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Zoals ook bij de koop of verkoop 
van een gewoon pand vraagt het 
aankopen van een buurtcentrum 
het nodige papierwerk én tijd. 
‘Het koopcontract is al geruime 
tijd geleden getekend, onder 
voorbehoud van financiering zo-
als dat heet’, legt Jan van Esch, 
voorzitter van de beheersstich-
ting, uit. 
‘Dat is gebruikelijk bij dit soort 
transacties.’
Omdat de koop van het buurt-
centrum een maatschappelijke 
investering is gelden er andere 
financieringsvoorwaarden. 
‘Maar ik verwacht dat alles goed 
komt’, aldus Jan. 
De gemeente gaf in juni aan dat 
ze In de Boomtak voor 275 dui-
zend euro wilde verkopen. 
Hierdoor kunnen de maandelijk-
se kosten flink omlaag en is de 
toekomst van In de Boomtak als 
buurtcentrum  voor de Noord-
hoek gegarandeerd.

Aandeel in buurtcentrum 
Een volgende stap in het zelfbe-
heer is het idee om buurtbewo-
ners een aandeel te laten nemen 

van In de Boomtak. Jan: ‘Als 
de verkoop rond is, gaan we dit 
plan verder uitwerken. Iedereen 
uit de buurt kan dan voor bijvoor-

beeld 100 euro een aandeel ko-
pen met een gegarandeerd ren-
dement van zeg 3 procent. Dat 
is flink meer dan bij de gemid-

delde bank en daarmee wordt 
de band tussen buurt en het 
buurtcentrum verder versterkt.’ 
Een dergelijke constructie wordt 

bijvoorbeeld ook gebruikt voor 
omwonenden die een windmolen 
meefinancieren.

Gouden greep
Dat de gemeente Tilburg en be-
heerder De Twern in 2011 hun 
handen terugtrokken van het 
buurtcentrum bleek -achteraf- 
een gouden greep. Het aantal 
bezoekers is inmiddels verdub-
beld tot 800 per week, wat mede 
komt door het flink toegenomen 
aanbod van activiteiten. Dit 
wordt allemaal mogelijk gemaakt 
door vele tientallen vrijwilligers 
uit de Noordhoek en van buiten 
onze wijk. 

Nieuwe huurders
Ook het aantal gebruikers blijft 
inmiddels toenemen. Stichting 
Social Energy en een nieuwe 
kinderopvangorganisatie heb-
ben sinds kort hun onderkomen 
gevonden in ons buurtcentrum. 
Welkom! 

Aankoop In de Boomtak is nagenoeg afgerond
Als alles volgens plan loopt is onze buurt vanaf  1 oktober officieel en volledig eigenaar van In de Boomtak. In de vorige buurt-
krant meldden we al dat de gemeente ons buurtcentrum voor een reële prijs wil verkopen aan beheersstichting In de Boomtak. 

De bouw is ongelooflijk snel ge-
gaan en inmiddels zijn de eerste 
bewoners er ook al in getrokken. 
Nieuwbouwcomplex Talent 
Square is half augustus in ge-
bruik genomen. 
Hiermee heeft onze wijk er in 
één keer ruim 700 nieuwe be-
woners bij. 
Talent Square is het complex 
dat in een paar maanden is ver-
rezen tussen Hart van Brabant-
laan, Ceciliastraat en het spoor. 
Doelgroep van Talent Square 
zijn internationale studenten, 
afgestudeerden, starters en ken-
niswerkers. 
Het project is een initiatief van 
TBV Wonen, Universiteit van 
Tilburg en ontwikkelaar Van de 
Ven.
‘TalentSquare verbindt buiten-
lands talent, kunde en moge-
lijkheden’, zo beschrijft TBV 
Wonen haar nieuwste aanwinst. 

‘Het voorziet in faciliteiten waar-
door talent zich maximaal kan 
ontwikkelen.’ 
De vraag naar de woningen is 
ieder geval groot. In korte tijd 
waren alle appartementen en 
wooneenheden verhuurd. 
Vanaf half augustus  zijn ze 
daadwerkelijk bewoond. 
Ook de commercie heeft inmid-
dels de weg naar Talent Square 
gevonden: op de begane grond 
van het complex vestigt zich op 
korte termijn de Soulfood Mar-
ket. Hoewel de naam wellicht 
anders doet vermoeden, worden 
in het café - restaurant aardse 
maaltijden en drankjes verkocht. 

