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Afgelopen woensdag 25 sep-
tember is de eerste stap gezet 
van het nieuwste project van de 
Stichting Social Energy. Anne-
miek Hamers van de Stichting 
Mooi Zo Goed Zo opende PC 
Restart, dat eerder de armoede-
prijs in de wacht had gesleept. 
De opening in wijkcentrum In de 

Boomtak werd druk bezocht en 
er waren toespraken van An-
nemiek Hamers, Leon IJpelaar, 
bestuursvoorzitter van Social 
Energy en Jan van Esch, direc-
teur PortAgora en bestuurslid 
van In de Boomtak. Zij allen 
benadrukten het belang van 

samenwerken en het verbinden 
van mensen. 
PC-ReStart is een laagdrempe-
lige vraagbaak en hulp op het 
gebied van computerproblemen, 
zowel op het gebied van hard-
ware, software, randappara-
tuur en social media. Met name 
bedoeld voor mensen die via de 

Bijzondere Bijstand, Stichting 
Leergeld of andere hulpinstan-
ties een computer en/of randap-
paratuur hebben aangeschaft, 
maar niet in staat zijn deze zelf 
te onderhouden en geen mid-
delen hebben dit goed te laten 
doen.

Bij PC-ReStart kunnen mensen 
twee dagdelen per maand, op 
woensdagmiddag van13.00 tot 
17.00 uur terecht met hun soft-
ware en hardware problemen, 
waarbij zij tegen een zeer gerin-
ge vergoeding geholpen worden. 
(Wel eventueel onderdelen) Vrij-
willige medewerkers van stich-
ting Social Energy staan klaar 
om samen met deze mensen de 
problemen op te lossen.
Op dit moment gaat het nog om 
twee dagen per maand maar er 
zijn plannen om het project nog 
breder weg te zetten. Hiervoor 
dingt PC-ReStart mee met het 

RABO coöperatief dividend. 
Hiervoor zijn er al contacten 
gelegd met Stichting Kringloop 
Tilburg, PortAgora Centrum voor 
Europese samenwerking en 
kringloopwinkel in Tilburg,  18K 
van de Diamant en ROC AKA. 
Zodat in de toekomst een echte 
werkplaats kan worden geopend 
waar vrijwilligers en stagiaires 
meerdere dagdelen per week 
computers kunnen gaan herstel-
len voor de onderkant van de 
samenleving. 

Ook zal er dan een cursusruimte 
worden ingericht waar mensen 
computerlessen kunnen volgen.”

John Geerts

Annemiek Hamers opent PC-ReStart

Met complimenten voor de inzet 
van onze wijkbewoners en de 
belofte zorgvuldig om te gaan 
met de toekomstige invulling van 
het Van Gend en Loos terrein 
nam wijkwethouder Marieke 
Moorman afscheid van de wijk-
raad Noordhoek. Eind septem-
ber was ze gast van de wijkraad 
voor haar jaarlijkse bezoek.
De afgelopen jaren was Moor-
man aanspreekpunt binnen het 
College voor onze wijk. Vooral 
de koppeling met haar rol als 
verantwoordelijk wethouder van 
de Spoorzone was hierbij erg 
nuttig. Met het Van Gend en 
Loos terrein, de Vormenfabriek 
en de locatie van Talent Square 
ontwikkelt de Spoorzone zich 
voor een aanzienlijk deel in de 
Noordhoek. 
Marieke kreeg eerst een alge-
mene presentatie van de wijk 
voorgeschoteld. Hierbij was 

onder andere aandacht voor de 
verschillende rollen van de be-
heersstichting, die In de Boom-
tak beheert, en het wijkplatform. 
Daarna kwam een realistische 
inventarisatie van plus en min-
punten in de wijk voorbij. De vele 
bouwprojecten en plannen in de 
wijk, de beperkte parkeerruimte, 
beheer van de openbare ruimte 
en het Van Gend en Loos terrein 
passeerden de revue. 
Met de nieuwe gebiedsmanager 
Claudia van Dongen en wijk-
regisseur Robert Hornikx heeft 
onze wijk twee nieuwe directe 
aanspreekpunten bij de gemeen-
te. Volmondig werd de betrok-
kenheid en de inzet van de 
buurtbewoners bij de Noordhoek 
onderschreven. Mooi voorbeeld 
van een particulier wijkinitiatief 
is de Herbergier aldus Marieke. 
Naast natuurlijk  het eigen be-
heer van wijkcentrum In de 

Boomtak. 
Marieke benadrukte dat de 
gemeente veel waarde hecht 
aan de ideeën en inzet van 
wijkbewoners. De opgaven als 
gemeente is om hierbij zo goed 
mogelijk aan te sluiten. Heet 
van de naald lichtte ze de plan-
nen voor het Van Gend en Loos 

terrein toe. Hierin is alle ruimte 
voor buurtbewoners om mee de 
denken.
Marieke Moorman stopt na de 
verkiezing van maart 2014 als 
wethouder, tevens nam wijk-
regisseur Marjo van Velthoven 
afscheid. Dames, dank voor jul-
lie inzet!

