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Unieke actie waarmee onze buurt zelf eigenaar wordt van wijkcentrum

Samen kopen we In de Boomtak!

Al geruime tijd draait ons buurtcentrum In de Boomtak volledig op vrijwilligers. Nu gaan we een stap verder en willen we als buurt
echt baas in eigen huis worden. Met hulp van alle buurtbewoners willen we een coöperatie oprichten waarmee we In de Boomtak
kunnen kopen van de gemeente. Hiermee is het voortbestaan van het buurtcentrum verzekerd. Eind februari werd een driedaagse
benefietactie georganiseerd. Dit leverde direct meerdere tienduizenden euro’s op.
Hoe gaat het in zijn werk?
Het uitgangspunt is dat stichting
Exploitatie en Beheer In de Boomtak het buurtcentrum koopt. Het
aankoopbedrag € 200.000 willen
we ophalen door certificaten (coupures) uit te geven, die wijkbewoners kunnen kopen à €100,-.
Wijkbewoners krijgen na minimaal
vijf jaar en maximaal 14 jaar het
ingelegde geld weer terug inclusief 3% rente per jaar. Met de
koop van een of meer certificaten
wordt u lid van de coöperatie. De
coöperatie leent vervolgens het
geld uit aan stichting In de Boomtak. De stichting in de Boomtak
betaalt jaarlijks 3% rente.
Reserves opbouwen
Na vijf jaar zal de stichting In de
Boomtak ook aflossen over de
lening. Zo kan de stichting eerst
wat reserves opbouwen om de organisatie te professionaliseren en
wat “vlees op de botten” te krijgen.
Na vijf jaar wordt jaarlijks 10%
van de certificaten uitgeloot door
een notaris en deze certificaten
worden terugbetaald. Na 14 jaar
heeft iedere deelnemer dus zijn
of haar geld terug. De stichting In
de Boomtak krijgt bij het opzetten
van deze constructie advies van
een financieel expert, buro Bilan,
dat gevestigd is in het voormalige
klooster van de Rooi Harten aan
de Bredaseweg.
Na 14 jaar is de stichting In de
Boomtak volledig eigenaar van
het buurtcentrum. De leden van
de coöperatie blijven lid, ook
al zijn hun certificaten terugbetaald. De coöperatie blijft dan
ook bestaan. De coöperatie blijft
een adviserende rol houden in
de invulling van de stichting In
de Boomtak. Daarnaast blijft zij
altijd zeggenschap houden over
het pand zolang er (gedeeltelijk)
hypotheekrecht op het pand rust.
Mocht het in de eerste 14 jaar onverhoopt misgaan met de stichting
In de Boomtak dan kan een curator niet beslissen wat er met het

pand gebeurt. Dit is een beslissing
van de coöperatie. De stichting In
de Boomtak zal ook in haar statuten opnemen dat er altijd minimaal
één lid van de coöperatie zitting
heeft in het stichtingsbestuur, om
zo de verbondenheid te garanderen.

waarde van € 100,- per stuk. U
kunt ze dus doorverkopen.
− Als u certificaten koopt wordt
u automatisch lid van de coöperatie en mag u dus (indirect)
meebeslissen en -denken over
de invulling van het wijkcentrum
In de Boomtak.
− De certificaten vallen bij uw aangifte inkomstenbelasting over
het algemeen in Box III, de rente-opbrengsten zijn hierdoor niet
belast. Het kan zijn dat de koop
van een grote hoeveelheid certificaten leidt tot een aanmerkelijk
belang situatie. Er wordt dan
individueel contact opgenomen
hoe dit het beste kan worden
verwerkt.