Opvallend

Het meest opvallende gedeelte 
van Talent Square is de forse 
binnenplaats. Wegens het ge-
luid van de spoorbaan en het 

weinig plezierige uitzicht op de 
Hart van Brabantlaan is het ge-
bouw naar binnen ontworpen.  
Architectonisch past het gebouw 
inmiddels perfect in de omge-
ving: blokvormen, grootstedelijk, 
veel steen, amper groen en flink 
de hoogte in. De Stadsheer, Het 
Laken, het complex tegenover 
de grote Albert Heijn en nu dus 
Talent Square zouden zo maar 

door dezelfde architect bedacht 
kunnen zijn. 

Betrekken bij de wijk

Om de nieuwe bewoners van 
Talent Square te verwelkomen 
in de Noordhoek is inmiddels 
het idee ontstaan om op korte 
termijn een welkomstborrel te 
organiseren In de Boomtak.

Talent Square vanaf  augustus bewoond

Noordhoek heeft ruim 700 nieuwe bewoners



Binnenkort in de 
Boomtak

Woensdag 4 september: 
Dames biljart 20.00 - 22.00 uur
Donderdag 5 september: 
Happy Talent Square 
17.00 - 19.00 uur
Vrijdag 6 september:
Kinderdisco 19.00 - 21.00 uur
Zondag 8 september:
Zomerconcerten Fonzerally 
15.00 - 20.00 uur
Donderdag 12 september:
Gemeente inloopavond 
19.00 - 21.00 uur
Zondag 22 september:
Zomerconcerten De Liedjeskeu-
ken 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 28 september:
Repair Cafe 13.00 - 17.00 uur

Gezocht

Voor een van onze gasten zijn 
wij op zoek naar een aantal ge-
zelschapsdames, die tegen een 
kleine vrijwilligersvergoeding een 
aantal uur per dag haar gezel-
schap willen houden. Helpen 
met eten, een wandelingetje 
maken etc. 
Bijzondere opleiding of ervaring 
is hiervoor niet nodig, wel affini-
teit met onze doelgroep. 
Stuur een mailtje met uw gege-
vens wanneer u hier belangstel-
ling voor hebt. 
Nemen wij vervolgens contact 
met u op. 
Om alvast een indruk te krij-
gen van wat wij doen: bekijk de 
foto´s op onze site.

Met vriendelijke groet
Marie-Hélène en Patrick de Kort
Tilburg@herbergier.nl
http://www.herbergier.nl/

Oproep kopij en re-
dacteuren gezocht

Via de buurtkrant, de website en 
via twitter (@indeboomtak) wil-
len de wijkraad en het buurtcen-
trum omwonenden en gebruikers 
zo goed mogelijk informeren. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die kopij aanleveren, 
of af en toe een artikel willen 
schrijven. 
Heb je iets te melden dat de 
moeite waard is om te delen met 
de buurt, of wil je af en toe een 
artikel schrijven, meld je aan via 
platform@stichtingnoordhoek.
nl of geef je op bij het buurtcen-
trum.

Het Liedjeskeuken 
recept:

Zomerconcert 22 september:

Met pure ingrediënten bereidt 
De Liedjeskeuken de lekkerste 
muzikale hapjes. 
Het publiek bepaalt steeds de 
smaak. Soulfood, Kindermenu, 
Stevige Kost of Hollandsche 
Ouwe, de Liedjeskeuken is van 
alle markten thuis en valt dan 
ook bij een breed publiek in de 
smaak. Bekende liedjes in een 
verrassend concept, en alles 
wordt met liefde geserveerd.  U 
doet de bestelling, zij zorgen 
voor de jus
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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
  
 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)
 20.30 - 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)
 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 - 15.30 uur  Koersbal 
 17.00 - 19.00 uur  In de Boomtak menu 
 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

Ladies Day in In De 
Boomtak

Op 2 november aanstaande 
organiseer ik, Sylvia Murray, in 
samenwerking met diverse be-
drijven van 11.00 - 17.00 uur een 
Ladies Day in In De Boomtak.

Deze dag staat in het teken 
van ons vrouwen. Tijdens deze 
dag kun je jezelf voor een klein 
bedrag laten verwennen in een 
gezellige en ontspannen sfeer.

- Ervaar een Dode Zee hand-
voetpakking voor € 5,00
- Laat uzelf opmaken en voor-
zien van professioneel make-up-
advies voor € 5,00
- Laat gratis een proefnagel po-
lijsten of een gratis gellak nagel 
zetten.
- Ook leuk is een mini-fotoshoot 
inclusief foto voor € 5,00
- Of laat een wimperpermanent 
zetten voor € 25,00

Daarnaast zijn er een professio-
nele pedicure en voedingscon-
sulent aanwezig, welke u gratis 
voorzien van advies en informa-
tie. Gedurende deze dag staan 
er verschillende kraampjes met 
diverse artikelen, zoals kleding, 

erotische toys, sieraden, beauty- 
en cadeauartikelen.