Wijkwethouder Moorman onderschrijft kracht van de Noordhoek



Binnenkort in de 
Boomtak
Donderdag 17 Oktober: 
55+ activiteit 14.00-16.30 uur
Zaterdag 19 oktober: 
Vilten workshop 10.00-14.00 uur
Zondag 20 oktober: 
Kroatische gemeenschap 
18.00 - 20.00 uur
Woensdag 23 oktober:
Bureau Verantwoord 
19.30 -22.30 uur
Zaterdag 26 oktober: 
Repair café 13.00 - 17.00 uur
Woensdag 30 oktober:
Speedcoaching 19.30-22.00 uur
Vrijdag 1 november:
Kinderdisco 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 2 november: 
Lady’s Day 10.00 - 18.00 uur
Zondag 3 november:
Volksdansen koffie instuif 
11.00 - 13.00 uur

Cursus Mozaïek

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zon-
dag 3 november is er een cursus 
mozaieken.
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten € 225,-- inclusief materi-
alen en lunch. 
U kunt werken als op de oude 
Romeinse manier door de mar-
mer of kiezel te hakken met een 
hamer op een aambeeld of het 
maken van een modern Italiaans 
mozaïek met marmer en smalt. 
De materialen worden direct of 
indirect geplaatst in de lijm. 
Voor verdere informatie neem 
contact op met de Boomtak.

Nieuwe yogagroep 
in de Boomtak

Bij voldoende aanmeldingen start 
er op maandag 28 oktober een 
nieuwe groep in de Boomtak. De 
les is van 9.30 – 10:45 uur.
Yoga is in beweging zijn met je 
lichaam en in evenwicht brengen 
van je geest. Door het beoefenen 
van yoga blijft je lichaam soepel 
en krijg je meer bewegingsruimte. 
Je wordt je bewuster van zowel 
de mogelijkheden als de beper-
kingen van je lichaam. 
Terwijl het lichaam beperkt is, 
is de geest echter grenzeloos. 
We kunnen het lichaam leren 
gebruiken om de geest in het 
huidige moment te brengen. Het 
grenzeloze denken krijgt dan via 
het lichaam een kader waardoor 
je juist een gevoel van vrijheid en 
rust kan gaan ervaren.
De lessen worden gegeven door 

Richard Vennix van “De Nieuwe 
Verbinding”, praktijk voor Li-
chaams-Bewust-Zijn. Er zijn ook 
op andere plaatsen in Tilburg en 

Goirle nog yogalessen. Tevens 
biedt “De Nieuwe Verbinding” 
activiteiten met Stem en Klank in 
Tilburg. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.denieuweverbin-
ding.nl of bel met 013-5905472.

Taiji in de Boomtak
voor je gezondheid

Taiji (oude spelling Tai Chi) is 
de benaming voor de Chinese 
filosofie van Yin en Yang. Maar 
ook voor Chinese gezondheids-
oefeningen en zelfverdediging, 
die op deze filosofie gebaseerd 
zijn. Taiji is goed voor de soepel-
heid van het lichaam, verbetert 
het concentratievermogen en de 
lichamelijke ontspanning.
Je leert een aantal oefenseries 
goed voor dagelijkse fitheid. 
Daarnaast ook twee persoons-
oefeningen. 

In de lessen bij de Boomtak 
wordt geoefend met de basis 
Serie van 18 Taiji Qigong, in-
nerlijke oefeningen Neigong 
en Chen-stijl Taijiquan 24 serie 
waarin zelfverdediging en ge-
zondheidsoefening geïntegreerd 
zijn. Een keer per maand is er 
speciale aandacht voor tweeper-
soons-oefeningen.
De lessen zijn op maandag-
avond van 20.30 tot 21.30 uur. 
U bent van harte welkom in de 
Spiegelzaal van de Boomtak. 
Proefles is mogelijk.
Voor meer informatie zie www.
albeweging.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
  
 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
 14.30 - 16.00 uur  Twern ouderenadviseur
 15.30 - 16.15 uur  Dansles kleuterdans
 20.00 - 21.30 uur  Kunstclub (even weken)
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse - Aikido 
 20.00 - 22.00 uur  Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
 20.00 - 22.00 uur  Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
    van de maand)
 20.00 - 22.00 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  PC Restart
 13.00 - 17.00 uur  Biljartclub De Noordhoek
 13.30 - 15.00 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)
 17.00 - 19.00 uur  Happy Talent Square
 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)
 13.30 - 16.00 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



