliger van de maand:
Grace van Esch



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. Gelieve het bedrag contant te betalen bij inlevering 
van de inschrijfbon.

Wilt u een advertentie plaatsen vul dan onderstaande bon in voor 
vrijdag 16 augustus 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:------------------------------------------------------------------------

Viltworkshops in de Boomtak
Annemarie Veenstra, beeldend kunstenaar en docent, orga-
niseert in 2013/2014 in wijkcentrum In de Boomtak, viltwork-
shops voor beginners en gevorderden.

Vilten voor gevorderden
Vrijdag 18 oktober en zaterdag 
23 november.Op genoemde 
data worden verschillende ob-
jecten gemaakt.
Deze workshops zijn bedoeld 
voor gevorderden of voor wie in 
het diepe wil springen maar wel 
eens gevilt heeft. De gelegen-
heid om iets bijzonders te ma-
ken als cadeau voor de feestda-
gen?
Tijd: vrijdag 11.00 - 15.00 uur: 
op zaterdag 10.00 - 14.00 uur.
Prijs: € 45,-- incl. 21%btw en 
materiaal.
We werken met Australische 
merinowol, naaldvilt en olijfzeep. 
Alle verdere benodigdheden zijn 
aanwezig.
De workshops gaan door bij 
voldoende deelname.

Vilten voor beginners

Wat: een serie van drie work-
shops met als onderwerpen: 
bloemen voor beginners, sie-
raden voor beginners en ex-
perimenteren door middel van 
proeflapjes.
Wanneer: woensdag 13 en 27 
november en 11 december van 
19.00 tot 21.30 uur.
Prijs: € 75,-- voor drie work-
shops incl. 21%btw. Voor de 
materialen een bedrag van
€ 2,50 tot €5,-- per avond.
Voor wie wil leren vilten maar 
ook voor wie gewoon een gezel-
lige workshop wil volgen bij een 
inspirerend docent.
 
Informatie en opgave: Annema-
rie Veenstra: ann.veenstra@
gmail.com en na 1 juli ook 06-
30948996. De website www.an-
nemarieveenstra.nl is binnenkort 
gereed.

Koop een eigen tegel voor ons nieuwe terras

Voor slechts € 5,00 bent u de eigenaar van een nieuw stukje terras 
van 360 cm2. Ruim 1000 nieuwe terrastegels gaan de basis vor-
men van het nieuwe terras achter ‘In De Boomtak’. 

In het tuinontwerp voor de binnentuin tussen De Herbergier en ‘In 
De Boomtak’ is een behoorlijke oppervlakte ingetekend als ontmoe-
tingsplek. Deze ruimte zal gebruikt worden voor diverse doeleinden. 

Zo heeft ‘In De Boomtak’ een mooi terras waar zon en schaduw el-
kaar afwisselen, komt er een grote boom met een ronde bank rond 
de stam en zal er ruimte zijn voor kleine evenementen zoals een 
boekenmarkt of een akoestisch optreden van koren en muziekgroe-
pen. 

De ondergrond bestaat uit zwarte betontegels van 60 x 60 cm. 
Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze ontwikkeling en 
om dit mooie plan te ondersteunen kunt u symbolisch eigenaar wor-
den van een stukje terras van 0,36 m2. 
Voor slechts € 5,00 sponsort u een tegel en voor € 15,00 bent u al 
grootgrondbezitter want dat is goed voor meer dan één vierkante 
meter. 
Doe mee want op = op!
Voor iedere betaalde tegel ontvangt u een certificaat en komt uw 
naam op een speciaal sponsorbord wat straks zichtbaar zal zijn op 
het terras. U kunt meedoen door uw naam te laten registreren en 
contant te betalen bij de bar ‘In De Boomtak’.

 
 Tijdens de zomervakantie is er geen La Branche 
 en Boomtakmenu in wijkcentrum In de Boomtak.

De redactie van wijkkrant In de Noordhoek en het be-
stuur van Stichting Exploitatie en Beheer wenst alle 
buurtbewoners, adverteerders, vrijwilligers en Boom-
tak bezoekers een hele fijne zonnige vakantie toe.

