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Hoe zat het ook al weer met 
het stukje Bomenbuurt aan de 
Noordhoekring waar tot 2001 
onder andere Café de Chene 
was gevestigd? Projectontwik-
kelaar Bas van de Ven kocht de 
afgelopen jaren alle panden op 
en diende de afgelopen peri-
ode verschillende bouwplannen 
in. Vorig jaar vroeg hij officieel 
toestemming voor de bouw van 
een studentencomplex, inclusief 
commerciële ruimten op de be-
gane grond. Het ontwerp bleek 
meer dan 26 meter hoog, wat 
buiten het bestemmingsplan viel. 

De opstelling en plannen van 
van Ven ontlokten veel verzet 
uit onze buurt en stuitten ook de 
Tilburgse politiek tegen de borst. 
De bezwaren spitsten zich toe 
op de omvang van de plannen, 
de onderbouwing, het gebrek 
aan architectonische originaliteit, 
maar ook op de handelswijze 
van van de Ven. Van gelijk-
waardig overleg, participatie 
of afstemming met de buurt en 
belanghebbenden was amper  
sprake. Het eerste ontwerp werd 
massaal weggestemd door de 
gemeenteraad dit voorjaar. Te-
rug naar de tekentafel luidde de 
opdracht.

Kale vlakte 
Desondanks begon dit voorjaar 
alvast de sloop van de –inmid-
dels- vervallen pandjes waardoor 
de Noordhoekring een kale vlak-
te ‘rijker’ is. Zou het scenario van 
de Noordhoeksekerk zich herha-
len ? Veel oudere wijkbewoners 
weten nog dat de locatie van de 
in 1975 gesloopte kerk jarenlang 
braak heeft gelegen wachtend 
op een nieuwe invulling. Van de 
Ven blijkt echter stukken voort-
varender en vraagt meerdere 
vergunningen voor verschillende 
versies van het bouwplan aan. 

Navraag bij de gemeente leert 
dat dit juridisch mogelijk is en in 
oktober begon van de Ven dus 
op eigen risico met funderings-
werkzaamheden. Reden voor de 

haast van van de Ven is dat de 
studentenwoningen voor sep-
tember 2014 opgeleverd zouden 
moeten worden, bij aanvang van 
het nieuwe collegejaar. Uitstel 
van bouw en oplevering levert 
de Vughtse ontwikkelaar een 
flinke financiële strop op.

Uit de nieuwe plannen blijkt dat 
het ontwerp is ingedikt van 26 
naar ruim 16,5 meter hoogte en 
15 meter diepte, waar het be-
stemmingsplan respectievelijk 
15 meter hoog en 12 meter diep 
toelaat en wordt er een uitbouw 
gerealiseerd van ruim 1000 m2 
waar het bestemmingsplan 100 
m2 toelaat. Het betreft 179 stu-

denteneenheden inclusief twee 
commerciële ruimten. Volgens 
de ontwikkelaar valt dit plan wel 
binnen het bestemmingsplan 
en is er dus geen toestemming 

van de gemeenteraad nodig. De 
projectontwikkelaar zoekt overal 
de maximale ruimte op. Zo is de 
hoogte van het ontwerp officieel  
16,5 meter, net binnen de uiterst 
toegestane grenzen van 10 pro-
cent meer dan het bestemmings-
plan voorschrijft. 

De Worst
Het ontwerp, (in te zien op de 
site van Wolfs architecten) is  
bestempeld als de Worst.  Dit 
wegens het vermeende fantasie-
loze en uniforme karakter. Basis-
school  De Elzen heeft inmiddels 
schoorvoetend een regeling ge-
troffen met van de Ven over de 
ruil van grond ten faveure van de 

school. Buurtbewoners Kathelijn 
Plasmeijer en Remco van Gils 
houden vast aan hun bezwaren. 
‘‘Ook dit plan is te groot, te mas-
saal en te slecht ingepast in de 
wijk. Het doet geen recht aan het 
karakter van de Bomenbuurt’’, 
aldus Kathelijn. Er rammelt van 
alles aan de onderbouwing, vult 
Remco aan. Wij hebben niks 
tegen bouwen op deze loca-
tie, maar dan wel volgens de 
regels en met respect voor de 
omgeving. Bovendien voldoen 
de plannen niet aan de parkeer-
voorschriften voor auto’s en 
fietsen waardoor de wijk opge-
zadeld wordt met extra parkeer-
overlast, zo blijkt uit de plannen.