terug met een winst van jaarlijks
3%. En dat is veel meer dan dat
En nu verder?
u nu op de bank zou krijgen. Dus
Vanaf nu tot en met 15 maart
met uw inleg helpt u niet alleen In 2014 is het mogelijk om in te
de Boomtak, u wordt er zelf ook
schrijven voor de certificaten.
nog beter van!
Hiermee geeft u aan dat u de inWat betekent dat voor u?
tentie heeft om de certificaten aan
− U koopt certificaten van € 100,te schaffen. Per 1 april 2014 is het
per stuk waar u jaarlijks 3%
de bedoeling om de coöperatie te
De coöperatie benoemt bij algerente over krijgt.
starten. In die tussentijd wordt u
− Na minimaal vijf en maximaal 14 geïnformeerd over de procedure,
mene ledenvergadering een bestuur dat het reilen en zeilen regelt
jaar krijgt u het ingelegde geld
worden de contracten opgesteld
binnen de coöperatie. Er komt
terugbetaald.
en statuten vastgelegd.
− De rente wordt jaarlijks (per 1
ook een Raad van Toezicht, die
bestaat uit leden van de coöperaapril) bijgeschreven op uw bank- Contact
tie, stichting In de Boomtak en de
rekening.
Mocht u in de tussentijd vragen
− De koop van de certificaten
wijkraad. Deze Raad controleert
hebben of zich willen aanmelde stichting In de Boomtak en adwordt contractueel vastgelegd
den voor certificaten, dan kunt
viseert de coöperatie.
en dit wordt ondergebracht bij
u contact opnemen met info@
een externe partij die erop toeindeboomtak.nl of u kunt terecht
Waarom doen we dit?
ziet dat alles volgens de afspra- bij het bestuur van stichting In de
Het is goed om te weten dat de
ken verloopt.
Boomtak.
− De certificaten zijn per 1 april
stichting In de Boomtak flinke
stappen maakt om het beheer
van ieder jaar overdraagbaar
Frank Vermeulen.
te professionaliseren en het
aan een ander tegen een vaste
voortbestaan van ons prachtige wijkcentrum te waarborgen.
Met de huidige huurlasten van
Wijkbewoners Noordhoek mede-eigenaar van In De Boomtak
40.000,- euro per jaar weten we
maar ternauwernood financieel
het hoofd boven water te houden. Op zondag 9 maart organiseert de wijkraad (Stichting Noordhoek) in samenwerking met in De Boomtak een buurtcafé.
Met hulp van u wordt dit bedrag
Tijdens deze middag wordt u uitgenodigd om mede-eigenaar
aanzienlijk verlaagd, zodat verte worden van ons wijkcentrum. Kon u er op 20 februari niet bij
der geïnvesteerd kan worden in
zijn, geen nood. We herhalen het buurtcafé op zondag 9 maart
de toekomst. Daarnaast krijgt u
om 13.00 uur. Vanaf 15.00 uur kunt u dan lekker genieten van
u geld na verloop van tijd netjes
live muziek in De Boomtak.

Zondag 9 maart Buurtcafé:

In de Boomtak agenda
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
			
20.00 - 23.30 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
15.30 - 16.15 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 24.00 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 - 14.30 uur
17.00 - 19.00 uur
17.30 - 20.30 uur
19.00 - 21.00 uur
20.00 - 24.00 uur
20.00 - 22.30 uur

Zaterdag

11.00 - 14.00 uur
11.00 - 14.00 uur

Oplaadpunt electrische
auto’s Boomstraat

De gemeente stimuleert het
electrisch rijden. Daarom kunnen
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		 eigenaren die hiervoor geen moTrombose)
gelijkheid hebben de gemeente
Biljartvereniging de Noordhoek
vragen om in hun directe omgeBingo (2e maandag v.d. maand)
ving een laadpaal te plaatsen.
In de Boomtak menu
Bij het Squashcentrum aan de
Damesgym Tijd en Wijlen
Boomstraat 85 legt de gemeente
Albeweging Taiji
een laadpunt aan.
Deze laadpaal is een openbare
DPrikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
voorziening. Elke electrische
Trombose)
auto kan er opgeladen worden
Dansles Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
indien de gebruiker in het bezit
Yoga
is van een landelijk oplaadpasje.
Teken en schilderles
Het parkeervak bij de oplaadDans en bewegen
paal is uitsluitend bedoeld voor
Biljartvereniging het Blad
het opladen van een electrische
PC Restart
auto.
Moedergym
Een op deze plaats geparkeerde
ContourdeTwern ouderenadviseur
auto moet met een oplaadsnoer
Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
verbonden zijn aan de oplaadBalletschool Ja! Academy
paal. Andere voertuigen en elecKunstclub (even weken)
trische auto’s die niet verbonden
Sportschool Le Granse, Aikido
mogen hier niet parkeren. AanWijkraad (2e dinsdag van de maand)
gezien parkeren in de omgeving
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag van de
van de Boomstraat soms problemaand)
matisch is, vragen wij hiervoor u
Biljartvereniging de Boomtak
begrip.
Schilderclub de Boomtak
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
Trombose)
PC Consult
PC ReStart (voor de kleine beurs)
Biljartvereniging de Noordhoek
Volksdansen
Balletschool Ja! Academy
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Darten
Biljartvereniging ‘t Lapje (oneven weken)
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Sporten op
woensdagmiddag
Op 19 februari zijn we gestart
met het sporten voor peuter/kleuters op de woensdagmiddag. Er
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zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus...is jouw kind tussen de
3-6 jaar en vind je het leuk wanneer hij/zij een uurtje samen met
anderen kan bewegen in groepsverband. Dan ben je van harte
welkom op woensdagmiddag
van 14.30 - 15.40 uur.
Meer info via info@kindercampusdevuurvogel.nl
Ingrid van Beuzekom, directeur

