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Donderdag 20 februari Buurtcafé

‘‘Samen kopen we In De Boomtak’’
Wijkbewoners Noordhoek “mede-eigenaar” van In De Boomtak
Op donderdag 20 februari ordaarmee het voortbestaan van
ganiseert de wijkraad (Stichting
In De Boomtak veilig te stellen.
Noordhoek) in samenwerking
met In De Boomtak een buurtcafé. Tijdens deze avond wordt u
uitgenodigd om “mede-eigenaar”
te worden van ons wijkcentrum.

formeerd over de mogelijkheden
om “mede-eigenaar” te worden

Mede-eigenaar
Drie jaar geleden besloot de gemeente om te bezuinigen op het
beheer van vijf wijkcentra met
als resultaat dat In De Boomtak
gesloten werd. De buurt kwam in
verzet tijdens een toen zeer druk
bezocht buurtcafé
Wijkcentrum
Inmiddels draait het wijkcentrum
sinds augustus 2011 voor 100
procent op vrijwilligers evenals
wijkcentrum De Back. Het exploiteren van een wijkcentrum in
zelfbeheer, zonder subsidie en
tegen marktconforme prijzen, is
geen sinecure. Enerzijds is de
Stichting Beheer & Exploitatie
In De Boomtak erin geslaagd
om onder deze omstandigheden meer bezoekers naar In De
Boomtak te krijgen anderzijds
blijft het een lastige zaak om de
exploitatie gezond te houden en

Om de exploitatielasten naar
beneden te krijgen is koop van
het wijkgebouw de beste optie
waarmee de toekomst van In De
Boomtak definitief wordt gegarandeerd.
Certificaten
Wij nodigen u massaal uit om op
20 februari naar het buurtcafé te
komen. U wordt uitgebreid geïn-

van In De Boomtak.
Wat kunt u doen? U kunt een
overeenkomst sluiten met de
Stichting waarbij u een lening
kunt verstrekken aan In De
Boomtak tegen een jaarlijkse
rente van 3%. (momenteel rekenen banken 1,5 %). U bepaalt
zelf de hoogte van de lening en
de duur.
De certificaten worden door een

notaris uitgeschreven en zijn
juridisch getoetst. Er zijn geen
kleine lettertjes.
Voortbestaan
We hopen dat alle wijkbewoners die het voortbestaan van
ons wijkcentrum een warm hart
toedragen, naar het buurtcafé
komen en (een deel van) hun
spaargeld tijdelijk besteden aan
de aankoop van In De Boomtak.
Inmiddels hebben we reeds toezeggingen voor € 20.000,00. We
streven er naar om minimaal
€ 50.000,00 op te halen met
deze actie. Hiermee geven we
het wijkcentrum letterlijk terug
aan de wijk. Het buurtcafé begint
om 20.00 uur en diverse prominenten uit Tilburg en omstreken
zullen daarbij aanwezig zijn.
Een aantal mensen hebben
reeds aangegeven belangstelling te hebben voor deze certificaten. Mocht u ook besluiten om
mee te gaan doen dan kunt u dit
kenbaar maken aan de bar waar
een intekenlijst aanwezig is. Uiteraard kunt u ook mailen naar
info@indeboomtak.nl of bellen
naar 013-5430920.

Benefiet Driedaagse in In De Boomtak
Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari staan geheel in het teken van de Boomtak Benefiet Driedaagse, waarin het
doel is om minimaal 100.000 euro binnen te halen, zodat we ons pand aan de Boomstraat 81 te kunnen kopen.
In grote lijnen is dit het programma van deze drie dagen.
Meer details volgen via onze
website: www.indeboomtak.nl en
via onze pagina op Facebook:
www.facebook.com/WijkcentrumInDeBoomtak en uiteraard via
aankondigingen in ons wijkcentrum.

Donderdag 20 februari:
Buurtcafé. Waar u alles hoort
over hoe u mede-eigenaar kunt
worden van wijkcentrum In De
Boomtak.

Vrijdag 21 februari:
Feest met optreden van de band
Marasquin.
Marasquin is een coverband,
die sinds de oprichting, 16 jaar
geleden, in Tilburg en de wijde
omgeving bekend staat om hun
gevarieerde en dansbare repertoire. Een avond met Marasquin
is altijd een feest voor jong en
oud. Rob Grosveld, zakelijk en
artistiek leider van de band,
vertelde in een interview over de
band: “Marasquin heeft een gezellige uitstraling en we hebben
optredens in het hele land.

Soms wel drie per week.
Een van de leukste concerten
vond ik bij de business-school

Nyenrode, het publiek raakte zo
enthousiast dat ze in de palen
omhoog klommen.”

Zaterdag 22 februari
12 uur live radio-uitzending met
elk uur een andere presentator,
die de opdracht krijgt om binnen
dat uur zoveel mogelijk geld binnen te halen voor In De Boomtak.