Wijkraad ondersteunt
De wijkraad ondersteunt de 
bewoners in hun bezwaren. Dit 
doet ze vanuit de overtuiging dat 
de algemene belangen van de 
wijk in het geding zijn. Dinsdag 
drie december lichtten de buurt-
bewoners en de wijkraad hun 
opmerkingen toe voor de bezwa-
rencommissie van de gemeente 
Tilburg. Een dag eerder diende 
voor de Bredase rechtbank een 
kort geding om de bouw tijdelijk 
stil te leggen. 
Bij het afronden van deze wijk-
krant, was niet duidelijk hoe 
deze procedures aflopen. Via 
onze website www.stichting-
noordhoek.nl houden we je op 
de hoogte. Bas van de Ven gaf 
bij aanvang van de zitting bij de 
bezwarencommissie aan dat hij 
openstaat voor alle redelijke al-
ternatieven. Wordt vervolgd hoe 
dan ook.

Oproep
Wat vind jij van de bouwplannen 
van de Noordhoekring en de be-
zwaren van de buurt?
Laat je mening horen via bouw-
plannoordhoek@gmail.com

Gesteggel over bouwplan Noordhoekring duurt voort

Hoe nu verder met ‘De Worst’
Hoe gaat het verder met het bouwplan aan de Noordhoekring? Inmiddels is ontwikkelaar van de Ven al enige tijd bezig met de 
aanleg van de fundering voor het complex. Formeel doet hij dit zonder definitieve vergunning en op eigen risico. De bewoners 
van de Boomstraat volharden in hun bezwaar tegen de bouwplannen. De wijkraad Noordhoek steunt ze hier officieel bij. Begin 
december diende een kort geding om de bouw stil te leggen tot dat de bouwvergunning definitief  is. Ook bij de gemeente 
Tilburg lopen verschillende bezwaarprocedures.



Wijkcentrum In De 
Boomtak op internet

Wijkcentrum In De Boomtak is 
ook op internet te vinden. Sinds 
kort is er een nieuwe Facebook-
pagina, een nieuwe Twitter-pagi-
na en, heel binnenkort, is er een 
nieuwe website!
Het Twitter-adres van In de 
Boomtak is: 
www.twitter.com/InDeBoomtak
Het Facebook-adres is: www.
facebook.com/WijkcentrumInDe-
Boomtak
De nieuwe website is te vinden 
op: www.indeboomtak.nl
Het e-mailadres van In de 
Boomtak blijft hetzelfde, name-
lijk: info@indeboomtak.nl. 
Vragen over de website en so-
cial media van In De Boomtak 
kunnen gesteld worden aan 

Paula Anguita. E-mailadres: 
media@indeboomtak.nl. 

Wijkraad heeft ook 
een Twitter account

Al geruime tijd is onze buurt ook 
op Twitter te vinden. Met Twitter 
kun je korte berichtjes versturen 
over alle denkbare onderwerpen 
en contact leggen met buurt-
bewoners en allerlei instanties. 
Sinds kort hebben de Wijkraad 
Noordhoek en het buurtcentrum 
een apart account. Reden is dat 
ze een andere positie hebben 
en ook ander nieuws te melden 
hebben. De Wijkraad vertegen-
woordigt de hele buurt in al zijn 
aspecten. Het buurtcentrum is 
vooral bedoeld als ontmoetings- 
en activiteitenlocatie. Alle tweets 
zijn ook te lezen op: 
www.stichtingnoordhoek.nl 
Twitteradres Wijkraad Noord-
hoek @wijk_noordhoek

Yogales in de Boomtak

Bij voldoende aanmeldingen 
start er op maandag 20 januari 
2014 een nieuwe groep in de 
Boomtak. 
De les is van 9.30 – 10:45 uur.
De lessen worden gegeven door 
Richard Vennix van “De Nieuwe 
Verbinding”, praktijk voor Li-
chaams-Bewust-Zijn. 
Er zijn ook nog op andere plaat-
sen in Tilburg en Goirle yogales-
sen. Tevens biedt “De Nieuwe 
Verbinding” activiteiten met Stem 
en Klank in Tilburg.  
Kijk voor meer informatie op 
onze website: 
www.denieuweverbinding.nl of 
bel met 013-5905472
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 In de Boomtak agenda
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur