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

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



is een gezellige winkel met atelierruimte
net even buiten het centrum van Tilburg en op
loopafstand van het Centraal Station.
Wij zijn gespecialiseerd in Japanse stoffen,
bedrukt en geweven.

Boomstraat 20 - 5038 GS Tilburg
Telefoon: 013-5424416
www.quiltatelierserendipity.nl
Neem ook eens een bezoek
aan de webwinkel:
www.quiltkopen.nl

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

Wijkfeest Noordhoek onder ideaal gesternte

Een flinke opkomst, met de mooie nieuwe binnentuin als decor en 
in het vooruitzicht dat de toekomst van het buurthuis gegarandeerd 
is: het wijkfeest voor de Noordhoek werd zondag 9 juni onder ideale 
omstandigheden gevierd. 
Aantallen bezoekers schatten is altijd een lastige klus, maar zeker 

honderden wijkbewoners waren 9 juni aanwezig op het wijkfeest. 
De hele middag stonden de deur van In de Boomtak wagenwijd 
open voor de buurt. Er was alles te doen: karaoke, zang, zon, ge-
zelligheid en de nieuw ingerichte binnentuin. 
Voorzitter van de wijkraad Jan Goossens deed de aftrap voor de 
middag en daarna was het vooral genieten. Hieronder vindt u een 
foto-impressie. 



Meidoornstraat
Vanaf de Wilgenstraat tot het 
Lindeplein.
Herkomst:
Het plantengeslacht Crataegus 
uit de Rozenfamilie. De mei-
doorn komt voor in de gematig-
de gebieden van het noordelijk 
halfrond. Er zijn ongeveer 200 
soorten van deze heesters. Hun 
kenmerk is de weelderige bloei 
en in het najaar de rode bes-
sen, die door lijsters, mezen en 
vinken gegeten worden.
 
Missionarisstraat
Vanaf de Boomstraat tot de Lin-
denstraat.
Herkomst:
De Missionarissen van het H. 
Hart vestigden zich in 1882  in 
de voormalige lakenfabriek van 
de firma Schreppers aan de 

Veldhoven. In 1890 werd het 
nieuwe klooster aan de Bre-
daseweg betrokken. Vanaf het 
missiehuis voerde toen een 
paadje naar het station en naar 
het noorden der stad, waarvan 
door de missionarissen veel-
vuldig gebruik werd gemaakt; 
vandaar de benaming Missiona-
risstraat. Aanvankelijk werd de 
straat benaamd als Palmstraat, 
maar daarna gewijzigd in Mis-
sionarisstraat, lopende van het 
pleintje aan de Lindenstraat tot 
de Boomstraat.

Olmenstraat
Vanaf het Lindeplein in weste-
lijke richting tot de Eikstraat.
Herkomst:

De olm of iep is het plantenge-
slacht Ulmus uit de Iepenfamilie. 
Er zijn ongeveer twintig soorten, 
die voorkomen in de gematigde 
streken van het noordelijk half-
rond en in de gebergten van 
tropisch Azië. 

Pijnboomstraat
De straat, lopende vanaf de Po-
pulierstraat tot de Boomstraat.
Herkomst:
Pijnboom (pinus) is een zeer 
belangrijk naaldhoutgeslacht, 
dat meer dan honderd soorten 
omvat, over grote delen van de 
wereld voorkomend. In ons land 
is de Pinus sylvestris, de grove 
den, verreweg de meest voorko-
mende naaldhoutboom. Al sinds 
het begin van de 16e eeuw, toen 
uit Neurenberg afkomstig zaad 
in Brabant werd uitgezaaid, wor-
den hier kunstmatig groveden-
nenbossen aangelegd. 

Populierstraat
De straat lopende vanaf de Hart 
van Brabantlaan ten westen van 
de St. Ceciliatstraat, zuidwaarts, 
tot de Boomstraat.
Herkomst:
Het plantengeslacht Populus uit 
de Wilgenfamilie. Er zijn onge-
veer 40 soorten die voornamelijk 
voorkomen in de gematigde 
gebieden van het noordelijk 
halfrond. Ze worden aangeplant 
als sier- en laanbomen en om 
het taaie zachte hout, het po-
pulieren, dat zijn toepassing 

vindt voor de vervaardiging van 
klompen en lucifers.