Belangrijk !!!
Laatste nieuws
zie pagina 5

In de Boomtak agenda

Aangeboden

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur

Maandag

08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 16.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
19.30 - 20.30 uur		
20.45 - 21.45 uur		

Dinsdag

08.30 - 09.30 uur		
				
09.15 - 10.15 uur		
09.30 - 10.30 uur		
10.00 - 12.00 uur		
11.15 - 12.15 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.00 uur 		
14.30 - 16.00 uur		
15.30 - 16.15 uur		
18.30 - 20.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 22.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.30 - 22.30 uur		

Woensdag

08.30 - 09.30 uur		
				
10.00 - 13.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 15.00 uur		
18.30 - 19.30 uur		
19.30 - 21.00 uur		
20.30 - 22.30 uur		
21.00 - 22.30 uur		

Donderdag

08.30 - 09.30 uur		
				
09.30 - 10.30 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 15.30 uur		
14.00 - 16.30 uur		
				
17.00 - 19.00 uur		
19.00 - 20.00 uur		
19.00 - 22.00 uur		
				
20.00 - 21.30 uur		
21.00 - 23.00 uur		

Vrijdag

08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 -16.30 uur		
13.30 - 15.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
17.30 - 20.30 uur		
19.00 - 21.00 uur		
20.00 - 24.00 uur		

Zaterdag

10.30 - 12.00 uur		
10.30 - 12.00 uur		
11.00 - 12.30 uur		

Potkachel op gas (+Thermostaat) 12,2 k.w.
Vraagprijs € 150,-Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + 		 3 jaar gebrand
DCT + Trombose)
Interesse bel dan naar F. PistoBiljartvereniging De Noordhoek
rius op nummer 06-49806061.
Bingo (2e maandag v.d. maand)
email: jppistorius@home.nl
In De Boomtak menu
Damesgym Tijd en Wijlen
Hart van Brabantlaan
Albeweging Taiji
Werkzaamheden trottoir en
fietspad
DPrikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + 		
DCT + Trombose)
Dansles Zumba
Yoga
Teken en schilderles
Dans en bewegen
Biljartvereniging Het Blad
PC ReStart
Moedergym
ContourdeTwern ouderenadviseur
Dansles kleuterdans
Balletschool Ja! Academy
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse - Aikido
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
van de maand)
Schilderclub De Boomtak

Vanaf woensdag 22 januari is
het fietspad en trottior langs de
Hart van Brabantlaan afgesloten
tussen de St. Ceciliastraat en
Noordhoekring.
Het straatwerk wordt dan verwijderd. Tot half arpil zijn verschillende nutsbedrijven hier bezig
om gas- en waterleidingen te
vervangen en verschillende kabels om te leggen. Aansluitend
op deze werkzaamheden worden het fietspad en het troittoir
opnieuw bestraat.
Omleiding
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richting Hart van Brabantlaan te
rijden.

Fietsers worden omgeleid via
het fietspad aan de noordzijde
Bereikbaarheid bedrijven
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + 		 van de Hart van Brabantlaan.
DCT + Trombose)
Vanaf 22 janauari is het dus niet Bedrijven die zijn gevestigd in
PC Consult
meer mogelijk om vanuit de Aca- Het Laken blijven met passende
PC ReStart
ciastraat met de auto of fiets
maatregelen bereikbaar.
Biljartvereniging De Noordhoek
Volksdansen
Balletschool Ja! Academy
Sportschool Le Granse - Ju-Jitsu
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
Woensdag 5 februari: Kledingparty: 19.00 - 24.00 uur

Binnenkort in de Boomtak

Maandag 10 februari: Bingo: 14.00 - 16.30 uur
Vrijdag 14 februari: Wijnproeverij Zuid Afrika:
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + 		 20.00 - 22.00 uur
DCT + Trombose)
Vrijdag 14 februari: Lets Café: 20.00 - 24.00 uur
Yoga
Donderdag 20 februari: 55+ activiteit: 14.00-16.30 uur
PC ReStart
Donderdag 20 februari: Buurtcafé: 20.00 - 22.00 uur
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag		 Vrijdag 21 februari: In de Boomtak menu:
van de maand)
17.00 - 20.00 uur
Happy Talent Square
Vrijdag 21 februari: Optreden Coverband Marasquin:
Damles TDV
21.00 - 24.00 uur
Kroatische les voor volwassenen
Zaterdag 22 februari: Live Radio benefiet uitzending:
(even weken)
09.00 - 21.00 uur
Sportschool Le Granse, Aikido
Zaterdag 22 februari: Benefiet Swing: 21.00 - 01.00
Tafeltennis
uur
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + 		
DCT + Trombose)
Biljartvereniging Het Blad
Koersbal
In De Boomtak menu
Streetdance
Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)
Lets Café (2e vrijdag v/d maand)
Slavjanka, Russisch voor kinderen
Slavjanka, Russisch voor volwassenen
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu