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

Ondertussen gaat de regering 
door met bezuinigingen in een 
poging om te voldoen aan de 3% 
norm van Brussel. Structurele 
veranderingen komen niet of 
mondjesmaat van de grond. Met 
enige regelmaat doen politici 
zelfs een beroep op het volk om 
toch vooral weer te gaan kopen. 
Dit terwijl al dat kopen veel heeft 
bijgedragen aan al die schulden 
die we hebben en in veel geval-
len ook een negatieve invloed 
heeft op het milieu in Nederland 
en elders.
Zou het voor de stabiliteit en 
duurzaamheid van de samen-
leving niet beter zijn als we niet 
meer zouden focussen op eco-
nomische groei? Is het BBP wel 
een goede meetlat voor wel-
vaart? Heeft iets alleen waarde 
als dit in geld uit te drukken is? 
Staat de economie nog wel ten 
dienste van mensen, van hun 
welvaart en aspiraties en van 
hun bestaanszekerheid? Of is 
ze een doel op zich geworden? 
Kunnen we een hoog welvaarts-
niveau behouden zonder fun-
damentele veranderingen in de 
economie, zonder een eerlijkere 
verdeling van werk en schaarse 
grondstoffen en zonder de 
milieucrisis in te dammen? Hoe 
kan het overheidsbeleid klein-
schalige initiatieven steunen?
Dit soort vragen leeft bij veel 
mensen en wellicht ook bij u. 
Tijdens de cursus proberen we 
daar antwoorden op te geven.

Programma
Woensdag 23 oktober
Inleiding en de oorzaken van 
de crisis

Docent: Esther Somers

Hoe ziet een economie eruit die 
streeft naar een menswaardig 
bestaan voor iedereen, nu en 
later? Hoe voorkomen we milieu-
vervuiling, uitputting van grond-
stofvoorraden, het uitkleden van 
arbeidsrechten en een toene-
mende kloof tussen arm en rijk? 
In deze inleiding gaan we in op 
de samenhang tussen de hui-
dige economische, ecologische 
en sociale crisis in de wereld 
met de manier waarop we onze 
economie hebben ingericht. 
En waarom het onverbiddelijk 
vasthouden aan het economi-
sche groeimodel fatale gevolgen 
heeft. En we maken kennis met 
mogelijke oplossingen om uit 
deze crisis te raken.
 
Woensdag 30 oktober
De urgentie van ecologische 
en sociale verandering, geme-
ten met de Mondiale Voetaf-
druk. Docent: Jan Juffermans

Meten is ‘maar’ een middel. 
Het  gaat vooral om het doel: de 
Grote Transitie naar een duur-
zame en solidaire samenleving. 
Daar zijn we nog tamelijk ver 
van verwijderd. Dat kunnen we 
redelijk goed meten. Maar ook 
de stappen in de goede richting 
zijn meetbaar. Naast de metho-
diek worden op deze avond ook 
hoopvolle ontwikkelingen ge-
presenteerd, in diverse sectoren 
van de samenleving.

Woensdag 13 november
Circulaire en regionale econo-
mie. Docent: Lou Keune

Het is dringend noodzakelijk om 
de economie weer in evenwicht 
te brengen met wat de natuur 
ons te bieden heeft, en met de 
behoeften en mogelijkheden van 
álle mensen. Wat is het belang-
rijkste, dat wij onze behoeften zo 
veel mogelijk bevredigen, ook 
als het gaat om overconsump-
tie en luxe? Of de bestendig-
heid van het ecosysteem en de 
basisbehoeften van iedereen? 
Circulaire economie en regiona-
lisering zijn benamingen van het 
nieuwe economisch denken en 
handelen. 

Woensdag 20 november
De financiële crisis
Docent: Martijn Jeroen van 
der Linden

Tijdens deze avond zullen we in 
gaan op de financiële crisis. We 
zullen leren hoe het bestaande 
geldsysteem werkt en hoe zij 
de financiële crisis heeft veroor-
zaakt. Vervolgens passeren de 
voorhanden liggende oplossin-
gen de revue. Zowel regulering 
van het bestaande systeem, een 
alternatief geldsysteem en com-
plementaire valuta zullen worden 
besproken.

Woensdag 27 november
Tilburgse initiatieven

De deelnemers wisselen met el-
kaar informatie uit over Tilburgse 
initiatieven die werken aan de 
realisatie van een duurzamere 
economie in Tilburg. En we kij-
ken naar een mogelijk vervolg 
op de cursus.
 

Organisatie: Een cursus van vijf 
avonden georganiseerd door 
Bureau Ver(?)antwoord, samen 
met het Platform Duurzame en 
Solidaire Economie
(www.platformdse.org).
Locatie: In De Boomtak, Boom-
straat 81, 5038 GP Tilburg
Tijden: van 20.00 tot 22.00 uur
Aantal deelnemers: maximaal 20 
personen
Kosten: €50,00 voor de hele cur-
sus of €12,00 per avond.
Aanmeldingen naar jan@bu-
reauverantwoord.nl. Deelne-
mersbijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL06 INGB 
0007 8695 22 van Bureau 
Ver(?)antwoord.
Aanmelding is definitief zodra 
deelnemersbijdrage is ontvan-
gen. Deelnemers ontvangen een 
exemplaar van de uitgave Plan 
voor een duurzame en solidaire
economie gratis.
Zijn de kosten van deelname 
hoog voor je maar wil je toch 
graag meedoen neem dan even 
contact op.
Nadere informatie:
Jan Vugts via jan@bureauver-
antwoord.nl of 06-17094047

De docenten

Esther Somers theoloog-ethicus, 
specialisatie sociale en politieke 
ethiek. Docent filosofie, Da Vinci 
college Dordrecht. Lid van het 
Platform Duurzame en Solidaire 
Economie sinds 2006, en voor-
zitter van de Stichting Duurzame 
en Solidaire Economie.