Binnenkort in de Boomtak

Vrijdag 7 maart: Kinderdisco: 19.00 - 21.00 uur
Zondag 9 maart: Koffie Instuif: 11.00 - 13.00 uur
Zondag 9 maart: Live In de Boomtak: 15.00-20.00 uur
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		 Maandag 10 maart: Bingo: 14.00 - 16.30 uur
Trombose)
Vrijdag 14 maart: Wijnproeverij: 20.00 - 22.00 uur
Yoga
Vrijdag 14 maart: Lets Café: 20.00 - 24.00 uur
PC Restart
Woensdag 19 maart: Gemeente stemlokaal: 07.30 - 21.00
Schilderclub de Boomtak
uur
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de		
Donderdag 20 maart: 55+ activiteit: 14.00 - 16.30 uur
maand)
Donderdag 27 maart: Theater voorstelling 14.00 - 16.00
Happy Talent Square
uur
Damles TDV
Kroatische les voor volwassenen (even weken) Donderdag 27 maart: Theater voorstelling: 19.00 - 21.00
Vrijdag 28 maart: Theater voorstelling: 19.00 - 24.00 uur
Sportschool Le Granse, Aikido
Zaterdag 29 maart: Repair Café: 13.00 - 17.00 uur
Tafeltennis
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
Trombose)
Biljartvereniging het Blad
Koersbal
In de Boomtak menu
Streetdance
Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)
Lets Café (2e vrijdag van de maand)
Darten
Slavjanka, Russisch voor kinderen
Slavjanka, Russisch voor volwassenen

11.00 - 12.30 uur
11.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur

Zondag

11.00 - 13.00 uur
			
13.30 - 15.30 uur
15.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur
			

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag v/d maand)
Volksdansen koffie-instuif (1e zondag van de 		
maand)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatische gemeenschap (3e zondag van de 		
maand)

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

Chinees Indisch Restaurant I - PIN - KE
Wie kent dit restaurant op de
hoek van de Zilverlindestraat
met de Bredaseweg nou niet.
Even geen zin om te koken,
dan ga je daar naar toe om een
maaltijd af te halen of om er in
het sfeervolle restaurant met
mooi ingedekte tafels te dineren.

vlees, vis, vegetarisch, pittig of
zoet? De heer Bau, hier al vanaf
1988 werkzaam, geeft u hierbij
graag op vriendelijke wijze
advies.
Naast de bekende gerechten
hebben ze ook een verrassingsmenu met seizoengebonden
specialiteiten. Alles wordt bereid
met dagverse producten.
Voor grotere groepen kunnen zij
de catering verzorgen naar uw
eigen wensen.
Wat ook een leuke bijkomstigheid is dat je bij € 150,- aan
spaarbonnen € 7,- korting krijgt.
Altijd de moeite waard.

In 1973 is dit restaurant geopend in onze buurt.
I - PIN - KE staat voor “Keizerlijke Keuken”. In die afgelopen
40 jaar is er een paar keer van
eigenaar gewisseld.
Dertien jaar geleden hebben de
heer en mevrouw Zheng dit restaurant overgenomen.
De recepten zijn in eigen handen Zowel het restaurant als hun afen worden niet gewijzigd.
haalbuffet worden door velen in
Tilburg geroemd. Dus zeker een
Hun keuken heeft de focus op
bezoekje waard om je eens lekde Chinese Sichan keuken. Ver- ker culinair te laten verwennen.
rassend maar toch authentiek.
Of wil je niet te lang wachten, bel
De kruiderijen worden afgedan vooraf je bestelling door op
stemd op de wens van de klant.
telefoonnummer: 013–5434105.
De gast krijgt bij hen precies wat Dan staat dat op de afgesproken
hij verlangt. Wat is uw voorkeur
tijd klaar.

Rommelmarkt op
het Lindeplein
Steeds vaker zie je in gezellige
buurten dat bewoners zelf een
rommelmarkt organiseren.
Het leek ons wel leuk om dat
ook eens op het Lindeplein te
doen (en mogelijk de omliggende straten afhankelijk van het
aantal inschrijvingen).
De markt hebben we gepland
op:

zondag 15 juni 2014
(vaderdag).