De kaartverkoop voor deze dag 
start op 1 oktober 2013. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij Wijkcentrum 
In De Boomtak, Boomstraat 81 
of bij Christine le Duc, Goirkes-
traat 41. De kosten zijn €2,50. 
Dit is inclusief 2 warme dranken, 
een plakje cake, hapjes en gratis 
deelname aan onze loterij.
Als extra krijgen de eerste 100 
gasten met een minimale be-
steding van € 10,00 een leuke 
goodybag cadeau!
Ik hoop u allemaal te zien op 2 
november.

Zin om te bewegen en 
om eens iets anders uit 
te proberen?
Kom een proefles Qigong 
volgen!

Qigong bestaat uit bewegings-
oefeningen die gemakkelijk aan 
te leren zijn en die, zoals de 
Chinezen het zeggen, gericht 
zijn op een goede gezondheid 
en een lang leven.
Het is een bewegingsvorm waar 
iedereen, van jong tot oud, met 
of zonder beperkingen en/of 
klachten, aan mee kan doen.

Misschien vraagt u zich nog 
steeds af: wat is het nou eigen-
lijk precies? Zoals iemand laatst 
zei: ‘yoga in beweging’. Eigenlijk 
is er maar één manier om er-
achter te komen wat het nu echt 
is en dat is door het gewoon te 
doen.
Kom een proefles volgen!
Wijkcentrum In de Boomtak

Maandag 9 september van 
10.45 tot 11.45 uur
Woensdag 18 september van 
09.00 tot 10.00 uur.
Voor meer informatie en/of opge-
ven:  LotusVlinder-Gezondheids-
praktijk - www.lotusvlinder.nl
Charlotte van Gassel
06-10739730
info@lotusvlinder.nl

Opendag bij Stich-
ting Maaltijden-
expres Brabant

Samen met ruim 35 vrijwilligers 
en medewerkers van de Dia-
mant-groep bezorgen wij iedere 
dag zo’n duizend maaltijden aan 
huis, veelal bij de hoogbejaarde 
inwoners van Midden-Brabant. 
We zijn een sociaal betrokken 
organisatie waar vrijwilligers 
-ook met een kleine beperking- 
welkom zijn en zich op hun ge-
mak voelen, een Stichting waar 
we met ons allen trots op zijn!

Samen met Brabantse partners 
hanteren wij een unieke formule. 
Niet alleen bijna 200 maaltij-
den maar ook bijvoorbeeld een 
heerlijke Brabantse Ambachte-
lijke koude schotel  staan op het 
menu. 
En natuurlijk heeft de klant in-
spraak, onze klant gaf de maal-
tijd een cijfer 8 en de bezorgers 
werden zelfs met 8,9 beoordeeld 
–super- waar zouden we zijn 
zonder die enthousiaste vrijwil-
liger en Diamanter. 

Door onze dienstverlening kan 
men langer zelfstandig blijven 
wonen. Indien nodig zetten wij 

de maaltijden binnen of als het 
even niet lukt ondersteunen we 
met invullen van de menulijsten. 
Steeds vaker weten mantelzor-
gers en/of kinderen dat wij ook 
voor de dementerende en/of ern-
stig zieken diverse oplossingen 
hebben. Door onze sociale en 
signalerende functie zijn wij altijd 
meer betrokken.

Open dag
U kunt diversen gerechten proe-
ven op zaterdag 14 september 
van 11:00 tot 16:00 uur bij de 
Stichting Maaltijdenexpres Bra-
bant, u bent van harte welkom!
Boomstraat 161 (achter de Hart 
van Brabantlaan), 5038GR, 
Tilburg.

Hans van Rooij (Coördinator) 
013-5442513
info@maaltijdenexpres.nl 

Nooit

Nooit wil ik mezelf bedriegen
want als je jezelf kent ben je ook 
eerlijk tegenover andere mensen
Nooit wil ik mensen in de steek 
laten
kunnen zij er iets aan doen dat 
zij een ernstige ziekte krijgen
ik wil ook nooit de doden verge-
ten
nooit wil ik zonder piano of boe-
ken
nooit zonder telefoon maar nooit 
wil ik een computer
nooit wil ik een prijs winnen in 
de Staatsloterij want wat moet je 
met al dat geld
aan goede doelen geef ik niet 
want meer dan de helft blijft 
aan de strijkstok hangen van de 
rijken
nooit wil ik zonder de zon
zou ‘t ooit

Marije Ewals



Wij hopen dat jullie een fijne 
vakantie hebben gehad en goed 
zijn uitgerust.
Jullie kunnen na die paar we-
ken school weer gezellig komen 
dansen.
Op vrijdag 6 september aan-
staande start de disco weer voor 
jullie en daarna iedere eerste 
vrijdag van de maand. 
Dus 4 oktober, 1 november en 6 
december.