11.30 - 12.30 uur		
13.00 - 17.00 uur		
				

Sportschool Le Granse, Junior Ju- Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag v/d 			
maand)

11.00 - 13.00 uur		
				
13.30 - 15.30 uur		
15.30 - 17.00 uur		
18.00 - 20.00 uur		
				

Volksdansen koffie-instuif (1e zondag 		
v.d. maand)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatische gemeenschap (3e zondag 		
v.d. maand)

Zondag

Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
geopend. Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Sporten op woensdagmiddag

Kinderdisco in de Boomtak

Met ingang van 29 januari 2014
starten we weer met een serie
‘sporten na schooltijd’’.
Alle kinderen van drie tot zes
jaar zijn van harte welkom om
mee te doen aan de peuter en
kleutergym van 14.30 tot 15.30
uur.
Alle kinderen van zeven tot tien
jaar zijn van harte welkom bij de
drie-in-een sporten.
Daar maken de kinderen kennis
met diverse balsporten.
Deze les is van 15.45 tot 16.45
uur.
De lessen zijn iedere woensdagmiddag.
De kosten zijn € 80,-- voor 20
lessen.
Wil je meedoen?? Stuur dan een
mailtje naar info@kindercampusdevuuurvogel.nl

Wij hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en goed
zijn uitgerust. Jullie kunnen na
die paar weken school weer gezellig komen dansen.
Hebben jullie goed geoefend
voor The Voice in de Boomtak ?
Er zullen vast wel kinderen zijn
die aan deze wedstrijd mee willen doen !

Belangrijke info:
Organisatie door: Kindercampus
de Vuurvogel

Doelgroep: Jongens en meisjes
van Kindercampus de Vuurvogel
en kinderen uit de buurt
Waar: In de gymzaal van Kindercampus de Vuurvogel
Tijd: Peuter en kleuter gym:
14.30 tot 15.30 uur.
3-in-1 sport: 15.45 tot 16.45 uur.
Inschrijven: via e-mailadres:
info@kindercampusdevuurvogel.
nl uiterlijk 10 februari 2014. De
lessen vangen aan 29 januari
2014 doorlopend t/m 25 juni
(twee woensdagen in mei vallen
uit vanwege vakantie)
Kosten: € 80,-- voor 20 lessen
voor alle onderdelen.
Lesgevers: De lessen worden
geven door beweegspecialisten
van Buro voor Bewegingsontwikkeling uit Tilburg.
Ingrid van Beuzekom
Directeur Kindercampus de
Vuurvogel.

Groenten uit eigen tuin, hoe doe je dat?
Een boontje zien groeien, uien uit eigen tuin en de smaak van
zelfgekweekte wortels. Er gaat niets boven groente van eigen
grond. In een stadstuin of volkstuin of zelfs in een paar potten op het balkon kun je je lievelingsgroenten kweken op een
ecologische manier.
Cursussen
In drie verschillende cursussen
worden de grondbeginselen
uitgelegd.
Bodem, bemesting, zaaien en
planten, verzorging en oogsten,
onkruid- en ongediertebestrijding
met natuurlijke middelen, het
komt allemaal aan bod.
Anneke Scholte van de Naturentuin in Goirle geeft praktisch en
concreet les zodat cursisten een
basis op maat krijgen.
Men kan daarna zo aan de slag.

Op vrijdag 7 februari aanstaande start de disco weer
voor jullie en daarna iedere
eerste vrijdag van de maand.
( 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni,
4 juli, 5 september , 3 oktober, 7
november en 12 december ?).

tak, Boomstraat 81.
Ouderinformatie : uw kind staat
de hele avond onder toezicht
van ons.
Een tip : Wil je een leuk verjaardagsfeestje ? Kom dit dan met je
vrienden/vriendinnen vieren op
onze disco- avond.
Wij hopen, net als de vorige keren, weer veel kinderen te zien

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 Boom-

genieten.
En … heb je zelf een cd met je
favoriete nummers breng die
maar mee.

twee avonden wordt uitgegaan
van een moestuinbak of een
paar potten.
Elke week een uurtje werk geeft
al goed resultaat.
Voor tuinders met grotere wen-

Hierin wordt door het jaar heen
stilgestaan bij de werkzaamheden van elk tuinseizoen.

sen is er de basiscursus van
twee avonden.
En voor de gevorderden is er
een seizoenencursus van vier
avonden.

trum In De Boomtak, Boomstraat
81 in Tilburg, 15 minuten lopen
van het Centraal Station.
Meer informatie op www.anneke
scholte.nl of 013- 536 03 83.

Met vriendelijke groeten,
De disco – groep.