We willen graag weten of er in
de buurt interesse is om met een
kraam mee te doen.
We schatten de kosten per
kraam op ongeveer € 25,00 bij
voldoende belangstelling .
Mocht u interesse hebben in een
kraam of een stukje mee willen
organiseren, neem dan contact
op met lindepleinmarkt@gmail.
com (ook voor meer informatie)
Namens een aantal buurtbewoners Lindeplein e.o.
Oulli de Kort, Klaas Sars, Pien
van Welbergen-Danen en René
Terloo

Entree Kinderdisco voortaan gratis
Ja je leest dit goed.
Na een fijn overleg met het bestuur van buurthuis In de Boomtak hebben we nieuwe afspraken gemaakt.
De Kinderdisco moet kindvriendelijk zijn.
Daarom kun je nu voor € 0,50
een muntje kopen en daarmee
aan de bar een glas sinas, cola
of 7–up kopen, want van al dat
gedans zul je wel dorst krijgen.
Op de disco-avond van 7 maart
kun je voor de laatste keer inschrijven voor The Voice in de
Boomtak dus live zingen of
play-backen.
Op de disco–avond van vrijdag
4 april is namelijk de halve finale
en op vrijdag 2 mei de finale.
Onze disc-jocky Rens draait

voortaan met zijn eigen apparatuur.
Hij doet dit geweldig en heb je
een leuk nummer dat je wilt horen, geef dat aan hem door en
hij zorgt ervoor dat dit gedraaid
gaat worden.
Wij doen ons best om het voor
jullie zo leuk mogelijk te maken.
Daarom gaat Nienke jullie iedere
keer een leuk disco- dansje leren en hebben we een extra verrassing per keer.
Ben je tussen de 7 en 13 jaar
kom dan met je vrienden en
vriendinnen iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00
tot 21.00 uur naar ons buurthuis
In de Boomtak om een gezellige
avond te hebben.
De disco-groep

“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.

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

ultimate sound and vision

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

De Kleine Boom het leukste kleinschalige
kinderdagverblijf in hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw
kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? Dan bent
u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres.
Wij stellen de individuele behoeften van uw kind(eren) voorop en
gaan daarbij pedagogisch verantwoord te werk.
De Kleine Boom werkt met geschoold personeel en voldoet aan alle
wettelijke eisen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op.
Lew!Ef!Lmfjof!Cppn!¦!Cppntusbbu!92!¦!6149!HQ!Ujmcvsh!¦!17!.!386!276!79!¦!leweflmfjofcppnAhnbjm/dpn!¦!xxx/leweflmfjofcppn/om

Definitief ontharen

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

Nieuws van de dinsdagavond

Biljartclub In de Boomtak
Het is al weer enkele jaren geleden dat er een nieuwsbulletin
van onze biljartclub is verschenen.
Wij vonden het weer eens leuk
wat van ons te laten horen. Niet
dat er binnen onze club nou zoveel veranderd is. We zijn wel
allemaal weer vier jaar ouder geworden, de gemiddelde leeftijd
is momenteel bijna 72 jaar en ’t
wordt “wè mir ònmèùkelen”!
Normaal duurt de competitie
maar één kalenderjaar en nou
doen we er ruim 14 maanden
over, maar de harmonie is er
nog steeds.
Ons ledenbestand is de laatste
vijf jaar niet veranderd, dat is
voor ons een teken dat eenieder
het naar zijn zin heeft. De wachtlijst om bij onze club te komen
wordt wel groter.
Toen wij in december 2010 te
horen kregen dat de Boomtak
zou gaan sluiten hebben dit met
gemengde gevoelens ter kennis
aangenomen. Gelukkig kunnen
we nu vaststellen dat de Boomtak nog steeds open is, en natuurlijk ook open moet blijven.
Ondertussen staan er twee
biljarts in de Boomtak en van
de biljartvereniging “de Noordhoek” mogen wij beide biljarts
gebruiken. Hierdoor kan er vrij
gespeeld worden en wedstrijden
die door omstandigheden niet
hebben kunnen doorgaan, kunnen zonder invloed te hebben
op de rest van het programma
ingehaald worden. Waardoor
onze competitie soepeler kan
verlopen, maar daar moeten wij
nog mee leren omgaan,

Wie zijn toch die mensen die op
woensdag de Boomtak veranderen in
een repetitieruimte?