Voor : Kinderen van 7 t/m 13 jaar
Tijd : 19.00 uur – 21.00 uur
Entree : € 1,- en je krijgt een 
ranjabon
Muziek : DJ’s : Dennis / Rens

Waar : Buurthuis In De Boomtak
Ouderinformatie : Uw kind staat 
de hele avond onder toezicht 
van ons.

Een tip : Wil je een leuk verjaar
dagsfeestje ? Kom dit dan met je 
vrienden/vriendinnen vieren op 
onze disco- avond.
Wij hopen, net als de vorige ke-
ren, weer veel kinderen te zien 
genieten.
En … heb je zelf een cd met je 
favoriete nummers breng die 
maar mee.

Met vriendelijke groeten,
De disco – groep.

Kinderdisco In de Boomtak

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

De gemeente gaat de Wilgen-
straat opknappen en opnieuw in-
richten. Wensen en opmerkingen 
van de werkgroep en individuele 
buurtbewoners zijn zoveel mo-
gelijk meegenomen in de plan-
nen. De gemeente informeert u 
graag tijdens een inloopavond. 

De gemeente nodigt u uit voor 
een inloopavond op:
donderdag 12 september 
tussen 19 uur en 21 uur
Locatie: Buurtcentrum in 
de Boomtak, Boomstraat 81

U kunt binnenlopen om de plan-
nen te bekijken. Medewerkers 
van de gemeente zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. 
Tijdens de inloopavond kunt u 

nogmaals uw reactie geven.
De gemeente neemt de opmer-
kingen van de inloopavond 
mee. Daarna volgt de definitieve 
vaststelling van het ontwerp. Bij 
eventuele aanpassingen infor-
meert de gemeente bewoners 
via een bewonersbrief. De werk-
zaamheden vinden plaats in fa-
ses en starten medio 2014. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen met Marjo van 
Velthoven van de gemeente.  
Zij is van maandag tot en met 
donderdag bereikbaar via tele-
foonnummer 013 542 96 00 en 
per e- mail marjo.van.veltho-
ven@tilburg.nl. 

Herinrichting en onderhoud Wilgenstraat.
Inloopavond op donderdag 12 september 2013 tussen 19.00 
en 21.00 uur

Boomtakmenu voor 2e keer naar de Biesbosch

Het Boomtakmenu dat al twee jaar op rij met veel succes wordt ge-
serveerd door onze huiscateraar J. van Poppel, nodigt haar gasten 
wederom uit om mee te gaan voor een gezellige dagtrip naar de 
Biesbosch.

Net als vorig jaar hopen we weer op prachtig weer en een gezellige 
dag die wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd in In De Boom-
tak.

De dagtocht vindt plaats op vrijdag 20 september en kost 
slechts € 37,50 p.p.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar aan de bar van In De Boomtak 
of tijdens het Boomtakmenu iedere maandag en vrijdag vanaf 
17.00 uur. Let op, vol = vol.

Drie talentvolle singer-
songwriters In De Boom-
tak

In het kader van de “Alle 013 
Goed” Zondagconcerten pre-
senteert In De Boomtak i.s.m. 
Eef Events op zondagmiddag 
8 september drie talentvolle 
singer-songwriters, van wie de 
komende jaren veel verwacht 
wordt.
Anne van Damme is een jonge 
Zeeuwse singer-songwriter. Ze 
schrijft popliedjes die goed in 
het gehoor liggen, maar wel met 
een eigen twist. Al in haar eer-
ste jaar aan de Rockacademie 
viel ze op met haar gevoelige 
liedjes en warme stem. Ook was 
dit jeugdige talent de afgelopen 
weken al te zien op enkele zo-
merfestivals.
Jasper Buiter is een van de bes-
te componisten die de Rockaca-
demie de laatste jaren voort-

bracht. Hij schrijft de mooiste 
nummers voor andere artiesten 
en is geregeld te zien bij Om-
roep Brabant (onder meer als 
schrijver van het Koningslied). In 
De Boomtak zingt hij enkele van 
zijn - fraaie - eigen composities 
en begeleidt zichzelf daarbij op 
de gitaar.
Thomas Pieters is een heel oor-
spronkelijk Brabants talent. Zijn 
‘kleine liedjes met een groot ge-
voel’ zorgen voor een glimlach, 
of je nu wilt of niet. Deze zomer 
werd hij - een Helmonder nota 
bene - door het Brabants Dag-
blad gevraagd om een lied over 
de Tilburgse kermis te schrijven. 
En op 22 september staat hij in 
Haarlem in de kwartfinale van 
de Grote Prijs van Nederland. 
Luister naar deze verhalenver-
teller en ervaar zelf dat er een 
nieuwe generatie ‘Gerard van 
Maasakkers & Guus Meeuwis’ 
aan zit te komen

Bestuur In De Boomtak uitgebreid
Het bestuur van de stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak is 
per 28 augustus uitgebreid met twee nieuwe leden nl. John Geerts 
en Frank Huijbregts. Tevens zijn de functies herschikt.