De cursussen worden gegeven
in februari en maart in wijkcen-

Ecologisch tuinieren is samenwerken met de natuur.
Belangrijk zijn bijvoorbeeld biodiversiteit, kringlopen en groeilagen.
Het doel is lekkere gezonde
groenten op een manier die een
bijdrage levert aan het milieu en
tegelijkertijd een leuke vrijetijdsbesteding is.
De grootte van de moestuin is
afhankelijk van de beschikbare
ruimte en tijd.
In de cursus Minimoestuin van

Definitief ontharen

Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!
Bredaseweg 94A Tilburg. Tel. (013) 5439028 - Info: www. artinails-beauty.nl

Krillis en Nillis
Ze zitten met z`n twee en voor zich voor zich uit te dromen. Ik moet
je iets vertellen wat me nogal hoog zit. Nou vertel maar, bij mij zijn
je geheimen veilig. Het zit zo, ik heb vroeger een relatie gehad en
die heb ik veertig jaar niet meer gezien.
Maar je houdt je mond. Mijn lippen zijn verzegeld. En ook niet tegen
je vrouw. Want als die het weet!! weet binnen een halve dag heel
het dorp wat er aan de hand is. Ho eens even ze kan dan wel veel
praten maar als ik zeg dat ze het niet verder mag vertellen dan doet
ze dat niet.
Vind je het erg als ik daar aan twijfel? Maar waarom vertel je het
dan aan mij?
Omdat jij mijn vriend bent en aan vrienden kun je alles vertellen.
Nou goed ik zal het ook niet tegen mijn vrouw vertellen, is het nou
goed.
Dan zal ik er maar op vertrouwen. Moet je luisteren ik had vroeger
verkering met een heel leuk meisje. Ja ga door. Je weet hoe dat
vroeger ging met verkering. Ja dat weet ik nog goed.
Ik ben ook jong geweest net als jij. Je weet hoe dat ging vroeger
een handje en een kusje en als je geluk had een beetje friemelen.
Ja dat weet ik nog wel, ja hoor. Nou met dit meisje was het net
zo. Maar toen ging het uit en ik weet niet meer waarom maar het
ging uit. Ja die dingen gebeuren, maar zo te zien ben je er goed
overheen gekomen. Gelukkig wel, maar deze week ben ik ze weer
tegen gekomen, laat me eens na denken volgens mij was het gisteren middag toen ik samen met mijn vrouw liep te wandelen. Ja dat
kan kloppen want toen hebben we jullie zien lopen. Ja toen was het.
Hoezo toen was het. Nou toen heb ik ze na veertig jaar eens goed
bekeken en ik dacht wat heb ik een geluk gehad dat het uit is gegaan!!!
Wortel

Nieuw bij PC ReStart: PC Consult
Vanaf 22 januari 2014 is de nieuwe activiteit van PC ReStart,
PC Consult van start gegaan.
Bij PC Consult kunt u elke
woensdagochtend, van 10.00 tot
13.00 uur terecht met alle vragen over computers en computerprogramma’s, zoals: Windows
XP, 7 en 8, Word, Excel, e-mailen, internetten, social media
(zoals Twitter, LinkedIn en Facebook), foto- en videobewerking,
virusscanners en computeronderhoud.
U krijgt professioneel advies en
uitleg van Mila Makaren, die al
jarenlange ervaring heeft als
docent, onder andere in Heerlen
en St. Petersburg.
U betaalt hiervoor €3,- per consult.
Dus, wilt u weten hoe u een
brief schrijft in Word, een e-mail

verzendt, hoe u de werkmap van
het UWV moet invullen, hoe u
bankzaken moet doen of hoe u
uw computer of laptop virus-vrij
houdt?
Elke woensdagmorgen kunt u
terecht bij Wijkcentrum In De
Boomtak, Boomstraat 81 in
Tilburg.
PC ReStart, een project van
stichting Social Energy, is een
laagdrempelige vraagbaak en
reparatie service op het gebied
van computers en laptops, speciaal voor mensen met een hele
kleine beurs. Vanaf januari 2014
is PC ReStart elke dinsdag-,
woensdag- en donderdagmiddag
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.