 Maandag
 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 Tijd en Wijlen
 Dinsdag
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 09.15 - 10.15 uur  Dansles Zumba
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 10.00 - 12.00 uur  Teken en schilderles
 11.15 - 12.15 uur  Dans en bewegen
 13.00 - 17.00 uur  Biljartvereniging Het Blad
 14.00 - 15.00 uur   Moedergym
 14.30 - 16.00 uur  ContourdeTwern 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)
 20.30 - 22.30 uur  Schilderclub De Boomtak 
 Woensdag              
 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
 18.30 - 19.30 uur  Balletschool Ja! Academy
 19.30 - 21.00 uur  Sportschool Le Granse - Ju-Jitsu
 20.30 - 22.30 uur  Djembé 
 21.00 - 22.30 uur  Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
 Donderdag
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 09.30 - 10.30 uur  Yoga
 13.30 - 15.30 uur  Schilderclub De Boomtak
 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  Damles TDV
 19.00 - 22.00 uur  Kroatische les voor volwassenen 
 20.00 - 21.30 uur  Sportschool Le Granse, Aikido
 21.00 - 23.00 uur  Tafeltennis
 Vrijdag
 08.30 - 09.30 uur  Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT   
    Prikpost + Trombose)
 13.00 -16.30 uur  Biljartvereniging Het Blad
 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)
 13.30 - 15.30 uur  Kroatisch voor kinderen (even weken)
 15.30 - 17.00 uur  Kroatisch voor kinderen (even weken)
 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

Binnenkort in de Boomtak
Donderdag 19 december: 55+ Activiteit  Kerstviering
14.00 - 16.30 uur
Zondag 5 januari: Live In  de Boomtak nieuwjaarsbor-
rel   15.00 - 20.00 uur
Vrijdag 10 januari: LETS kring Nieuwjaarsborrel
20.00 - 24.00 uur
Donderdag 16 januari: 55~activiteit: 14.00 / 16.30 uur
Vrijdag 17 januari: Wijnproeverij Rioja
20.00 - 22.00 uur
Zaterdag 25 januari: Repair café: 13.00 - 17.00 uur
Zondag 2 februari: Live In de Boomtak
15.00 - 20.00 uur



Op 6 januari 2014 gaat weer de 31e editie van het driebandentoer-
nooi van “In de Boomtak”, beter bekend als het Mari v Poppeltoer-
nooi van start.
Dezelfde 16 deelnemers als vorig jaar zullen verdeeld over twee 
poules de strijd met elkaar aangaan.
Met slechts één doel : De opvolger worden van de vorige winnaar:
J van de Weegen.
De loting, verricht door Cees van de Bosch heeft de volgende pou-
le-indeling opgeleverd .

Poule A  car.  Poule B  car. 
H. Broeders  11  T. van Poppel 8
H. Staps  8  B. van Poppel 9
A. Géboers  7  H. Mateijsen  8
L. van Diessen 9  Fr. Zeegers  12
J. van Bladel  14  G. Stabel  8
H. Sup  9  A. van de Wiel 10
J. van de Weegen 9  H. van Erve  11
H. Bladel  10  J. van Gorp  8

Er zal worden gespeeld op de maandagavonden vanaf 19.00 uur.
De speeldagen zijn: 6 - 13 - 20 - 27 januari en 3 - 10 - 17 februari 
2014. Na een onderbreking vanwege carnaval worden op maandag 
10 maart de kruisfinales gespeeld en op vrijdag 14 maart 2014 de 
Finale, gevolgd door de prijsuitreiking.
Wilt u eens genieten van een sportieve strijd op het groene laken, 
waarbij geen kadootjes worden weggegeven, dan bent u van harte 
welkom op een van onze speelavonden. 
De organisatie

Driebandentoernooi om de 
Mari van Poppeltrofee

Vaak heb ik bij andere dames 
hun mooie nagels bewonderd.
Iedereen wil er met de feestda-
gen toch mooi en netjes uitzien 
nietwaar?
Voor mij een reden om een af-
spraak te maken bij deze gezel-
lige zaak aan de Bredaseweg 
94a om mijn nagels te laten op-
leuken.
Na een vriendelijke ontvangst 
mocht ik plaats nemen aan een 
van de behandeltafels.
Best spannend, want ik had dit 
nog nooit door gediplomeerde 
nagelstylisten laten doen. 
Het werd een hele leuke erva-
ring en verwennerij door Maike 
die mij persoonlijk advies en uit-
leg gaf. Ik heb gekozen voor ge-
lishlak en een zacht kleurtje. Als 
laatste werden er drie steentjes 
in een rijtje op mijn ringvingers 
aangebracht met een prachtig 
eindresultaat, zichtbare schoon-
heid.
Het was puur genieten.
Dit is een full-service nagelstu-
dio met een professionele nagel-
verzorging.