Prunusstraat
De straat, lopende vanaf de 
Boomstraat tot het Watertoren-

plein.  
Herkomst:
Plantengeslacht uit de Rozen-
familie waaruit onder andere 
kersen, pruimen, abrikozen en 
perziken afkomstig zijn. Er zijn 
ongeveer 200 soorten die vooral 
in Oost-Azië voorkomen. In Ne-
derland zijn drie prunussoorten 
inheems: de sleedoorn of slee-
pruim, vogelkers en zoete kers 
of kriek. Vóór 1968 behoorde 
deze straat tot de Elzenstraat.

Regenboogpark
Het park gelegen ten westen 
van de Cypresstraat en het 
Cyprespad en in het noorden 
begrensd door de Taxusstraat.
Herkomst:
Daniël Franciscus Bierens gebo-
ren in 1840 was meesterknecht 
en lakenverver bij de firma de 
Wed. J.M. Roozendaal in Til-

burg. Op 1 januari 1891 werd 
door de gebroeders Henricus 
Dionysius en Augustinus Huber-
tus Vincentius Janssen, kooplie-
den, en genoemde Bierens, de 
firma Janssen en Bierens opge-
richt, eene vennootschap, ten 
doel hebbende de uitoefening 
eener wollen en katoenen goe-
derenververij. Later werd deze 
firma Stoomververij en Chemi-
sche Wasserij De Regenboog 
genoemd. De gebroeders Jans-
sen leverden het kapitaal van 
de onderneming, terwijl Bierens 
voor zijn vakkennis in het bedrijf 
kwam. Daniel Bierens overleed 
in 1900. Vervolgens kwamen 
in de firma Adolf Maria Joseph 
Antonius Janssen, en Josephus 
Franciscus Maria Janssen. Deze 
laatste werd weer opgevolgd 
door zijn zoon Johan Fr.Ch.
M. Janssen. Op 1 januari 1961 
fuseerde De Regenboog met 
Palthe in Almelo. In november 
1995 verhuisde De Regenboog 
B.V. naar industrieterrein Vos-
senberg-Noord. Het fabrieks-
complex is daarna gesloopt en 

eind 1999 werd begonnen met 
de bouw van woningen en ap-
partementen op het terrein. Het 
bedrijf De Regenboog moest al 

in 1996 zijn poorten sluiten.

Sint Ceciliastraat
De straat lopende vanaf de tun-
nel in de spoorlijn Tilburg-Breda 
zuidwaarts tot de Boomstraat 
tegenover de Wilgenstraat.
Herkomst:
St. Cecilia is een martelares 
uit de 3e eeuw. De naam is 
ontleend aan de destijds in de 
nabijheid gelegen muziekinstru-
mentenfabriek van M.J. H. Kes-
sels. In 1900 is de loop van de 
Ceciliastraat beschreven als van 
de Industriestraat bij de woning 
van Kessels tot de Elzenstraat. 
De St. Ceciliastraat is in 1934 
aangelegd als voortzetting van 
de Caeciliastraat.
Tussen de St. Ceciliastraat en 
de Jan Heijnsstraat bestond 
vroeger geen verbinding. Die 
kwam er pas in 1961, ter ver-
vanging van de al op 1 mei 
1958 gesloten overweg Indu-
striestraat–Pijlijserstraat. Eerst 
als tijdelijke overweg, en in 1967 
als viaduct.

Bron: Ronald Peeters, De stra-
ten van Tilburg (1987) / Rob van 
Putten

Pijnboomstraat in 1958

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

Het Missiehuis van de missiona-
rissen van het  H. Hart aan de 
Bredaseweg in 1900

De Prunusstraat. 

Het wagenpark van De Regenboog 
omstreeks 1914. 

Gietijzeren beeld van St. Cecilia 
op het  hek van het kerkhof aan de  
Bredaseweg in 1983.