Het bestuur bestaat in de nieuwe samenstelling uit:

Jac Heeren  (voorzitter)
John Geerts  (penningmeester)
Frank Huijbregts (secretaris)
Piet Groenen  (lid, gebouw en onderhoud)
Jan van Esch (lid, vrijwilligers en pr)



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 20 september 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:------------------------------------------------------------------------

MENU 
 
€ 5,75 per persoon 
Aanmelden bij de bar tot uiterlijk 3 dagen van te voren 
Of bellen 013 - 5713374 
 
Maandag 2 september 
Tomatensoep met stokbrood, 
Indische schotel 
 
 
Vrijdag 6 september 
Gehaktbal met bijpassende saus, 
Gebakken aardappeltjes, 
Bloemkool, 
IJs met perziken en slagroom 
 
 
Maandag 9 september 
Kippenbout met kerriesaus, 
Rijst, 
Doperwtjes, 
Fruitsalade met slagroom 
 
 
Vrijdag 13 september 
Champignon soep met stokbrood, 
Varkens fricandeau met roomsaus, 
Gebakken aardappeltjes, 
Tuinboontjes met spekjes 
 
 
Maandag 16 september 
Mosterdsoep met stokbrood, 
Shoarma, 
Frietjes met mayonaise, 
Witte kool salade 
 
 
Vrijdag 20 september 
????????????????????????? 
 

Maandag 23 september 
Groentesoep met stokbrood, 
Bami, 
Saté, 
Gebakken ei, 
Atjar 
 
 
 

Vrijdag 27 september 
 

Mosselavond 
 

voor de niet mosselliefhebbers 
 

Spareribs 
 

Frietjes, 
Gemengde sla, 

Sausjes, 
Stokbrood, 

Kruidenboter 
 

€ 11,00 P.P. 
 
 
 
Maandag 30 september 
Peultjessoep met stokbrood, 
Schnitzel met bijpassende saus, 
Gebakken aardappeltjes, 
Snijboontjes 

 
 
Eventueel soep of ijs kan besteld worden aan tafel € 1,15 per persoon 

Repair Café 013 in september
Het Repair Café 013 is terug van vakantie en vol energie. Op 
zondag 22 september is het Repair Café 013 in actie bij de 
Tongerlose Hoef, Reitse Hoevenstraat 129. 

Op zaterdag 28 september, van 
13.00 tot 17.00 uur is Repair 
Café 013 weer zoals gebruikelijk  
te vinden in wijkcentrum In de 
Boomtak, Boomstraat 81. Hier 
zullen ook PortAgora, Letskring 
de Linde en ‘petitie basisinko-
men’ aanwezig zijn. Nieuw: Ook 
ProviandRuil zal deze middag 
een verrassende presentatie 
verzorgen. 

Bij Repair Café 013 mag ieder-
een spullen meenemen die 
kapot zijn, om deze samen met 
deskundige vrijwilligers probe-
ren te repareren. Spullen die 
meegenomen kunnen worden 
zijn: elektrische apparaten, meu-
bels, kleding, fietsen en speel-
goed. Bijvoorbeeld een broek 
die wat te lang is, het koffiezet-

apparaat dat niet warm wordt, 
die fijne trui met een gaatje en 
de fiets zonder rem. Wie niks te 
repareren heeft is ook van harte 
welkom voor een kop koffie aan 
de bar en een praatje, of om ie-
mand 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. 

Nieuw: PCReStart 
PCReStart is het nieuwste pro-
ject van Stichting Social Energy 
dat van start gaat.Twee woens-
dagmiddagen in de maand, in 
de oneven weken, van 13.00 
tot 17.00 uur staan vrijwilligers 
klaar om te helpen bij compu-
terproblemen. Deze hulpen 
vraagbaak is speciaal bedoeld 
voor mensen die via bijzondere 
bijstand of Stichting Leergeld 

een computer hebben gekre-
gen en daarmee een probleem 
hebben. PCReStart is te vinden 
in wijkcentrum ‘In de Boomtak’, 
Boomstraat 81. 

Woensdag 25 september 
om 19.00 uur wordt het PC-
ReStart project officieel 
geopend.