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

GroenLinks in gesprek met bewoners
Bomenbuurt
Op zaterdag 18 januari ging GroenLinks met lijsttrekker Joris
Bengevoord, van deur tot deur om de mening van Tilburgers te
peilen over hun stad.
Tijdens de gesprekken kwam
naar voren dat de bewoners over
het algemeen erg tevreden zijn
over hun buurt. Zij gaven aan erg
blij te zijn dat het buurthuis In De
Boomtak door en voor de buurt
was behouden. Joris: ‘Het is
goed om te zien dat buurtgenoten
zelf iets willen betekenen voor de
wijk en dat zij daarin succesvol
zijn.
In de uren die ik door de wijk
liep kregen we veel positieve
reacties. Dat geeft energie.’ Zelf
is Joris samen met een aantal
andere buurtgenoten bezig om
een energiecorporatie op te richten. Joris: ‘Deze dag was ideaal
om buurtgenoten te vragen of zij
geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan een corporatie. We
kregen veel respons van mensen
die enthousiast zijn over het met
elkaar opwekken van energie.’
Tijdens de gesprekken kwamen
ook een aantal verbeterpunten naar voren. Veel bewoners
noemen als belangrijkste verbe-

terpunt de verkeerssituaties in
en om de wijk. Joris: ‘Een veel
gehoord probleem is de veiligheid voor de fietsers in de Bomenbuurt’. ‘Met name rondom de
werkzaamheden aan de Hart van
Brabantlaan of recent aan de Cityring.’ ‘Ook de veiligheid rondom
de school in de Elzenstraat is een
vaak gehoorde klacht’. Daarnaast
bleken buurtbewoners ontevreden over de communicatie rondom werkzaamheden. ‘Bewoners
voelen zich overvallen als er plots
weer een weg is afgesloten’ ‘Voor
ons zijn deze punten een bevestiging van het feit dat de fietsers
en voetgangers te weinig in beeld
zijn bij de wethouder Verkeer.’
‘We moeten ons blijven inzetten
om juist weer Fietsstad nummer
1 te worden’ aldus Lijsttrekker
Joris Bengevoord.
Met vriendelijke groet,
Janneke van der Heijden
Fractiemedewerker GroenLinks

Zonnepanelen voor de In De Boomtak
De gemeente werkt aan een
duurzame toekomst voor de
stad, maar kan dit niet zonder de
hulp van Tilburgers.
Daarom is er eind 2013 een beroep gedaan op de inwoners van
de stad om te komen met goede
ideeen.
Energieneutraal
Het beste idee voor een duurzaam Tilburg is dat van Roland

P e r s o n a l

Samuels, initiatiefnemer van
stichting Social Energy. Zijn
voorstel is om zowel wijkcentrum De Back als In De Boomtak
energieneutraal te maken.
Hij stelt voor om zonnepanelen
op het dak van de wijkcentra te
plaatsen.
Om een begin te maken met
de uitwerking, ontvangen beide
wijkcentra elk een prijs van
9.000 euro in de persoon van
Roland Samuels.

H e a l t h

T O TA A L

C e n t e r

V I TA A L

Fysiotherapie Fitness onder begeleiding Bedrijfsfitness Arbeidsre-integratie Schoonheidssalon Noordhoekring 328 | Tilburg | www.totaal-vitaal.nl | 013 5355056

In De Boomtak ontvangt ruim een
ton aan subsidie van de provincie.
Het bestuur van de stichting Beheer & Exploitatie In De
Boomtak heeft bij de provincie Noord-Brabant een subsidie aangevraagd om de vrijwilligersorganisatie te ondersteunen in haar streven naar meer professionalisering.
Met het project “Huiskamer van de samenleving” wordt
ingezet op meer coördinatie en op meer innovatie en kennisdeling. De provincie heeft de aanvraag volledig gehonoreerd wat neerkomt op een bijdrage van € 123.590,-.
Een samenwerking met Contour – De Twern vormt de
basis van deze regeling. Coaching en kennisdeling tussen beide instellingen moet leiden tot een professionele
aansturing van het wijkcentrum in zelfbeheer. Bestuurslid
Jan van Esch: “ Onze vrijwilligers kunnen heel veel zelf
en zetten zich voor meer dan honderd procent in maar
zonder aansturing en training bereiken we nooit de kwaliteit die we willen leveren”.
Voor In De Boomtak betekent dit naast de toekomstige
aankoop van het pand een enorme impuls voor de nabije
toekomst. Op termijn leidt dit tot meer slagkracht een nog
betere organisatie en tot meer kwaliteit voor bezoekers
en medewerkers.

Kleintjesrubriek 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 kleintje in deze wijkkrant en dat betekent het
bereiken van 3.500 brievenbussen. Graag contant afrekenen bij
inlevering van de inschrijfbon.
Wilt u een kleintje plaatsen: vul dan onderstaande bon in vóór
vrijdag 21 februari 2014 en stuur het naar: Wijkkrant In De Noordhoek, Boomstraat 81 5038 GP Tilburg.