Vervolg op pagina 4

Cursus: Naar een duurzame (lokale) economie
Energiecoöperaties, buurtmoestuinen, broodfondsen en groei van de leeneconomie. Vele burgers hebben, mede onder invloed 
van de crisis, het heft in eigen hand genomen. Ze willen niet langer overgeleverd zijn aan de grillen van de markt of  het gebrek 
aan daadkracht van de politiek. Ze gaan zelf  energie opwekken en voedsel verbouwen.

Deze ruimte is gereserveerd 
voor de advertentie van 

Dierenspeciaalzaak Discus 



Op donderdagavond 21 novem-
ber is het Tonproaten in “In de 
Boomtak”. Het lach-spektakel 
komt er weer aan in Tilburg.
Heel veel liefhebbers kijken reik-
halzend uit naar de Tonproat-
parade bij “In de Boomtak”, 
Boomstraat 81, Tilburg

Er is een prachtig programma:
vijf top tonproaters die alles uit 
de kast zullen halen om er een 
dolle boel van te maken.
Maar liefs vijf tonproaters, die 
hun sporen al verdiend hebben 
in het Tonproaterswereldje.
Zij hebben diverse kampioen-
schappen behaald die op hun 
grote erelijst prijken.

Voor de toeschouwers is het niet 
nodig iets te weten over politiek 
of plaatselijke toestanden.
De zwamverhalen zijn van begin 
tot eind verzonnen en uit de 
dikke duim gezogen en “gaan
over niks”.

Programma
Om 1930 uur:

Welkomstwoord door onze su-
perspreker Loek Melis die alles 
weet over Tonproaten waarna
we gaan beginnen met Peter 
Ritsema die jullie een dolko-
misch verhaal komtl vertellen 
wat hij allemaal meemaakt als 
De Huisman

Na Loek gaat Cees Coolen de 
ton in als Kiske.
Vervolgens hebben we Jan 
Schellekens uit St.Michielsgestel 
die jullie ook wel aan het lachen 
kan krijgen maar ook de Kam-
pioen van de keijebijters (Ad 
Vermeulen) hebben wij weten te 
strikken

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

Kaartjes voor de entree zijn te 
verkrijgen bij de receptie van ´In 
de Boomtak´ en kosten maar
€ 6,00.
Telefoonnummer 013 - 5430920,
info@indeboomtak.nl.
Zorg dat je er snel bij bent
want op = op!

Visie op Poëzie

Menselijk lichaam van linten 
papier met poëzie
hartvormige krukjes
Ik zie je zoenen? Vind me
verdomme staat er op 
opgestapelde boeken
where you begin
and you end piept er 
met briefjes uit
poëzie op een auto
over een auto
oudhollandse woorden in potten
paljas, kribbe, lorgnet, baker, 
sponde, mieters
gedicht op scherm
telkens vagen er woorden weg
letters van hout vormen de tak-
ken van een boom
poging tot poëzie, poppetjes met 
bagage
klimmen steeds hoger
naar het hogere

Marije Ewals 

 Vervolg van pagina 3

Jan Juffermans is momentaal 
vooral actief voor de Werkgroep 
Voetafdruk Nederland, het Plat-
form Duurzame en Solidaire 
Economie en Transition Town 
Boxtel.
Recente publicaties zijn: ‘Nut 
& Noodzaak van de Mondiale 
Voetafdruk en ‘Mijn hemel! Wat 
gebeurt er op aarde? 
 
Lou Keune is adviseur van het 
Platform Duurzame en Solidaire 
Economie en stond in 1999 mee 
aan de basis van de werkgroep 
Vóór de Verandering - Alterna-
tieven voor het neoliberalisme. 
Hij heeft diverse publicaties op 
zijn naam staan waaronder Plan 
voor een Duurzame en Solidaire 
Economie en Regionalisering 
als alternatief voor neoliberale 
globalisering.

Martijn Jeroen van der Linden 
studeerde bedrijfseconomie in 
Tilburg en werkte vervolgens 
vijf jaar in de financiële wereld. 
Hij startte als management 
trainee bij ING, was vervolgens 
project- en portfoliomanager. 
Daarna handelde hij als zelfstan-
dig trader op de beurs in New 
York. Sinds 2009 houdt hij zich 
in verschillende rollen bezig met 
nieuwe economie. 
Zo is hij lid – en coördinator 
– van het Platform Duurzame 
en Solidaire Economie, geeft hij 
adviezen, colleges en lezingen, 
en schrijft hij artikelen en blogs. 

Zijn specialiteit is het geldsy-
steem.