Voor een betere pedicure-be-
handeling : likdoorns, eelt of pro-
blemen met teennagels. Deze 
dames geven u een goede ver-
zorging.
Regelmatig verzorgen zij make-
up workshops met producten 
van PuPa. U kunt zich door hun 
laten opmaken voor bijvoorbeeld 
een bijzonder feest of bruiloft.
De dames hebben een vierjarige 
opleiding gehad als schoon-
heidsspecialiste met daarnaast 
nog enkele specialisatie cursus-
sen. 
U kunt bij hen terecht voor diver-
se behandelingen zoals:
lichaamsbehandelingen en 
schoonheidsbehandelingen, 
voetverzorging, hand- en nagel-
verzorging, bruidsarrangement, 
ontharen, body-tanning en af-
slanken. En voor een leuk ca-
deau, zeker ook voor mannen, 
hebben zij cadeaubonnen.
Wilt U meer informatie bezoek 
dan hun website: 
www.artinails-beauty.nl of bel 
013- 543 90 28.
Zeker een bezoekje waard.

Artinails & Beauty 
Nagelstudio - Schoonheidssalon - Pedicure

Definitief ontharen

Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!

Bredaseweg 94A Tilburg. Tel. (013) 5439028 - Info: www. artinails-beauty.nl

Het Repair Café 013 
in 2014

Het Repair Café 013 wordt ook 
in 2014 weer op elke laatste za-
terdag van de maand gehouden 
bij Wijkcentrum In De Boomtak, 
steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 
Noteer de volgende data dus 
alvast in uw agenda. 
25 januari, 22 februari, 29 maart, 
26 april met een Koningsdag 
Special!, 31 mei en 28 juni. 

Bij Repair Café 013 mag ie-
dereen spullen meenemen die 
kapot zijn om deze samen met 
deskundige vrijwilligers te pro-
beren 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 mogelijk dankzij de 
gulle donaties van bezoekers. 
Uiteraard moeten benodigde 
onderdelen wel zelf gekocht wor-
den, hierover geven de deskun-
dige medewerkers graag advies. 

Ook in 2014: elke woensdagmid-
dag PC-ReStart, waar mensen 
met een kleine beurs hulp krij-
gen bij computerproblemen.



Werkzaamheden Hart van 
Brabantlaan
De Hart van Brabantlaan vormt 
een belangrijke schakel tussen 
de binnenstad en de Spoor-
zone. Om de verkeersdoorstro-
ming soepel te laten verlopen, 
wordt de Hart van Brabantlaan 
opnieuw ingedeeld. De werk-
zaamheden duren nog tot het 
voorjaar.  
Er komen vrijliggende fietspa-
den, nieuwe parkeervakken en 
er wordt duurzaam groen aange-
plant. Om dit allemaal te kunnen 
realiseren moesten echter wel 
een aantal maanden verschil-
lende straten in de bomenbuurt 
richting de Hart van Brabantlaan 
worden afgesloten. En dat komt 
uiteraard de bereikbaarheid van 
de Noordhoek niet ten goede. 
Wijkbewoners moeten flink om-
rijden om hun eigen huis te be-
reiken. Voetgangers en fietsers 
moeten omrijden om naar de 
supermarkt te rijden. En fietsers 
worden in de ochtendspits mas-
saal door kleine straatjes ge-
dwongen. 

Verkeerssituatie bij basis-
school De Elzen
Ook bij De Elzen is het elke 
ochtend een chaos als stromen 
fietsers vanaf het noorden langs 
De Elzen moeten rijden, waar 
ouders hun kinderen op dat 
moment bij de school afzetten. 
Auto’s, fietsen en voetgangers, 
alles krioelt door elkaar. 
Daarnaast komt er een grote 

stroom verkeersdeelnemers elke 
ochtend over de Noordhoekring. 
Een deel van het fietspad is 
afgesloten in verband met werk-
zaamheden en fietsers moeten 
hierdoor op het andere fietspad 
rijden, tegen het verkeer in. Ou-
ders met kinderen proberen vei-
lig over te steken om bij school 
te komen, maar ervaren daarbij 
hinder de fietsers en van auto’s 
die veel te hard rijden. 