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

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



Op 17 augustus jongstleden 
traden tientallen mensen uit de 
Sparrenstraat met elkaar in het 
‘huwelijk’. 
Aanleiding was het jaarlijkse 
Sparrenstraat straatfeest dat dit 
jaar in het teken stond van Las 
Vegas. Een van de middagacti-
viteiten voor de kinderen was de 
(her)trouwerij van hun ouders in 
een heuse Wedding Chapel. 
De kids mochten zelf bepalen 
òf en hoe er werd getrouwd. 
Sommige dames werden door 
hun kroost verkleed als man en 
andersom en natuurlijk werden 
er foto’s gemaakt die ter plaatse 
werden uitgeprint. 

De kinderen konden er een 
mooie fotolijst voor knutselen 
die -geheel volgens Amerikaans 
gebruik- uitbundig van de no-
dige opsmuck werd voorzien. 
Ook het eten stond in het te-
ken van het wilde westen; een 
BBQ met grote stukken vlees, 
verzorgd door Sparrenstraat’s 
eigen Meesterkok Woody. Aan 
de pokertafel zijn die dag ver-
schillende schimmige types 
gesignalleerd. De avond kon 
na dit alles alleen nog zwoel en 
(vooral voor de omwonenden) 
onrustig verlopen.
Met vriendelijke groet,
Marre Streutker

Uitzonderlijk veel huwelijken in de Sparrenstraat

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

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 zijn de basis 
van het nieuwe terras achter In 
De Boomtak. In de binnentuin 
tussen De Herbergier en In De 
Boomtak is een behoorlijke 
oppervlakte ontmoetingsplek. 
Deze ruimte zal gebruikt wor-
den voor diverse doeleinden. 
Zo heeft In De Boomtak een 
mooi terras waar zon en scha-
duw elkaar afwisselen, is er een 
grote boom en is er ruimte voor 
kleine evenementen zoals een 
boekenmarkt of een akoestisch 
optreden van koren en muziek-
groepen. 
De ondergrond bestaat uit zwar-
te betontegels van 60 x 60 cm. 
Om dit mooie plan te ondersteu-
nen kunt u symbolisch eigenaar 
worden van een stukje terras 
van 0,36 m2. Voor slechts € 5,00 
sponsort u een tegel en voor 
€ 15,00 bent u al grootgrondbe-
zitter want dat is goed voor meer 
dan één vierkante meter. 
Voor iedere betaalde tegel ont-
vangt u een certificaat en komt 
uw naam op een speciaal spon-
sorbord dat 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.



 

Sparrenstraat
De straat, lopende vanaf de Eik-
straat tot de Prunusstraat bij het 
Watertorenplein.

Herkomst:
De spar is het naaldbomenge-
slacht Picea uit de Dennenfami-
lie. 
In Nederland komen algemeen 
voor de fijnspar, die in zijn jeugd 
als kerstboom gezocht is, de 
blauwe-spar en de sitka-spar  
De fijnspar vindt zijn toepassing 
ook voor het vervaardigen van 
papier en zaaghout, het zoge-
naamde vuren.

Taxusstraat
De straat lopende vanaf de 
Beukenstraat westwaarts dood-
lopend en noordwaarts tot de 
Iepenstraat.

Herkomst:
De taxus of venijnboom is in-
heems in ons land, maar komt 
vrijwel niet meer in het wild voor. 
De plant heeft glimmende don-
kergroene naalden met scherpe 
punten. 
Opvallend zijn de felrode bes-
sen, die de zaadpit omhullen. 
Zowel de naalden als de zaden 
bevatten taxine, een stof die 
zeer giftig is voor mensen en 

zoogdieren. 
Vogels kunnen de bessen onge-
straft eten, omdat ze de zaden 
niet verteren. 
De taxus komt meestal voor als 
struik, die zich echter kan ont-
wikkelen tot een boom met een 
hoogte tot 15 meter. 
De naalden van de taxus bevat-
ten ook taxol, dat als medicijn 
bij de behandeling van sommige 
tumoren wordt toegepast. 
Het hout van de taxus wordt al 
vanaf de steentijd gebruikt voor 
het maken van bogen. 

Watertorenplein
Het plein tussen de Beuken-
straat, de Prunusstraat en de 
Watertorenstraat.

Herkomst:
In 1894 kregen Th. A. van den 
Broek, G.W. van Barneveld 
Kooy jr. en G.J. de Groot van 
de Tilburgse gemeenteraad een 
concessie voor de exploitatie 
van een waterleiding. 
Zij kochten aan de Bredaseweg 
een stuk grond ter grootte van 
1689 m2, voor de som van 
f 2192,60. 
Op dit stuk grond werd van 
1896 tot 1898 de watertoren 
gebouwd. 
Deze watertoren werd ontwor-
pen door ir. H.P.N. Halbertsma 
uit ‘s-Gravenhage. 
Hij had zijn opleiding aan de 
Königliche Hochschule te Aken 
genoten, waar hij bij prof. Intze 
studeerde, die bekend was ge-
worden door een veel gebruikt 
en naar hem genoemd hoog 
reservoir. 
Halbertsma was destijds direc-

teur van de Maatschappij tot 
bouw en exploitatie van ge-
meentebedrijven te Utrecht. 
Hij bouwde in totaal negen wa-
tertorens, waarvan er nog een 
paar in niet al te zeer verminkte 
staat bestaan. 
De watertoren aan de Bredase-
weg werd op 27 augustus 1898 
geopend. 