“Het beste Beeld en Geluid vind je bij iEar”
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.

ultimate sound and vision

Inschrijfbon Kleintjesrubriek In De Noordhoek
Aangeboden/Gezocht
Vul hier uw tekst in (maximaal 25 woorden):

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

St. Ceciliastraat 28 - 5038 HA Tilburg - tel. 013-5443510 - www.iear.nl

Rose Ramos Sellmeijer

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

Naam:-----------------------------------------------------------------------Adres:-----------------------------------------------------------------------Telefoon:-------------------------------------------------------------------E mail:------------------------------------------------------------------------

Peerke Donders en Valentijn
Peerke Donders Park viert in februari een maand vol liefde:
jongeren verspreiden boodschappen van liefde, bezoekers
van Peerke Donders Paviljoen verklaren de liefde via YouTube
en de Stichting Vrienden Petrus Donders biedt een Peerkesleutelhanger aan. Valentijnsdag vormt het hoogtepunt met
een lezing en een buffet. Paul Spapens geeft die dag een
lezing over Valentijnsdag en café Bij Peerke Donders organiseert aansluitend een buffet met hartverwarmende hapjes
en drankjes. Ieder is van harte welkom, maar singles met een
hart voor Peerke, ontmoeten op deze bijzondere avond wellicht hun partner voor het leven.
Valentijnsdag
Op Valentijnsdag 14 februari
opent Peerke Donders Paviljoen
de deuren voor alle mensen die
een boodschap van liefde willen
versturen of inspreken op YouTube.
Zo zijn er speciale ansichtkaarten gemaakt waarmee blijken
van liefde verstuurd kunnen worden. Daarbij is een jonge Tilburger aanwezig die opereert onder
de naam ‘Échte Liefde’.
Hij interviewt bezoekers over
hun gedachten over de ‘liefde’
en filmt ze om hun hartenwensen via YouTube kenbaar te
maken. Vervolgens geeft Paul
Spapens een lezing over liefde,
religie, geloof en bijgeloof.
Hij geeft een uiteenzetting over
het hoe en waarom van Valentijn en zal de relatie tot Peerke
Donders beschrijven, die zich in
plaats van de romantische liefde
voor de naastenliefde inzette.

vragen bij het vinden van een
partner. De middag wordt afgesloten met een ‘liefdesbuffet’ in
het café Bij Peerke Donders:

twee mensen: onder andere kinderen, ouderen, pubers, homoseksuelen, allochtonen en gehandicapten. Want liefde maakt
geen onderscheid, de liefde
oordeelt niet. De zwart-wit portretten laten de kijker de puurheid van de liefde ervaren.
‘Échte Liefde’ is de naam van
een concept. De jonge Surinaamse man die dit concept
vertegenwoordigt wil onbekend
blijven ‘omdat het over de liefde
moet gaan’. Als graffitiartiest die
het Tilburgse straatbeeld mooier
maakt, werd hij geadviseerd
een thema te nemen dat recht
uit het hart komt. Het moest iets
zijn dat dicht bij hem zelf lag en
waarmee hij zich zelf kon identificeren. ‘Échte Liefde’ werd zijn
levensmotto. ‘Échte Liefde’ ontwikkelde een productenlijn met
caps, truien en andere gadgets.
Vanaf 1 februari
Expositie met o.a. Anja van Eersel, ‘Échte Liefde’ en ‘So You
Think You Can Love?’.
Vrijdag 14 februari

drankjes en hapjes om de sfeer
te veraangenamen en om liefdevolle ontmoetingen te bevorderen.
Jongerenactie

De singles die hopen om in het
nieuwe jaar de liefde van hun
leven te gaan ontmoeten, steken een kaarsje op in de kapel
bij Peerke Donders om steun te

zij kunstzinnige bewijzen van
naastenliefde. Jongeren van de
Cobbenhagenmavo helpen mee
deze hedendaagse ‘messages
of love’ de wereld in te sturen.
Daarnaast heeft Peerke Donders
Paviljoen honderden ansichtkaarten verspreid naar scholen
voor voortgezet onderwijs en
scoutinggroepen. De jongeren
mogen hun liefde betuigen aan
diegenen die hen na aan het
hart liggen. Zij geven daarmee
tevens een ‘vrijkaart’ voor gratis
toegang tot het Peerke Donders
Paviljoen om de expo ‘De NWE
Liefde’ te bekijken en de permanente opstelling over de zeven

De naastenliefde betreft echter
niet alleen de Peerkeliefhebbers.
Volgens Nancy Swaanen, initiator van het project ‘So You Think
You Can Love?’, is naastenliefde
actueler dan ooit. Het project
stelt vragen: ‘Ken jij iemand die
arm is? Of iemand die ziek is en
verzorging nodig heeft?’ Liefde
gaat over respect hebben voor
elkaar, over naastenliefde en
over normen en waarden. Sytycl? is een educatief project
waarbij de deelnemers letterlijk
en figuurlijk kleur bekennen en
er bijzondere groepsgesprekken
ontstaan. Aansluitend maken

werken van barmhartigheid.
Romantische liefde en ‘Échte
Liefde’
Het podium voor De NWE Liefde
in het Paviljoen is sinds de opening in oktober 2013 uitgebreid
met twee kunstenaars: Anja van
Eersel en ‘Échte Liefde’ Fotograaf Anja van Eersel maakte
een achttal kleine, intieme portretten waarin zij zocht naar de
diversiteit in de liefde tussen