Acties om de verkeersveilig-
heid te verbeteren
Zelfs Sinterklaas maakte zich 
zorgen over de situatie. Hij klom 
eind november in de bouwkraan 
op de Noordhoekring om aan-
dacht te vragen voor de ver-
keersproblemen.
Kort daarop diende de CDA-
fractie van de Tilburgse ge-
meenteraad een motie in om 
een verkeerslicht te plaatsen bij 
de kruising Noordhoekring - El-
zenstraat. Op dit moment is het 
echter nog onduidelijk of dit ver-
keerslicht er zal komen.
Daarnaast startten De Elzen sa-
men met bezorgde ouders een 
petitie waarin ze de gemeente 
opriepen om de verkeerssitu-
atie bij de school aan te pakken. 
Deze petitie werd op 5 decem-
ber aangeboden aan de wethou-
der van Verkeer, Roel Lauwerier. 
Voorlopig zullen verkeersrege-
laars worden ingezet, als tijde-
lijke oplossing, aldus Lauwerier. 
Het wachten is nu dus op een 
structurele oplossing. 

Donderdag 5 december heb-
ben Sinterklaas en drie Zwarte 
Pieten een bezoek gebracht. 
Om half zeven zaten namelijk 
al 40 kinderen, samen met hun 
ouders, in spanning op hen te 
wachten. Het werd een groot 
feest en alle kinderen gingen blij 
naar huis met hun cadeautjes en 
buiken vol ranja en pepernoten.

Hoe het zo gekomen is dat 
Sinterklaas In De Boomtak aan-
deed, vertelt Patries Diepbrink.

“Ik ben Patries Diepbrink, en heb 
op Facebook de groep Snoopy 
opgericht. Met die groep wil ik 
activiteiten opzetten voor men-
sen die eenzaam zijn, en min-
der bedeelde mensen. In de vijf 

maanden dat de groep bestaat 
zijn er inmiddels al bijna 190 
leden. Door de mond tot mond-
reclame is het snel gegroeid. Ik 
ben de beheerster van de groep. 
We hebben al veel mensen ge-
holpen, ze hebben soms een 
klein zetje nodig.`

Voor dit Sintfeest van Snoopy 
In de Boomtak hebben we alles 

gesponsord gekregen. Een van 
de leden heeft als bakker allerlei 
lekkernijen gebakken en ook de 
Sint heeft spontaan zijn mede-
werking toegezegd toen hij van 
ons initiatief hoorde.”

“Ik woon sinds een jaar in Tilburg 
en wilde wat voor arme mensen 
doen.” vervolgt Patries haar ver-
haal. “Ik kende het wijkcentrum 
In De Boomtak via mijn vriend, 
vanwege het kindervakantiewerk 
en het feit dat zijn moeder in de 
Eikstraat woont. Ze heeft ook 
een keer een feest hier gegeven. 
Ik vind het een fantastisch sfeer-
vol gebouw en het is laagdrem-
pelig.”

Nieuwe plannen? Vanaf 2014 

wil ik voor zo’n groep van 10 
mensen een lunch aanbieden en 
blijven inzamelen. En presentjes 
brengen. Verder wil ik nog meer 
samenwerken met ‘Ballorig‘ en 
speelparadijs Lolland. 
Ook wil ik op oudjaar nog wat re-
gelen om samen wat te doen, en 
nu moet ik snel naar beneden, 
want de sint komt er zo aan! 
lacht Patries.

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

We heten je graag welkom bij het vernieuwde iEar’. Het mooiste in beeld en
geluid demonstreren wij je graag in zes luisterruimtes, twee TV lounges, het
Streaming Audio Island en de Custom Install ruimte.

Bouwers&Wilkins  - Cambridge Audio - Canton - Creston - Denon 
Dynaudio - Focal - KEF - Loewe - Marantz - McIntosch - Monitor Audio 
NAD - Naim - Onkyo - Panasonic - REL - Rotel - Samsung - Sonos - Sony
Spectral - Tannoy - Yamaha

“Het beste Beeld en Geluid vind je bij iEar”

ultimate sound and vision
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Sinterklaas heeft de Boomtak weer 
gevonden

Verkeersproblemen in de wijk
Sinds de werkzaamheden aan de Hart van Brabantlaan begon-
nen is er veel te doen geweest over het verkeer in en om de 
Noordhoek. De problemen zitten vooral bij de werkzaamheden 
aan de Hart van Brabantlaan en de situatie van het onveilige 
verkeer rondom basisschool De Elzen. 