Tijdens de competitie hebben we
32 afmeldingen ontvangen waarvan zes afmeldingen wegens
ziekte.
Deze wedstrijden zijn allemaal
ingehaald.
Het eindresultaat 2013 is:
Nr. 1 Ad Keulemans 340 pt.
Nr. 2 Ad v.d. Wiel
321 pt.
Nr. 3 Martin Gruijters 313 pt.
Onze voorzitter Arnold Géboers
heeft aan hen de daarbij behorende enveloppe uitgereikt en
de bijbehorende beker gaat voor
één jaar naar Ad Keulemans.
Gefeliciteerd allemaal !!		
Verder de hoogste series van dit
seizoen; 		
Libre: C.v.d. Bosch 17 Car.
Banden: Jan Jansen 13 Car.
Driebanden:
C.v. Dommelen, J. Jansen
en C.v.d. Bosch
5 Car.
Dan hebben we ook nog het
hoogste gemiddelde en die zijn
allemaal behaald door
Cees van de Bosch.
Libre:			
1,803,
Banden:		
1,423,
Driebanden		
0.466

Start nieuwe competitie;		
18 februari 2014		
Er is besloten om bij het driebandenspel het maximaal aantal
beurten aan te passen naar 30
beurten, was 25.			
		
Verder werd afgesproken dat
beide biljarttafels zullen worden
gebruikt, waardoor de verlengde
speeltijd kan worden opgevangen en inhaalwedstrijden
gemakkelijker kunnen worden
Daarnaast wordt er tijdens de
ingepast.
avond dat de leden niet hoeven
Verder komt er dan de mogete biljarten “gehoogjast”. Waar
lijkheid om vaker vrij te spelen,
vrije regels zijn en nogal eens,
waarbij de wedstrijden uiterlijk
“ietwat luidruchtig” in goede
23:00 uur afgelopen zijn. 		
harmonie, de meningen verdeeld 					
zijn. We hebben zelfs gastspeOm dit te kunnen realiseren is
lers voor deze tak van ontspaner afgesproken dat alle spelers
ning. Al met al is dit voor ons
hun best zullen doen om uiterlijk
een gezellige uitgangsavond.
20:00 uur aanwezig te zijn. Dan
Maar nu even terug naar de
krijgt elke wedstrijd voldoende
competitie die op 11 februari is
belangstelling en kunnen alle
geëindigd.
partijen op het geplande tijdstip
worden gespeeld.			
Wij hebben samen 546 wed					
strijden gespeeld, eigenlijk 553
Wij wensen jullie allen een fijn,
maar van één speelavond waren sportief en gezellige nieuwe
de wedstrijdformulieren verdwe- competitie toe.
nen. Iedere speler heeft in 39
wedstrijden libre, bandstoten en Het bestuur
driebanden gespeeld.

Dat zijn wij, derdejaars studenten aan de Academie voor Theater in Tilburg, die onder de regie
van Martijn Bouwman hard aan
het werk zijn om een voorstelling
te maken.
Een voorstelling over een buurtfeest, georganiseerd door drie
dames uit de welgestelde Paradijslaan.
Een buurtfeest, klinkt gezellig
toch?
Maar geldt dit ook als de mensen uit de Eksterstraat, die sinds
kort tot de wijk van de dames
behoort, een stuk minder welgesteld zijn dan de dames uit de
Paradijslaan en dat nogal wat
conflicten oplevert.
De twee delen van de wijk spreken duidelijk elkaars taal niet.
En was het wel echt de bedoeling van de dames om met dit
feestje ‘nader tot elkaar te komen’?

U kunt het zelf komen bekijken in de Boomtak!

27 maart om 14.00 & 20.00
uur
28 maart om 20.00 uur
Reserveer vóór 20 maart
door te mailen naar:
pimpampetboomtak@hotmail.com

VERSTEEND VERLEDEN
Gluren door een gat in de muur...
Spannend want wat zit er achter?
Schoonheid zit in een klein gat.
Dat is de oorsprong van dit project. Vorig jaar ontdekte ik aan de
Bredaseweg een gat in de muur
rondom het Rooi Harten terrein.
Ik werd nieuwsgierig en ging op
onderzoek uit. Het heeft geleid
tot het idee “Versteend verleden”.
Met dit project wil ik het verhaal
vertellen van de voormalige
bewoners achter de muur en
voeg ik iets toe aan het Tilburgse
culturele erfgoed: Vroeger woonden en werkten achter de muur
paters, broeders en studenten
van de Rooi Harten. Doordat het
terrein ommuurd was kon je niet
zien wat er zich afspeelde. Nu
zit er een gat in de muur, maar is
het kloosterleven verdwenen. Het
terrein krijgt een nieuwe bestemming.