Paviljoen geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Inloop is vrij.
Lezing Paul Spapens 17.00 tot
18.00 uur, gevolgd door buffet
vanaf 18.15 uur.
Kosten voor het totaal programma bedragen € 30,-.
Wie hieraan wil deelnemen, kan
zich aanmelden met de vermelding ‘lezing en diner’ via boekingenPDP@mommerskwartier.
nl. Na aanmelding ontvangt u
informatie over de betaling.
Peerke Donders Paviljoen, Pater
Dondersstraat 20, 5011 XG
Tilburg
www.peerkedonders.nl

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

Seniorenhoekje
Carnaval in Tilburg
eind jaren veertig
Laat ik maar meteen met de deur
in huis vallen: er bestond toen nog
helemaal geen carnaval in Tilburg!
Ja, misschien toch. Helemaal in
het geniep in achteraf-zaaltjes,
waar het ‘t daglicht niet kon verdragen. Want, ik was toen pakweg
tien/twaalf jaar oud en ofschoon
we op school leerden dat carnaval weliswaar bestond, leerden
we tevens dat zulks wel een hele
zondige, losbandige aangelegenheid was!

volle aflaten verdienen! Aflaten,
waarmee op slag zonden werden
vergeven, waardoor overledenen
rechtstreeks naar de hemel konden gaan, zonder een tussenstop
in het vagevuur.

Voorwaarde was wel dat je daarvoor eerst zes onzevaders en zes
weesgegroeten bij het Allerheiligste moest bidden, om vervolgens
even de kerk uit te gaan, waarna
je vervolgens weer opnieuw aan
een kersverse aflaat kon beginnen. En zo verder ........ en dat
heette pesjonkelen!
De dinsdagavond (vóór Aswoensdag) werd toen vastenavond
Daarom leerden we “pesjonkelen”, gevierd. Dan aten we in Tilburg
als tegemoetkoming voor Onze
oliebollen of pannenkoeken, met
Lieve Heer, alsmede ter compen- een glaasje fris! De gedachte hiersatie van alle losbandigheid die er achter was dat op Aswoensdag
op hetzelfde moment plaatsvond. een periode aanbrak van veertig
Pesjonkelen? Wat is dat, zal medagen vasten; je moest er dus
nigeen vragen. Tijdens de zondag een tijdje tegen kunnen!
als ook de maandag en dinsdag
daaropvolgend, voorafgaande
Dat was “onze carnaval” eind
aan Aswoensdag, werd in die tijd
jaren veertig en we prezen ons
in alle kerken in Tilburg het Allergelukkig dat wij niet waren zoals
heiligste uitgestald. Dat gebeurde al die “zondaars” in Den Bosch
middels een monstrans op het
en Breda. En wat hadden we een
hoofdaltaar met in het midden van hoop aflaten verdiend! We konden
die monstrans een grote hostie.
met een tevreden gevoel, daags
Die hostie stelde Het Lichaam van daarna, ons askruisje gaan halen!
Christus voor.
Louis Sparidans
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

Carnaval in Tilburg
eind jaren veertig 2
Datering van de gebeurtenis:
1945 - 1965
Dit bood de gelegenheid aan iedereen in onze parochie om O.L.
Heer wat milder te stemmen, door
af en toe even in de kerk te gaan
bidden. Maar ........ je kon ook

“Alsof d’n duvel ermee spult”
Louis Sparidans vertelt in zijn bijdrage “Carnaval eind jaren veertig” dat er in die tijd nog helemaal

geen openbare Carnaval was . De
termen “in het geniep”en “zaaltjes
achteraf” durf ik niet voor mijn
rekening te nemen, al zal Louis
die wel gekscherend bedoeld hebben natuurlijk. Er werd wel Carnaval gevierd, maar binnen en in
verenigingsverband, zoals bij de
Philharmonie in 1955 en de Kon.
Harmonie in 1963.
Maar waarom was Tilburg een
carnavalloze enclave tussen al die
hossende regiogenoten in Oosterhout in en Moergestel? Onze
Pa vertelde dat dit kwam omdat er
jaren terug een als duivel verklede man “heiligschennis” had
gepleegd door de Besterdse kerk
in te gaan en allerlei godslasterlijke dingen te roepen. De pastoor
heeft hem toen de kerk uitgejaagd
en meteen bij zijn baas de Deken
en het gemeentebestuur aan de
bel getrokken, dat vervolgens de
openbare carnaval verbood.