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

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

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

Voor de vierde keer Tonproaten in 
´In de Boomtak´ op 21 november



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 1 november 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 2 dagen van te voren 
Of bellen 013 - 5430920 
 
Inloop vanaf 17.00 uur eten vanaf 17.30 uur 
Vrijdag 4 oktober 
Tomatensoep met stokbrood, 
Pittige kip, 
Rijst, 
Roerbakgroente 
 
Maandag 7 oktober 
Groente soep met stokbrood, 
Wortelstamp, 
Hachee 
 
 
Vrijdag 11 oktober 
Stoofvlees, 
Friet met mayonaise, 
Witte kool salade, 
Perziken met ijs en slagroom 
 
Maandag 14 oktober 
Schnitzel met roomsaus, 
Gebakken aardappelen, 
Prinsessen boontjes, 
Banaan met slagroom 

Vrijdag 18 oktober 
Kerrie soep met stokbrood, 
Kippenfile met bijpassende saus, 
Aardappel kroketten, 
Gemengde sla 
 
Maandag 21 oktober 
Champignonsoep met stokbrood, 
Goulash, 
Rijst, 
Doperwtjes 
 
Vrijdag 25 oktober 
Fricandeau met bijpassende saus, 
Gebakken aardappeltjes, 
Snijboontjes, 
Yoghurt met banaan 
 
Maandag 28 oktober 
Pasteitje, 
Draadjes vlees, 
Gekookte aardappelen, 
Rodekool 

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

The Voice Kids in de Boomtak
Ja, je leest het goed. 
Rens, een van de dj’s bij de kin-
derdisco, kwam met het idee om 
tijdens de kinderdisco, iedere 
eerste vrijdag van de maand, 
ook The Voice Kids te gaan 
doen.
Dit werd tijdens de eerste disco-
avond, na de grote vakantie, 
enthousiast door alle kinderen 
ontvangen.
We hebben meteen een try-out 
gehad van drie optredens. Een 
meidengroep, een zanger en 
een zangeres.

De jury

Ze hadden weinig voorberei-
dingstijd, maar het “publiek“ 
moedigde ze flink aan.
We hebben besloten om per 
disco-avond drie optredens van 
1 ½ minuut te doen.
De vrijwilligers van De Boomtak 
achter de bar zijn de jury, omdat 
die de optredende kinderen niet 
kennen. 
Dat is het meest eerlijk.

Mix - meedoen - cijfer

Kun je niet zo mooi zingen, 
maar wel goed play-backen dan 
mag je jezelf ook inschrijven, 
want we willen wel dat elk kind 
een kans krijgt om op te treden.
We maken er een mix van.
Wil je meedoen, breng dan op 
de disco-avond zelf je cd mee 
voorzien van een sticker met je 
naam erop en het cijfer van het 
nummer dat je gaat doen.
Met deze cd kun je bij binnen-
komst jezelf inschrijven voor de 
wedstrijd.

Ga dus goed oefenen met een 
groep of alleen. 
Wij willen er een leuke
show van maken tijdens elke 
disco-avond met natuurlijk een 
spannende finale.
Wij hopen dat we spetterende 
audities krijgen.

Voor wie: 
Kinderen van 7 t/m 13 jaar
Tijd : 19.00 uur – 21.00 uur
Entree: 1 euro inclusief een gra-
tis ranja-bon
Muziek/DJ’s : Dennis / Rens
Waar : Buurthuis In De Boom-
tak, Boomstraat 81
KOM JIJ OOK?

De disco-vrijwilligers:
Anja, Carmen, Dennis, Els, Car-
men, Ton
Je kunt ook contact opnemen 
via de mail: 
a.zwaarts@ziggo.nl 

Specialiste in voetverzorging

Tevens voetverzorging
bij diabetici en 
reuma-cliënten

Iedere vrijdag is er een
inloopdag (zonder afspraak)
om alleen nagels te knippen
tegen een vergoeding van

11,75 euro

Mob. 06-45354472 E-mail: rose@pesbonitos.nl  www.pesbonitos.nl

Rose Ramos Sellmeijer



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

“In 1958 leerden Henny en 
Henny elkaar kennen toen ze 19 
en 17 waren. 
Na hun huwelijk op 30 decem-
ber 1963 woonden ze nog een 
paar jaar bij Henny haar ouders, 
voordat ze een huurhuisje in de 
Laarstraat kregen. 
Nadat Geert-Jan in 1966 was 
geboren, zag dochter Christel 
daar in in 1968 het levenslicht. 
Na een goeie baan als markt-
koopman ging Henny aan de 
slag als badmeester bij de ge-
meente. 
In 1972 raakten door een onge-
luk zijn been en rugwervel be-
schadigd en kwam hij daardoor 
in een rolstoel. Maar ondanks 
dat ongemak, wat hij goed met 
veel humor kan relativeren, is 
Henny altijd bij de gemeente blij-
ven werken tot zijn pensioen. 