Zondag 9 maart: Live In de Boomtak

Raak de Snaar
Wijkcentrum In de Boomtak
geeft met veel plezier voortzetting aan ‘Live In de Boomtak’.
Een keer per maand kunt u op
zondagmiddag genieten van
livemuziek van hoge kwaliteit in
een gemoedelijke setting. De
programmering wordt verzorgd
door Eef Events. De optredens
zijn gratis toegankelijk.
Raak de Snaar: Een muzikaal
cadeautje in wijkcentrum In
de Boomtak

ste klassiekers van bijvoorbeeld
Ramses Shaffy, Herman van
Veen en Claudia de Breij. Het
duo bestaat uit zanger Harold
Adank en Joris van Eijk (gitaar
en zang).
Raak de Snaar staat voor onthaasten, ontmoeten en aandacht. Het is vooral een muzikaal samenzijn in een ontspannen sfeer. Harold en Joris hebben in dit kader al vele unieke
optredens verzorgd in diverse
huiskamers in het land en in hun
eigen tuintheater in Tilburg. Om
dat bijzondere snaargevoel met
nog meer mensen te kunnen delen, komen zij nu naar de gezelligste huiskamer van Tilburg!
Bij dit optreden worden zij muzikaal ondersteund en aangevuld
door gastmuzikanten Lotte van
der Heijden (dwarsfluit, piano en
zang) en Guido Spaanbroek (accordeon). Dit belooft een mooie
middag te worden!

Raak de Snaar brengt eigen
luisterliederen en ook de mooi-

Zondag 9 maart 15.00 uur (toegang gratis)
Wijkcentrum In de Boomtak
Boomstraat 81, Tilburg
Zie ook: www.raakdesnaar.nl

Om het verleden te laten voortleven wil ik beelden van het vroegere kloosterleven laten zien. Dat
doe ik door het gat met zelfgemaakte, holle stenen op te vullen. De stenen zijn bekleed met
prints van het kloosterleven. Als
je door de stenen door het gat
kijkt zie je zowel de prints aan de
binnenkant van de stenen als ook
het huidige leven achter de muur.

P e r s o n a l

Zo ontstaat een dialoog tussen
moderne kunst, oude architectuur
en het nieuwe leven.
De muur is een rijksmonument
en wordt gerestaureerd. Ik wil
aan de restauratie ” Versteend
verleden” toevoegen. De monumentencommissie heeft mijn idee
goedgekeurd. Het gat blijft dus
behouden en ik ga het verfraaien
met nieuwe stenen van witte klei
en ingebakken blauwe fotoprints.
Spreekt dit verhaal u aan?
Om dit project te kunnen realiseren is financiële steun nodig. Het
Cultuurfonds Tilburg steunt het
project en verdubbelt elke donatie. Kijk op www.tilburgvoorcultuur.nl bij Versteend verleden
voor meer informatie. Elke donatie beloon ik met een tegenprestatie.
Bent u in het bezit van foto’s
over het kloosterleven van de
Rooi Harten, misschien kan ik ze
gebruiken voor mijn project.
Wie weet, staat straks uw foto
op het keramisch object in de
muur.
Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling en steun!
Annet Vermeulen
keramiekatelier Antoonet
Bredaseweg 199
06 45255132
info@antoonet.nl
www.antoonet.nl
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Pien, de contact- en belevingsspecialist met een rode neus.
Inge Hartlief is miMakker Pien
Pioen en woont bij ons in de
Noordhoek. Als miMakker lijkt
zij met haar rode neus op een
clown maar dat kopt niet helemaal. Ze is toch wat meer.
Inge is als Pien Pioen iemand

was ze verkocht.
Er werd iemand gefilmd die
was getroffen door deze vervelende aandoening waardoor het
moeilijk is om contact te maken.
De miMakker die daar op dat
moment bij was kreeg het voor
elkaar om een glimlach te ont-

denken en absurderen.
Dan heeft ze nog een wonderlijk
koffertje gevuld met spulletjes
om zintuigen te prikkelen:
Iets is gewoon zacht, een speeldoos maakt een muziekje en de
handpoppen Kobus en Beppie
stimuleren het geheugen waardoor mooie herinneringen herbeleefd kunnen worden.
Als zij met iemand bezig is
vraagt dat veel inlevingsvermogen van haar en laat zij zich
de weg wijzen door haar intuïtie. Sommige cliënten spreken
zonder woorden: een onverstaanbaar taaltje wat ‘jebberen’
genoemd wordt. Inge gaat daar
moeiteloos in mee en het is verrassend te zien waar je dan met
iemand terecht komt. Het talent
om te improviseren is een voorwaarde.
Kwetsbaar opstellen