Zondag 7 juli: Maaike Hermans
Maaike Hermans alias Mary Liz (zangeres, vocal coach, songwriter, 
componist) heeft een integere voorliefde voor moderne pop. Haar 
creativiteit is te zien in nieuwe projecten waarin zij haar dromen bij 
je binnen laat komen. Maaikes muzikaal reizende belevingswereld 
omvat een samenspel van uitdagingen op het gebied van liefde en 
protest.

Mary Liz heeft een brede kennis van muziek. Ze studeerde klassiek 
saxofoon, piano en heeft in diverse bezettingen gespeeld.
Anderhalf jaar geleden heeft zij haar debuutalbum opgenomen. Die 
is zowel in binnen- als buitenland, waaronder de VS, positief ont-
vangen. Zij is afgereisd naar Nashville, New York en Washington 
DC. Daar heeft ze verschillende concerten gegeven. 
In juli 2011 kwam haar debuutalbum Home, Naked and Winged 
uit. Reacties van het publiek: “meer dan mooi” ,  “steelt ieders hart” , 
“kan mijn oren niet meer van je afwenden” en “recht uit het hart”.

Oor Magazine noemde haar ooit de vrouwelijke Jim Morrison. Ze 
zong live bij Omroep Brabant   de nummers ‘Where Are You Now’ 
en de titelsong ‘Home, Naked and Winged’. Recensies vermeldden 
dat ze thuis hoort in het rijtje Marike Jager en Stevie Ann. (8weekly) 

Zondag 14 juli: Frans van der Meer & Leon van 
Egmond

Allround-artiest F. van der Meer is bekend om zijn onweerstaanbare 
charisma en zijn zoetgevooisde stemgeluid, waarmee hij iedere 
song dat stukje meerwaarde weet te geven, dat kenmerkend is 
voor ware kunst. Bij zijn optredens als singer-songwriter wordt hij 
bijgestaan door de niet minder getalenteerde Leon van Egmond, 
die op onnavolgbare wijze de mondharmonica hanteert. Een lust 
voor oog en oor. Op de CD Alle 013 goed staan zij met het prachtige 
nummer Wènter. Hebben zij voor de Zomerconcerten In de boomtak 
een vernieuwde versie in petto? 

Zondag 25 augustus: Fly Sparks & The Do, Re, 
Mi’s 

Fly Sparks & The Do Re Mi’s speelden in Paradiso Amsterdam, 
stonden in de kwartfinale van De Grote Prijs van Nederland, en 
Radio Omroep Brabant nodigde hen uit in de live-uitzending voor 
veelbelovend opkomend talent. In september 2012 wonnen ze met 
het nummer ‘Get things done’ een prijs bij Song Analytics. 
Hun stijl valt het best te omschrijven als ‘Pop songs with the attitude 
of Rock ‘n Roll and a Jazz coating.’
Website: flysparks.nl

Zondag 25 augustus: Shanna Nicó
 
Shanna en band maken samen eigenzinnige, sfeervolle muziek 
met een donker randje. Kenmerkend zijn de verrassend verweven 
vocals, de percussie en hun intieme performance. De muziek 
ademt een liefde voor het nachtelijke en de naakte waarheid. 
Hoop, eenzaamheid en verlangen worden ontbloot met zowel grote 
kwetsbaarheid als kracht. Geïnspireerd door artiesten als Lykke Li, 
Ane Brun en Kate Bush nemen ze je op eigen wijze mee. 
 

Bandleden:  Shanna Nicó- lead vocals, percussive, Merit Visser - 
vocals, percussive, Joerie Dekker – vocals, gitaar en Wessel Maas 
- vocals, percussie. www.facebook.com/shannanicomusic 

 

‘Álle 013 goed Live In de Boomtak’
Zondagen van 15.00 tot 17.00 uur - gratis entree. Deze concerten vinden- bij lekker weer- plaats in de nieuw aangelegde bin-
nentuin. De muzikale programmering is verzorgd door Eef  Events en betreft veel artiesten van de CD Alle 013 goed.