Watertorenstraat
Vanaf de Lindenstraat, in weste-
lijke richting, snijdende de Eik-
straat, tot het Watertorenplein.

Herkomst:
zie Watertorenplein.
De watertoren aan de Bredase-
weg werd op 27 augustus 1898 
geopend.
Het is een waardevol industri-
eel-archeologisch monument 
dat zeker behouden moet blij-
ven. 
De Watertorenstraat werd door 
de gemeenteraad op 24 novem-
ber 1900 aanvankelijk als Beu-
kenstraat vastgesteld, en op 28 
januari 1901 gewijzigd in Water-
torenstraat. 

Wilgenstraat
Vanaf de Boomstraat, tegenover 
de St. Ceciliastraat, zuidwaarts, 
langs de westzijde van het R.K. 
kerkhof tot de Bredaseweg.

Herkomst:

Het plantengeslacht Salix uit de 
Wilgenfamilie. 
In de gematigde streken van het 
noordelijk halfrond komen onge-
veer 300 soorten voor. 
In Nederland kennen we onder 
meer de schietwilg (Salix alba), 
de treurwilg (Salix albatristis), 
de grauwe wilg (Salix cinerea), 
de waterwilg (Salix caprea), de 
kruipwilg (Salix repens) en de 
katwilg (Salix viminalis). 
De witte wilg levert wilgehout 
dat voor klompen wordt ge-
bruikt. In de grienden worden 
wilgen geteeld als hakgriend. 
De takken worden gekapt om 
als bindmiddel te dienen (rijs-
hout). 
Veel wilgesoorten worden als 
sierboom of -heesters gebruikt 
in parken en tuinen.

Zilverlindestraat
Vanaf het Lindeplein in zuidelij-
ke richting tot den Bredaseweg, 
tegenover de Klaverstraat.

Herkomst:
De zilverlinde (Tilia tomentosa), 
uit de familie Tiliaceae, is af-
komstig van Zuidoost-Europa en 
Zuidwest-Azië. 
Haar bladeren hebben afhan-
gende randen en zijn aan de 
onderzijde bedekt met dicht, 
grijs dons, dat een mooie aan-
blik biedt als ze door de wind 
heen en weer worden bewogen. 
Een overeenkomstige soort is 
de Hongaarse zilverlinde (Tilia 
petiolaris), echter met smallere 
bladeren en langere stelen, wat 
haar enigszins een treurvorm 
geeft. 
Haar honing heeft een voor in-
sekten bedwelmende geur. 

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

De watertoren aan de Bredaseweg. 

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

De Sparrenstraat in de jaren 
zestig. 

Zuivelhandel ‘Tilburgs Ideaal’ van 
A. Janssen in de Watertorenstraat 
in 1955.

Wilgenstraat met links de > Missio-
narisstraat in 1961.



Op maandag 5 augustus barstte 
er in de Noordhoek een waar 
feestje los! KVW 2013 was be-
gonnen. 177 kinderen en zo’n 
50 vrijwilligers hebben er heel de 
week een geweldig feest van ge-
maakt met een goede sfeer en 
heel veel plezier. 

Maandag Sinterklaasfeest
Op maandag ‘het sinterklaas-
feest’ werd gestart met een tro-
pische temperatuur! Overal wa-
ren spelletjes te vinden en niet 
te vergeten twee grote stormba-
nen. Hoe meer de temperatuur 
opliep, hoe leuker het werd om 
bezig te zijn met water. Zowel 
leiding als kinderen konden aan 
het einde van de dag uitgewron-
gen worden. Dit alles onder toe- 
ziend oog van twee Zwarte Pie-
ten, deze kwamen eens kijken 
hoe de kinderen uit de Noord-
hoek de zomerse verjaardag van 
de Sint vierden. En we kunnen 
vertellen dat ‘ons’ feestje hele-
maal goedgekeurd is!

Dinsdag verjaardagsfeest
Op dinsdag is de verjaardag van

een van de leidinggevenden 
gevierd. En met je verjaardag, 
maak je natuurlijk een leuk 
uitstapje! Met de bus zijn we 
richting Toverland gegaan waar 
ieder zich heel de dag vermaakt 
heeft. Er was voor ieder wat wils, 
racen in de achtbaan of lekker 
spelen in de binnenspeeltuin. 
Tijdens de terugreis zat iedereen 
vol verhalen over wat ze alle-
maal gedaan hadden.
  