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 24 januari 2014 en stuur het naar: Wijkkrant In de Noord-
hoek, 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:------------------------------------------------------------------------

Specialiste in voetverzorging

Tevens voetverzorging
bij diabetici en 
reuma-cliënten

Iedere vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur is er een

inloopdag (zonder afspraak)
om alleen nagels te knippen
tegen een vergoeding van

11,75 euro

Mob. 06-45354472 - Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg - 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

P e r s o n a l H e a l t h  C e n t e r

T O T A A L V I T A A L
Fysiotherapie -
F i tness onder  begele id ing -
Bedr i j fs f i tness -
Arbeidsre- in tegrat ie  -
Schoonheidssalon -

Noordhoekr ing 328 |  Ti lburg |  www.totaal-v i taal .n l  |  013 5355056

Top 1000 Aller Tilburgers 
evenement op 31 december
De Top 1000 Aller Tilburgers kan ook in het Jaar 013 niet ontbreken. 
Deze unieke muzieklijst van Tilburg wordt samengesteld door alle 
Tilburgers die hiervoor hun eigen Top 3 invullen. Deze muziek hoeft 
niet per se uit Tilburg te komen, maar mag alles zijn en overal van-
daan komen, zolang het ergens op Internet te vinden is. Muziek die 
ooit al op LP of CD is uitgekomen, kan sowieso.

Lijstjes kunnen ingeleverd worden via de website Tilburgers.nl, of 
via e-mail: top1000@tilburgers.nl of via de bon in deze krant, die u 
kunt inleveren aan de bar van wijkcentrum ‘In De Boomtak’. 

Op dinsdag 31 december, vanaf 13.13 uur bent u van harte welkom 
bij het Top 1000 Aller Tilburgers Event, waar de gehele Top 113 zal 
worden gedraaid in 13 uur en 14 minuten. Het wordt een mooi en 
verrassend oud-en-nieuwfeest voor de hele wijk!

De “Top 1000 Aller Tilburgers” is een initiatief van Tilburgers.nl naar 
idee van schrijver en columnist Miel Blok. In 2011 is de eerste ‘Top 
1000 aller Tilburgers’ gepubliceerd. Nu in 2013, het Jaar 013 van 
Tilburg, wordt de lijst voor de derde keer samengesteld.

Dit jaar wordt de Top 1000 Aller Tilburgers mede mogelijk gemaakt 
door: 
Stichting Raakveld, wijkcentrum In De Boomtak, drukkerij Kleurrijk 
OZK, Hotline FM, Eef Events, CD alle 013 Goed, Stichting Social 
Energy, brouwerij St.Juttemis, Café De Troubadour, Kaffee Lambiek 
en Tilburgers.nl.

Een fijne Senioren 55+ middag
Zoals op iedere derde donderdag van de maand had de werkgroep 
55+ in samenwerking met Contour de Twern deze keer weer een 
gezellige muzikale middag georganiseerd. 
Vele ouderen uit onze wijk waren daarvoor naar het buurthuis 
gekomen.
Wat hebben zij genoten van het optreden van Wim van Oosterwijk.

Deze entertainer zong vele bekende oud Hollandse liedjes zoals: 
“Daar bij die molen, naar de speeltuin en Foxty Foxtrot” die luid 
werden meegezongen door de mensen.
Ook moderne liedjes zoals: “Als de nacht verdwijnt” zette enkele 
mensen aan tot het maken van een dansje met elkaar.
Wim bracht al deze liedjes ten gehore zichzelf begeleidend op een 
keyboard.

Wat opviel was dat deze muzikant geen enkele pauze voor zichzelf 
nam. Petje af geweldig.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, met een gesponsorde 
Sint traktatie door vrijwilligster Sonja, was dit voor alle aanwezigen 
een heel ontspannen middag die niemand snel zal vergeten.



De kerstgekte is 
weer uitgebroken

Noodgedwongen moet ik dezer 
dagen ook wel eens in de stad 
zijn om boodschappen te doen 
en steeds weer tref ik dan men-
sen aan die zich laten verleiden 
om zich geld uit de zak te laten 
kloppen om een cadeautje voor 
deze of gene te kopen.

Zie de cartoon, die ik gisteren op 
internet aantrof. 
Die spreekt voor zich. 
De middenstand vaart er wel 
bij en misschien is dat ook wel 
‘nodig’ in deze tijden van econo-
mische crisis.