Dat zou tenslotte de reden wel
eens kunnen zijn dat oudere
(ex)Tilburgers zoals ik, niet zo’n
carnavalsgevoel hebben als hun
jongere stadsgenoten of de rest
van zuidelijk Nederland. Gewoon
dus omdat er geen (openbare)
carnaval was. Lieg ik, dan lieg ik
in commissie. Maar misschien
weet een van u iets meer daar
over?
Jeugdfrustraties
Overigens wil ik nog even in herinnering brengen wat Carnaval
eigenlijk betekent: Carne staat
voor vlees en vale voor weggaan

of verlaten, dus verlaten van het
vlees een feest dus om de komende vastentijd te kunnen doorstaan.
Je zou dus kunnen zeggen als je

carnavalt, moet je ook vasten. Of
niet soms?
Maar wij mochten vroeger dus
niet carnavallen, maar moesten
wél op Aswoensdag naar de kerk
om daar het askruisje te halen.
Vanaf dat moment werd het ernst,
de volwassenen mochten maar
één volledige maaltijd per dag. De
zieken en kinderen waren uitgezonderd.
Maar voor ons –kinderen- was
een andere, licht sadistische,
maatregel bedacht: het “vastentrommeltje” Daar gingen alle
snoepjes in die je tijdens de vasten kreeg en die mocht je pas met
Pasen opeten. Welke naarling dit
had verzonnen mag Joost weten,
maar het was gewoon niet eerlijk,
niet carnavallen maar wel vasten.
Bovendien had je als kind natuurlijk niet de moed om tóch stiekem
door de week een snoepje te
pikken.
Of zijn er onder u van die durfals
die dat toch deden? Die moeten
later minstens autocoureur of
testpiloot zijn geworden. Ik ken er
geen in mijn eigen omgeving.
Henk van Mierlo
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

Lekker weg naar de Zon? Wij adviseren u graag!

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar
* Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen
* Erkend Uneto-VNI lid
Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel. 013-5423309

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

Kortgedingrechter oordeelt over bouwplan van De Worst

‘Geen bouwstop, oplossing voor parkeren beter uitwerken’
De bouw van het appartementencomplex aan de Noordhoekring hoeft niet stilgelegd te worden, wel moeten gemeente en de
projectontwikkelaar beter onderbouwen hoe de toekomstige gebruikers kunnen parkeren rondom De Worst.
Dit is de kern van de uitspraak,
vlak voor kerst, van de rechter
in het kort geding dat bewoners
van de Boomstraat hadden aangevraagd. De buurtbewoners
wilden een tijdelijke bouwstop,
zodat eerst goed naar de inpassing en onderbouwing van de
plannen gekeken kan worden.
Het complex is 16,5 meter hoog
en biedt ruimte aan 179 studentenappartementen en twee commerciële ruimten op de begane
grond.
De bouw vordert inmiddels in
razende vaart. Ontwikkelaar Van
de Ven wil in augustus het complex opleveren aan de toekomstige bewoners.
Bouwstop
De rechter vond een bouwstop
te ver gaan afgezet tegen de
financiële belangen van de ontwikkelaar. De gemeente moet
wel veel beter onderbouwen
waarom Van de Ven in hun ogen
voldoet aan de geldende parkeernorm. Volgens de bewoners
van de Boomstraat rammelt de

inpassing in de omgeving en de
parkeernorm de belangrijkste
bezwaren. De wijkraad Noordhoek ondersteunt de Boomstraat-bewoners bij hun bezwaar. De wijkraad maakt ook
bezwaar tegen de opstelling van
ontwikkelaar Van de Ven.
Van fatsoenlijke, transparante
afstemming en communicatie met de omgeving is amper
sprake, stelt de wijkraad.
Parkeernorm

onderbouwing aan alle kanten.
De bouw van het appartementencomplex aan de Noordhoekring hoeft niet stilgelegd te
worden, wel moeten gemeente
en de projectontwikkelaar beter
onderbouwen hoe de toekomstige gebruikers kunnen parkeren
rondom De Worst.
Zij hebben van meet af aan gezegd niet tegen de bouw van het

Naast het kort geding loopt er
ook een bezwaarprocedure bij
de gemeente Tilburg over de
bouwvergunning.
Hierin vormen ook weer de

Wederom wordt vervolgd. Zie
ook www.stichtingnoordhoek.nl
voor het laatste nieuws
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BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl
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complex te zijn, mits dit goed
ingepast is in de wijk en voldoet
aan de regels.

Op 3 december was de zitting
van de Tilburgse bezwarencommissie. Hierin kwam ook uitgebreid de gewraakte parkeernorm
ter sprake.
Formeel staan er zes weken
voor de uitspraak van de bezwarencommissie. Bij het sluiten
van deze wijkkrant (eind januari)
is er nog geen uitspraak bekend. Dit is dus ruim buiten de
geldende termijn.

B r a b a n t l a a n

FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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