Woensdag nieuwjaar
De woensdag bestaat voor de 

jongeren en ouderen traditiege-
trouw uit een dag zwemmen in 
Dongen. Hier hebben ze alle-
maal de ‘Achtmaandsduik’ i.p.v. 
de ‘Nieuwjaarsduik’ gedaan. Er 

was veel regen deze dag, maar 
hier had niemand last van want 
nat werden we toch al.
De kleuters bleven lekker achter 
op het Odulphus waar zij een 
heus Nieuwjaarsfeest hebben 
gevierd. Alle kinderen waren op 

hun mooist geschminkt. Er werd  
vuurwerk afgestoken en lekker 
gefeest! 

Donderdag halloween
Op de donderdag zijn de kleu-
ters lekker gaan spelen bij 
Pukkemuk in Dongen. Op de 
heenweg was het een drukte 
van jewelste in de auto’s, alle 
kinderen hadden er zin in. Op 
de terugweg waren er toch wat 
knikkende bolletjes en bleef het 
in de auto’s een stuk rustiger. Ie-
dereen moe door het spelen en 

natuurlijk het eten van de frietjes 
en frikadellen.
De jongeren zijn begonnen aan 
een flinke wandeltocht, waarbij 
zij onderweg heksen en tove-
naars tegenkwamen. De tocht 
heeft hen naar het Wandelbos 
gebracht, waar zij zich de hele 

middag vermaakt hebben. 
De ouderen zijn in de ochtend 
op de fiets vertrokken naar Hil-
varenbeek. Hen stond een vol 
programma te wachten, met 
daarin ook de welbekende over-
nachting en niet te vergeten de 
spooktocht. In een donker bos 
met allerlei enge figuren, wat 
een helden zijn het toch!

Vrijdag Koningsdag
Tegenwoordig hebben we in Ne-
derland een koning. Natuurlijk 
vierde KVW de Noordhoek nog 
een feestje voor onze Koning 
‘Koningsdag’  De kleuters en jon-
geren zijn gestart met het versie-
ren van hun fiets of step. En wat 
zag dat er gezellig uit! Overal 
oranje slingers en ballonnen en 
enthousiaste kinderstemmen. 
Hierna zijn de kleuters en jonge-
ren richting het sportveld vertrok-
ken waar allerlei Oud-Hollandse 
spelen opgesteld stonden. De 
dag werd afgesloten met een 
ware ruilmarkt!
De ouderen maakten bij terug-
komst opvallend weinig geluid 
en hebben zitten genieten van 
het zonnetje. Slaapgebrek en  
gezelligheid maken dat je weinig 
energie overhoud.

Zaterdag carnaval
En toen was het al weer zater-

dag. Dat betekent helaas de 
allerlaatste dag van KVW. Dit 
hebben we afgesloten met een 
geweldig Carnavalsfeest. We 
hadden bezoek van piraten, prin-
sessen, dieren en zelfs Mario & 
Luigi waren aanwezig. Tijdens 
deze dag zijn er allerlei optre-
dens gedaan en was er speci-
ale aandacht voor kinderen en 
leiding die al 5, 10, 15 en zelfs 
al 30 jaar meedoen. Voor eenie-
der van hen; Gefeliciteerd! Om 
16.00 uur was helaas het einde 
dan echt aangebroken. Maar 
wat was het weer een geweldige 
week!

Bedankjes
Deze week kan natuurlijk niet 
bestaan zonder de hulp van al-
lerlei mensen, deze willen we 
dan ook graag bedanken!
Natuurlijk de leiding. Zij werken 
de gehele week keihard en ge-
motiveerd om er voor iedereen 
een geweldige week van te ma-
ken.
Het Odulphuslyceum voor het 
beschikbaar stellen van de loca-
tie en ruimte! Wat een feest om 
hier heel de week door te mogen 
brengen.
Jumbo supermarkt, Broekho-
venseweg, die alle versnappe-
ringen van de week beschikbaar 
heeft gesteld.
Daarnaast bedanken we alle 
hulpouders en overige sponsors! 
De extra handjes, hulp en ma-
terialen hebben er voor gezorgd 
dat wij en alle kinderen een top-
week hebben gehad!
En als laatste, maar zeker niet 
de minste, bedanken wij natuur-
lijk de 177 kinderen die KVW 
2013 tot een geweldig feest ge-
maakt hebben! Hopelijk zien we 
jullie volgend jaar weer allemaal 
terug.

Bedankt,
Bestuur KVW de Noordhoek

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

KinderVakantieWerk de Noordhoek 2013
Waar was dat feestje? Hier was dat feestje!!