Ook het ‘rondpompen’ van kerst- 
en nieuwjaarskaarten is weer in 
volle gang.  
Terwijl de paus afgelopen week 
nog verklaarde dat het onwaar-
schijnlijk is dat er een os en een 
ezel in de kerststal aanwezig 
waren en ook bij ‘de-drie-konin-
gen’ plaatst hij zijn vraagtekens. 

Ik wist vijftig jaar geleden al dat 
je dat met een korreltje zout 
moest nemen. 
Waar een paus zich wel niet 
mee bezig houdt.
Nog even, hoop ik, en dan zal 
ook de maagdelijkheid van Maria 
ter discussie worden gesteld en 
krijgt Jozef eindelijk de vaderlijke 
rol toebedeeld die hem toekomt. 
Dat lijkt me ‘betere koek’ voor 
een serieuze paus.

Maar nu terug naar vroeger.
We kenden in mijn jeugd in 
Tilburg het ‘fenomeen’ (nog) niet 
dat je met kerstmis cadeautjes 
kocht.  
We hadden immers net Sinter-
klaas achter de rug en voor de 
meeste mensen waren de cen-
ten daarmee allang op.

Wij vierden thuis kerst nog stil, 

heel sereen en ingetogen met 
een kaarsje of zuinig lampje in 
de kerststal, een stal die onze 
pa in de avonduren zelf in elkaar 
had geknutseld ofschoon hij 
eigenlijk helemaal niet handig 
was. 

Dat vieren begon met de nacht-
mis op eerste kerstdag, een 
mis in drievoud om vier uur in 
de morgen, waarvan de eerste 
uitgebreid ‘met drie heren’ .....
En cadeautjes geven of ontvan-
gen, dat was er helemaal niet bij. 
Waarom zou je trouwens? 

Overigens, ik denk er nu al 
aan hoe vervelend het voor 
veel mensen moet zijn om over 
enkele weken al die verlichte 
herten en rendiersleeën in hun 
voortuin weer te moeten afbre-
ken en opbergen .....
Wij gelukkig niet.

Louis Sparidans
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

Tekenen en schilde-
ren voor beginners
 
Op dinsdagen, vanaf 7 januari 
van 10.00-12uur, kunt u instro-
men voor vier lessen: tekenen en 
schilderen in de Boomtak in de 
Boomstraat te Tilburg. 
Hebt u altijd al willen  leren teke-
nen en schilderen of uw kennis 
daaromtrent verdiepen, dan bent 
u van harte welkom  op 7 januari 
aanstaande om vrijblijvend kennis 
te komen nemen.

We tekenen vanuit de realiteit 
waarbij iedere les een facet van 
de tekening en schilderij aan bod 
komt. Kleur, vorm, perspectief, 
licht en schaduw worden met 
elkaar in harmonie gebracht, om 
daarmee later te komen tot uw 
eigen fantasie/vertaling van een 
gekozen uitgangspunt.
In 2013 is de cursus al van start 
gegaan met veel aandacht voor 
de teken- en schildertechnieken; 
om te kunnen  komen tot de ver-
wezelijking van ieders persoonlijke 
creatie op papier en doek. Loop 
een keer binnen, op een dinsdag-
morgen; de lessen worden open-
baar, in de benedenzaal gegeven. 
 
Victor Benckhuijsen. docent
0162 320273

Dansen in In De 
Boomtak
(de hele maand januari 2014 
gratis proefles!!!!)

Zumba (dans) in een nieuw 
jasje
Dinsdagochtend van 09.15 - 10.15 
uur Zumba voor volwassenen.
In deze lessen is de muziek het 
uitgangspunt, muziek uit de top 
40 maar ook muziek met een 
Zuid-Amerikaans tintje. Alles komt 
voorbij in deze vrolijke en vooral 

ook swingende les. Iedereen kan 
meedoen, of je nu beginner of 
ervaren bent. U bent welkom!!
                                             
Kleuterdans 

Dinsdagmiddag van 15.30 – 16.15 
uur voor kinderen vanaf 4 jaar.
In deze lessen komen verschillen-
de thema’s, kinderliedjes en dans-
pasjes aan bod. Al spelenderwijs 
maken de kinderen kennis met 
de danstechniek. De ontwikkeling 
van de motoriek en de muzikaliteit 
worden bevorderd door deze les-
sen. Dansplezier staat voorop!!
                                        
Dansschool Anneloes Filippo      
Wil je mee doen(gratis)!!
Bel: 06 - 46651114 of mail naar: 
anneloesfilippo@hotmail.com

Kinderdisco
In verband met de komende feest-
dagen en de Kerstvakantie gaat 
de disco op vrijdag 3 januari niet 
door.
Op vrijdag 7 februari (de eerste 
vrijdag van de maand) gaan we 
weer starten met de disco.
Maar nu hebben de kinderen wel 
volop de tijd om te oefenen voor 
deelname aan The Voice Kids 
2014 van de Boomtak.