die op een bijzondere manier en
met veel respect contact maakt
met mensen die lijden aan
dementie of een ernstige verstandelijke beperking. Er worden
zo gelukkige momenten beleefd
door mensen die afhankelijk zijn.
Mensen die lijden aan een
dergelijke aandoening zijn vaak
moeilijk te bereiken. Verzorgend
personeel zou er graag iets aan
willen doen, maar heeft vaak
geen tijd en eigenlijk ook niet de
juiste opleiding of ervaring.
Glimlach
Toen ze op televisie zag wat een
miMakker kan betekenen voor
mensen die lijden aan dementie

lokken, contact te maken.
Ze vond dat zo mooi dat ze tegen zichzelf zei ‘dat wil ik ook!’
Ze vertelt dat deze doelgroep
haar hart gestolen heeft en daar
waar er voor verzorgend personeel niet altijd de mogelijkheid
bestaat om maatwerk te leveren
zij aan een behoefte kan voldoen.
Wonderlijk koffertje
Tijdens haar opleiding heeft ze
zich gespecialiseerd om contact
te maken en blije gevoelens
naar boven te halen. Zij gebruikt
daarbij haar uiterlijk en clownstechnieken zoals: onbevangen
zijn en nieuwsgierig, creatief

Omdat zij als MiMaker geen
directe zorg- of familierelatie
met de cliënt heeft kan zij heel
ver meegaan in ongebruikelijke
reacties van mensen.
Dat vraagt om veel en voorzichtig inleven en afstemmen.
Om met Pien in contact te komen hoef je er alleen maar te
zijn. Ze komt naar je toe en bij je
binnen.
Niet letterlijk natuurlijk. Ze keert
je als het ware binnenste buiten
op zo’n manier dat je je daar blij
van gaat voelen.
Ze is zelf namelijk ook heel goed
in staat om zich kwetsbaar op
te stellen (een voorwaarde) en
weet daardoor als geen ander
hoe voorzichtig je daar mee om
moet gaan. Haar optreden wordt
dan ook geaccepteerd door
zowel de cliënt als de directe
familie.

Passie
Ze heeft het vak geleerd bij de
stichting miMakkus in Eindhoven. De school waar je opgeleid
kunt worden tot MiMakker en
waar regelmatig aan intervisie
wordt gedaan om ontwikkelingen
zo goed mogelijk te volgen.
Dit uit passie voortgekomen
beroep wordt door haar met veel
enthousiasme uitgevoerd.
Inge heeft inmiddels jaren ervaring en werkt o.a. bij Thebe
Elizabeth in Goirle , Ipse de
Bruggen en bij ‘t Hooge Veer
van Amarant.
Deze grote instellingen suggereren een groepsaanpak maar zij
werkt echter één op één. Om altijd maatwerk te kunnen leveren
komt zij ook bij cliënten thuis.
Mocht u haar willen vragen langs
te komen dan kunt u bellen of
mailen. Zij heeft ook een website waar u meer informatie over
haar in kunt winnen:
www.pienpioen.nl
Tel: 06-30264261
email: info@pienpioen.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

Het waait in de Bomenbuurt!
Door de landelijke en gemeentelijke politieke ontwikkelingen krijgen wij als burgers steeds meer
te maken met een zich terugtrekkende overheid, vooral op
het gebied van zorg en welzijn.
Wij moeten steeds meer onze
eigen boontjes gaan doppen.
Voor de een betekent dit een
briesje die het water nauwelijks
rimpelt, voor de ander betekent
dit een fikse storm in het persoonlijke leven.
Het wordt duidelijk dat veel
mensen voor de “problemen”
die ze tegenkomen niet meer
bij de overheid en instanties
terecht kunnen, maar meer en
meer aangewezen zijn op ondersteuning van familie, buren en
vrienden. Dat is niet altijd even
gemakkelijk.
Veel mensen vinden het moeilijk
om anderen “lastig te vallen” met
hun specifieke wensen, behoeften en vragen.

Zaterdag 22 februari vond er een live radiouitzending
plaats vanuit In de Boomtak met bekende Tilburgse politici en artiesten. Deze activiteit maakte deel uit van de
benefiet driedaagse voor In de Boomtak en bracht al ruim
€ 40.000,00 op.