Hij is een graag geziene gast bij 
de Boomtak waar hij de voorzit-

ter is van de biljartvereniging. 
Hij stelt zich dan voor als ‘de 
langstzittende voorzitter van de 
vereniging’.  Omdat het in de-
cember te koud is voor ‘un goei 
Fist’ hebben ze begin september 
in de Boomtak al hun gouden 
bruiloft gevierd.”

Viltworkshops in de 
Boomtak 2013/1014

Annemarie Veenstra, beeldend 
kunstenaar en docent, organi- 
seert in wijkcentrum in de Boom- 
tak in de Boomstraat weer vilt-
workshops voor beginners en 
gevorderden

Annemarie Veenstra vertelt wat 
er mogelijk is met vilten en wat 
er dit seizoen op de agenda 
staat: 
“Werken in de natviltnechniek, 
met wol en olijfzeep, is een 

oude, ambachtelijke manier van 
werken. Vilt leent zich voor vele 
doeleinden zoals kleding en 
accessoires, objecten  voor in 
huis of ook voor kunstvoorwer-
pen. Aan de wol kunnen andere 
materialen zoals zijde worden 
toegevoegd wat een bijzonder 
uitstraling geeft.
Weer een hele andere kant van 
het vilten is het rustgevende 
van het werken met wol. Door 
het ambachtelijke proces en het 
zachte van de wol, leent de vilt-
techniek zich heel goed om op 
een bijzondere manier in contact 
te komen met jezelf. Het leven 
kent soms onverwachte veran-
deringen, ook in de vorm van 
verlies, van gezondheid, werk, 
huis of een dierbare. Om in zo’n 
periode met vilt te werken kan 
helend werken.

In mijn eigen werk, zowel in mijn 
autonome viltwerk als in mijn  
teken- en schilderwerk, staan de 

schoonheid van de natuur, de 
wisselingen in de seizoenen en 
het leven centraal; ook afscheid 
en herinnering is een terugke-
rend thema.
Voor mijn  autonome viltobjecten 
verzamel ik wol en stenen aan 
ruige, noordelijke kusten.
Zo reisde ik de afgelopen jaren 
bijvoorbeeld naar het Schotse 
Orkney en Iona, deze zomer 
naar IJsland om me te laten in-
spireren. De daar verzamelde 
materialen verwerk ik ook de ko-
mende tijd weer in mijn objecten 
die te zien zijn op tentoonstel-
lingen.
Vanuit deze inspiratie organiseer 
ik ook dit jaar weer een aantal 
workshops in kleine groepen, te 
weten:

“Vilten voor beginners”, een 
serie van  drie workshops op de 
woensdagavond, 13 en 27 nov. 
en 11 dec. van 19.00 – 21.30 
uur. De onderwerpen zijn: bloe-
men, sieraden en het experi-
menteren d.m.v. proeflappen.
“Speelse gebruiksvoorwer-
pen”, twee verschillende objec-
ten op zaterdag 9 en 23 novem-
ber Van 10.00 – 14.00 uur (op-
gave per workshop mogelijk)
“Mitaines” (vingerloze hand-
schoenen), zaterdag 14 decem-
ber 10.00 – 15.00 uur

Op zaterdag 18 januari is er een 
workshop “Afscheid en Her-
innering”, 10.00 – 16.00 uur. 
Vanwege het bijzondere karakter 
van de workshop en de intensie-
ve begeleiding is het aantal deel-
nemers beperkt tot zes. Deze 
workshop is ook heel geschikt 
voor bijvoorbeeld een groep col-
lega’s na verlies van werk.

Informatie en opgave: bij voor-
keur via: ann.veenstra@gmail.
com - (tel. 06-30948996)

50 jarige bruiloft Henny en Henny Priemus 
Op 7 september jongstleden werd de 50 jarige bruiloft van Henny en Henny Priemus in de 
Boomtak gevierd.



Tilburgs Dierenpark. 

Ik kom tegenwoordig regelma-
tig in het Dierenrijk in Nuenen. 
Sinds een paar jaar is mijn 
vrouw daar vrijwilliger en ver-
zorgt er rondleidingen en kinder-
feestjes. Soms help ik haar bij 
de voorbereidingen, vandaar.

Het is een dierentuin vooral 
gericht op de kinderen (“Lekker 
beesten tussen de dieren”).
En als je de kassa bent gepas-
seerd  is er een aandachtstrek-
ker die niet alleen de kinderen,  
maar ook de volwassenen 
menig Ooh’s en “ach kijk nou 
toch”ontlokt: de stokstaartjes.
De beestjes gaan in een glazen 
omheining geheel hun eigen 
gang, eentje zit, zoals het hoort 
op de uitkijk boven op een rots-
blok.

Dat deed me denken aan de bin-
nenkomst in het Tilburgs Dieren-
park van toentertijd. 
Daar waren na de kassa, de 
papagaaien aan beide zijden 
van de hoofdlaan. Ze zaten met 
hun poot vast aan een standaard 
waarop ook voer en water ston-
den. Bij de kassa kon je pindas 
kopen om aan die vogels te voe-
ren, een feest voor ons kinderen 
natuurlijk.