Kerst-Nieuwjaars 
groet

De redactie van wijkkrant 
In de Noordhoek, Stichting 
Noordhoek en Stichting 
Beheer & Exploitatie ‘In de 
Boomtak’ wensen alle in-
woners van de Noordhoek, 
de adverteerders, lezers en 
vrijwilligers heel fijne Kerst-
dagen en een gezond,  geluk-
kig en schrijfvol 2014
 

Seniorenhoekje

Hart van Brabantlaan 30   -   5038 JM Tilburg
T. 013-5323500   -   info@disma.nl   -   www.disma.nl

Winterzon of Wintersport? Wij adviseren u graag!



Tel. 06-51234467

P. Emons
M. Gommers

MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl                                    Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

H a r t  v a n  B r a b a n t l a a n  3 0 1 ,  5 0 3 8 L C  T i l b u r g

 

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

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

Elk jaar staat er na het 1e week-
end na Sinterklaas een kerst-
boom op het Hagelkruisplein. 
30 Jaar geleden zijn de heren 
van de Wouw, Wijdinger en 
Takke begonnen met het plaat-
sen van de kerstboom op het 
Hagelkruisplein. Daarna hebben 
hebben Piet Veeke, Gerrit Stabel 
en Cees van de Nieuwenhuizen 
de organisatie Kerstboom met 
liefde en plezier overgenomen.

Elk jaar wordt aan de bewoners 
op het Hagelkruisplein, Hagel-
kruisstraat en een deel van de 
Prunusstraat om een bijdrage 
gevraagd. Van deze bijdrage 
wordt de boom gekocht en de 
stroom voor de lampjes betaalt. 
De overige werkzaamheden zijn 
geheel vrijwillig. 

Een mooie traditie

Inmiddels zijn deze mannen de
65-jarige leeftijd al gepasseerd, 
maar nog steeds werd er elk jaar 
een kerstboom uitgekozen, op 
het plein gezet en de lampjes in 
de kerstboom gehangen. Als je 
dit zag dan hield je je hart vast. 
Piet op een ladder, Gerrit hield 
de ladder vast en er werd door 
de overige mannen duidelijk ge-
roepen hoe en waar de lampjes 
het beste zouden hangen. Ge-
lukkig geen ongelukken en elk 
jaar een kerstboom op plein.

Jonkies

Vorig jaar kwamen de mannen 
met de mededeling dat ze na 

tien jaar stoppen met het organi-
seren van de kerstboom op het 
Hagelkruisplein. 
Het is goed geweest, jaren lang 
hebben ze zich vrijwillig ingezet 
om een kerstsfeer te creëren op 
het Hagelkruisplein.  
Een decembermaand zonder 
kerstboom op het Hagelkruis-
plein kan natuurlijk niet. Deze 
traditie moet worden voortgezet. 
David Maes en Patrick Couwen-
berg, de “jonkies” uit de Ha-
gelkruisstraat, gaven vorig jaar 
aan om het stokje over te willen 
nemen. 
De administratie en bij welke 
boomkwekerij je het best een 
boom kunt uitkiezen werd door 
de mannen zorgvuldig overge-
dragen. 

Sponsoring

David en Patrick hebben inmid-
dels de kerstboom uitgekozen 
en hebben de buurtbewoners 
om een bijdrage gevraagd. 
Dit jaar wordt de Kerstboom ook 
gesponsord door Eetcafé / cafe-
taria Klein Tilburg, Visspeciaal-
zaak van Oursouw en schilders-
bedrijf Paul Jacobs. Mede door 
hun sponsoring komt er ook dit 
jaar een kerstboom op het plein.
In het eerste weekend na Sin-
terklaas werd de boom geplaatst 
en ik weet zeker dat de oude 
garde het niet kan laten om dan 
een kijkje te nemen. Ze kunnen 
dan met hun eigen ogen zien dat 
de door hun opgezette traditie is 
doorgegeven en wordt voortge-
zet.

Een mooie traditie blijft

Kerstboom op Hagelkruisplein