D66 wethouder Berend de Vries en kandidaat uit de wijk
Mieke Heuvelmans

Frans en Leon op gitaar en mondharmonica

Om deze mensen te ondersteunen bij het nemen van initiatieven en het realiseren van hun
wensen, is er in In De Boomtak
een werkgroep in het leven geroepen die zich voorlopig
“Sociaal Centrum In de Boomtak” noemt.

soortgelijke interesses, wensen
en vragen bij elkaar brengen om
samen te bespreken hoe deze
het beste aangepakt kunnen
worden.
We streven naar een sfeer van
“zorg voor en met elkaar” in
onze buurt. Variërend van samen ontspannen, koffiedrinken
en leuke dingen doen, via een
informeel gesprek of een themabijeenkomst over bijvoorbeeld
opvoeden, ouder worden of alleen zijn, tot daadwerkelijke hulp
en ondersteuning.
Wij willen in onze buurt een eigen wind laten waaien, zodat we
met strakke zeilen de door de
buurtbewoners gewenste richting uit kunnen varen.
Deze eigen wind wordt gekenmerkt door elkaar ontmoeten,
samendoen en zorgen voor
elkaar, werken vanuit eigen en
elkaars kracht, en daar ook op
vertrouwen!
Als dat lukt kunnen we een
beetje tegenwind aan en zelfs
voor een fikse storm, vanuit
welke hoek dan ook, hoeven we
dan niet bang te zijn!

De werkgroep is bereikbaar
via Lidy en Lau. Zij zijn iedere
woensdag in de Boomtak aanwezig, doorgaans tussen 12.00
Lidy van Ham en Lau Geurts
en 20.00 uur.
hebben hiertoe het initiatief
U kunt altijd even binnenlopen
genomen en een enthousiaste
groep vrijwilligers rond dit onder- voor informatie of vragen. Het
is mogelijk dat we op pad zijn of
werp bijeen gebracht.
Ook zijn er contacten gelegd met bezig; om zeker te weten dat we
instanties zoals o.a. Contourde- er zijn, kunt u het beste het nummer van In de Boomtak even
Twern en met de Wijkraad, om
bellen: 0135430920.
initiatieven op dit gebied met
Het is ook mogelijk dat een lid
elkaar te verbinden, voldoende
van de werkgroep bij u thuis
deskundigheid in huis te heblangskomt als dat nodig is. Vraben en in te kunnen spelen op
gen en opmerkingen kunnen ook
de ontwikkelingen op Tilburgs
per mail bij ons terecht komen.
niveau.
Het mailadres is: sociaalcenLeden van deze instanties zijn
trum@indeboomtak.nl
ook lid van de werkgroep.
De inzet van de werkgroep is
op de eerste plaats een ontmoetingsplek te creëren in In
de Boomtak, waar alle mensen
met alle wensen terecht kunnen.
Zowel individueel als met een
groep(je). Wij willen mensen met

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste leden voor onze
werkgroep.
Heeft u daarin interesse, neem
dan contact op met Lidy en Lau
via bovenstaande route.

Wordt het “van Gend & Loosterrein” een actief stadspark?
De laatste maanden is de wijkraad Goirke, Hasselt, Bouwmeesterbuurt, samen met de
wijkraad van de Bomenbuurt,
betrokken bij de ontwikkeling
van een plan om op het van
Gend & Loos-terrein een park
aan te leggen. Samen met vele
andere belanghebbenden is er
een concept ontwikkeld voor

een actief en levendig park.
Een park dat uitnodigt tot een
bezoek omdat er altijd wat te
doen en te zien is. Daardoor is
het een ontmoetingsplaats voor
de inwoners en bezoekers van
Tilburg.
Een centrale plaats in het park
wordt ingenomen door ‘het
Huis’, een ontmoetingsplaats

met eet- en drinkgelegenheid,
met een groot terras, met zalen
om te vergaderen en te feesten
en mogelijk een winkel in streekproducten. Het park zelf biedt de
mogelijkheid om te wandelen en
rustig te genieten van het groen
en de mensen om je heen.
Kleinschalige evenementen en
andere activiteiten vinden regelmatig plaats in het park en het
Huis. Ook zijn er faciliteiten in
het park om te sporten en te bewegen en is er plek voor andere
aanvullende initiatieven.
Het plan voor dit ‘Hart van Brabant park’ is aangeboden aan
de gemeente Tilburg. De beslissing over de realisatie ervan
wordt overgelaten aan de nieuwe coalitie na de verkiezingen.
De beide wijkraden houden gezamenlijk een informatieavond
over het plan voor de wijkbewoners en andere belangstellenden.
Datum: donderdagavond 27
maart van 20.00 tot 22.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: MFA De Poorten, Hasseltstraat 149.
Het plan van het HvB-park is
te vinden op de website van de
wijkraden:
www.goirke-hasselt.nl
www.stichtingnoordhoek.nl

Lekker weg naar de Zon? Wij adviseren u graag!

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

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
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MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl
H a r t

v a n

B r a b a n t l a a n

FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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