Mijn vader had het altijd over 
Burgers Dierenpark en inder-
daad, bij het zoeken bleek dat In 
1936 aan Burgers de vestiging 

van een dierenpark was gegund. 
In  1953 werd het dierenpark 
door de familie Van Dijk gekocht.

Het was gelegen aan de Bre-
daseweg in het bosgebied de 
Waranda, waar nu nog de in-
gangspoort en het woonhuis van 
de Van Dijk’s te vinden zijn.

De banden tussen Van Dijk en 
Burgers Zoo, van de familie 
Van Hooff in Arnhem, zijn er, zo 
zag ik laatst op de TV, nog lang 
gebleven.
Ik ben  er een enkele keer ge-
weest. Een voor de eisen der 
tijd  goed geoutilleerd park dat 
in augustus 1973 haar poorten 
sloot.

Tegenwoordig kijken we naar 
vaak dezelfde dieren  hier in 
Nuenen, maar met meer leef-
ruimte en de meesten, ook voor 
de instandhouding van de soort, 
gefokt in een andere dierentuin.

Maar, zoals ik het nu kan bekij-
ken, hebben de dieren het hier 
nu naar hun zin: vaak wordt 
geprobeerd de natuurlijke habitat 
na te bootsen, zo zitten bijvoor-
beeld de steppenvosjes bij de 
kraagberen omdat ze elkaar ook 
in “het wild” tegenkomen en het 
is een kostelijk gezicht om te 
zien  hoe die elkaar bezighou-
den.
En Ara’s  op een standaard is 
verleden tijd, De grootste vo-
lière van Europa staat in het 
Dierenrijk in Nuenen en biedt 

plaats aan o.m. de Europese  
Zeearend, ook  wel de vliegende 
deur genoemd vanwege zijn 
rechthoekige vleugels.

En toch, een beetje heimwee is 
er wel; als je de foto’s van het 
Tilburgs Dierenpark bekijkt. ruik 
je nog de dierenverblijven. En 
laten we eerlijk zijn:  De dieren in 
de huidige dierentuinen hebben 
het een stuk beter dan vroeger, 
maar ze zitten nog steeds ge-
vangen, helaas, maar meestal 
omdat ze in de ‘VRIJE” natuur 
met uitsterven worden bedreigd.

Henk van Mierlo
www.geheugenvantilburg.nl

Het oude stadhuis 
 
Toen ik ruim vijftig jaar gele-
den (in verband met mijn werk) 
Tilburg verliet, kon ik niet be-
vroeden dat er zoveel zou ver-
anderen. Ik ben er sindsdien niet 
zo vaak meer geweest hetgeen 
betekent dat, als ik er tegen-
woordig als (inmiddels) 75-jarige 
rondloop, ik vooral moet denken 
aan hoe het er vroeger uitzag.  
En met ‘vroeger’ bedoel ik dan 
vooral mijn jeugdjaren, zeg maar 
de jaren veertig en vijftig van de 
vorige eeuw. De bebouwde kom 
van Tilburg beperkte zich toen, 
op wat uitzonderingen na, voor-
namelijk tot wat zich binnen de 
ringbanen bevond.  

Het liefst loop ik tegenwoordig, 
zoals afgelopen weekend, rond 
in de wijk waar ik geboren ben 

en waar ik de meeste herinne-
ringen aan heb, de Theresiawijk 
en omgeving, zoals het Wilhel-
minapark, de Veldhoven en de 
Besterd, alsook ‘t Goirke, Groe-
seind, Molenstraat, Hoefstraat, 
Koestraat en Gasthuisstraat. 
Noem het maar nostalgie.  
Aan ‘Tilburg-Zuid’ heb ik veel 
minder herinneringen en daar 
vallen me de veranderingen dus 
minder op.  

Bij het zien van het oude cen-
trum van Tilburg moet ik echter 
wel regelmatig ‘slikken’. Ik keur 
de vele moderniseringen niet af, 
zo gaat dat nu eenmaal en in 
andere plaatsen is het vaak niet 
veel ‘beter’. Ofschoon ..... in Den 
Bosch en Breda hebben ze naar 
mijn mening toch veel meer van 
het verleden ‘bewaard’.  
Zo blijf ik de sloop van het oude 
Tilburgse stadhuis in 1971 nog 
steeds een groot verlies vinden. 
Het was nota bene een rijksmo-
nument!  Ik weet het, het stond 
‘in de weg’ toen men het nieuwe 
Stadhuisplein en de Schouwbur-
gring ging aanleggen. Boven-
dien, het was natuurlijk intussen 
(veel) te klein geworden.  

Het was gebouwd in 1849 (het 
sterfjaar van koning Willem II) 
met Hendrik van Tulder (1819-
1903) als architect.
Bijgaand een paar afbeeldingen 
die de nostalgie aan de destijdse 
herinneringen alleen maar ver-
sterken .....  
 
Louis Sparidans   
Bron: 
www.geheugenvantilburg.nl

Seniorenhoekje



Doe mee aan Burgernet en maak Tilburg veiliger

Vindt u wonen en leven in een veilige omgeving belangrijk? Wilt u 
graag een bijdrage leveren aan een veiligere woonomgeving? Meld 
u dan aan voor Burgernet. Ruim 35.900 inwoners uit Tilburg hebben 
zich al aangesloten bij Burgernet. Samen helpen zij de politie en ge-
meente bij het gericht en snel opsporen van verdachten, voertuigen 
of vermiste personen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of 
vanaf de werkplek. Burgernet, dat bent u! 

Burgernet werkt.
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente 
en politie om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten. Wie 
zich aanmeldt bij Burgernet, krijgt na melding van een inbraak, tas-
jesroof of een vermist kind, direct een bericht met het verzoek uit te 
kijken naar bijvoorbeeld een gezocht persoon of voertuig. Ziet u iets, 
dan belt u 0800 0011(gratis). Via Burgernet zijn dit jaar 40 Burger-
netacties in Tilburg gestart, daarvan zijn er zeven succesvol opge-
lost. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt.

Doe ook mee!
Op dit moment wordt 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van 
Burgernetdeelnemers opgelost. Hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer Burgernetacties we met succes kunnen afsluiten. Want samen 
zien we meer! De landelijke campagne ‘meld je aan voor Burgernet’ 
is van start gegaan. Ook de gemeente Tilburg doet mee. Burge-
meester Noordanus roept alle inwoners van Tilburg op zich aan te 
melden via www.burgernet.nl. 

Inloopavonden vrijwilligerswerk  voor  o.a. 
uitleg vacaturebank en advies 
ContourdeTwern organiseert  dinsdag 12 november a.s.  (tussen 
19.00 – 20.30 uur)   inloopavond vrijwilligerswerk. Deze avond isn 
bedoeld voor vrijwilligers die overwegen vrijwilligerswerk te gaan 
doen en zich willen oriënteren op de mogelijkheden én voor maat-
schappelijke organisaties die nog niet voldoende bekend zijn met de 
producten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Heeft u bijv. ondersteuning nodig bij het plaatsen van een vrijwil-
ligersvacature op de digitale vacaturebank, heeft u een vraag over 
de collectieve vrijwilligersverzekering, wilt u meer weten over Mooi 
zo Goed zo, de Beursvloer, werknemersvrijwilligerswerk, loop dan 
gerust even binnen. Onder het genot van een kopje koffie gaan we 
graag met u in gesprek. 
Ook vrijwilligers die met hun vrijwilligerscarrière willen starten kun-
nen op deze avond bij ons terecht om zich in informele sfeer  te la-
ten voorlichten over de mogelijkheden. We vertellen hen graag over 
vrijwilligerswerk bij ContourdeTwern, maar ook over de mogelijkhe-
den bij andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.   
Belangstelling? 
U bent van harte welkom om langs te komen. Aanmelden is niet 
nodig. De avond vind plaats in ons pand aan de Spoorlaan 444 te 
Tilburg.   Parkeren is mogelijk aan de achterzijde. 
We ontmoeten u graag!

Voor meer informatie, kunt u ook eerst bellen met Susan van Schijn-
del, Adviseur Vrijwilligerswerk ContourdeTwern via telefoonnummer 
013 - 583 99 99
Susan van Schijndel,Adviseur Vrijwilligerswerk ContourdeTwern

Vakmanschap in onze wijk 
Metaalbewerking Gerard van de Camp
Op het bedrijventerrein in de 
Regenboogstraat, naast de wa-
tertoren bevindt zich achteraan 
links het metaalbewerkingsbe-
drijf van Gerard van de Camp.
Hij heeft zich hier een jaar ge-
leden gevestigd in deze grote 
bedrijvenhal.
Voorheen heeft hij jarenlang in 
het bedrijf  van zijn oom in de 
IJsselstraat gewerkt als metaal-
bewerker.

Toen dit bedrijf in 2005 stopte is 
Gerard voor zichzelf begonnen.
Het is een metaalbewerkings-
bedrijf in de ruimste zin van het 
woord.
Te denken valt aan het maken 
van klein metaal, staalwerk voor 
een kleine verbouwingen, het 
maken van traphekken, vlucht-
trappen, muurleuningen.
Je kunt het zo gek niet beden-
ken of Gerard kan het maken 
ook in RVS en aluminium.  
Zijn specialisatie is laswerk. Wat 
hijzelf niet kan maken dat be-
steedt hij in overleg met u uit. U 
kunt met hem een afspraak ma-
ken via telnr.: 06-51234467.

In zijn spaarzame vrije tijd knapt 
Gerard graag oude Fords op. 
Er staan een paar mooie exem-

plaren in deze hal. 
Naast hem zit zijn neef Jan de 
Jong die een banden - opslag-
bedrijf heeft. Hij is RDW erkend. 
Voor een afspraak kunt U hem 
bereiken op tel.nr: 06-22696902.

Zo ziet u maar, vaak is het lang 
zoeken naar een ervaren vak-
man en dichtbij te vinden in onze 
buurt.


