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Tijdens drie voorlichtingsbijeen-
komsten zijn wijkbewoners in 
februari en maart geïnformeerd 
over de opzet van de crowd fun-
ding actie. Veel buurtbewoners 
bleken bereid om het wijkcen-
trum geld te lenen. 
De Stichting Exploitatie en Be-
heer In de Boomtak laat zich 
bij deze actie adviseren door 
juridisch en financiële adviseurs.  
Naast de 70 duizend euro die 
dit heeft opgeleverd is de Rabo-
bank bereid om een forse hypo-
theek te verstrekken tegen een 
vriendelijk rentepercentage. De 
bank doet dit omdat het om een 
maatschappelijke investering 
gaat.  Hiermee is de financie-
ring voor de aankoop nagenoeg 
rond.

Investeren in de toekomst

Waarom wil de wijk In de Boom-
tak kopen? Nadat de gemeente 
in 2011 besloot om het beheer 
te beëindigen, is de buurt op-
gestaan om het wijkcentrum te 
redden. Met de inzet van tiental-
len vrijwilligers is In de Boomtak 
open gebleven en is het aanbod 
van activiteiten flink gegroeid. 

Met de huidige huurlasten van 
€ 40.000,- per jaar weten we 
maar ternauwernood financieel 
het hoofd boven water te hou-
den. De oplossing is om het 
buurthuis definitief te kopen van 
de gemeente. 

Hoe gaat het in zijn werk?
 
Het uitgangspunt is dat Stich-
ting 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 á 100 euro. 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. Deze coö-
peratie leent vervolgens het geld 
uit aan de Stichting In de Boom-
tak. De Stichting in de Boomtak 
betaalt jaarlijks 3% rente.

Inschrijving voor de certifica-
ten is verlengd tot uiterlijk 15 
april 2014.

Leefbaarheid en veiligheid ston-
den centraal in deze zogenaam-
de wijktoets. Ruim 16.500 Tilbur-
gers hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. De Noordhoek 
telt relatief gezien veel woningen 
en veel hoogbouw. Gevolg is 
een hoge woningdichtheid. Be-
woners waarderen de wijk over 
het algemeen positief. Met name 
het woongenot en de woonom-
geving. 

Relatief ten opzichte van andere 
wijken scoren de verkeersituatie 
en de parkeermogelijkheden. 
Denk daarbij aan de bestaande 
knelpunten zoals het Boksdoor-
nerf en Magnoliaerf. De Hart van 
Brabantlaan is een van de be-
langrijkste verkeeraders door de 
stad. Ook signaleert bewoners 
weinig speelvoorzieningen. Wel-
licht dat de komst van het park 
op het van Gend en Loos terrein 
hierin verandering kan brengen.  
 
In de Noordhoek wonen relatief 
veel studenten. Op dit moment is 
één op de vijf bewoners student. 
Talent Square en veel particu-
liere studentenhuizen zijn hier 
uiteraard debet aan. Opvallend 
punt uit het onderzoek is dat 
er op enkele punten binnen de 
wijk geluidsoverlast wordt erva-
ren. Het doorgaande fietspad 
in de Boomstraat en door veel 
‘luidruchtige”centrumbezoekers 
wordt gebruikt, kan dit wellicht 
verklaren. 

Focuswijken

Onlangs zijn de resultaten van 
de wijktoets voor heel Tilburg 
gepubliceerd. Voor 16 wijken 
worden de komende tijd plan-
nen gemaakt voor verbetering. 
Er zijn stadsbreed uiteindelijk 
vier focuswijken en twaalf aan-

dachtswijken naar voren ge-
komen. In de focuswijken zijn 
meerdere problemen op soci-
aal- economisch, fysiek vlak en 
op veiligheid. Het gaat dan over 
de wijken Stokhasselt/Vlashof, 
Groenewoud, centrumgebied 
Het Zand en Goirke Hasselt. 
Daarnaast zijn er aandachts-
wijken met iets minder grote 
problemen dan de focuswijken, 
zoals Korvel en een deel van de 
wijk Theresia. Alle overige wijken 
waaronder de Noordhoek blijven 
basiswijken.

Prachtwijk

Voor de wijkraad betekent de 
uitkomst dat wij via het reguliere 
overleg met de gemeentelijke 
diensten blijven werken om de 
‘basiswijk” tot een prachtwijk te 
brengen. Een goed voorbeeld is 
de oversteek van Noordhoekring 
en Elzenstraat. Door de inzet 
van wijkbewoners en school 
gaat de gemeente de oversteek 
veilig maken.

Ook de parkeerdruk krijgt de 
aandacht door nieuwe initiatie-
ven en toepassing van bouw-
besluiten, zoals bij de totstand-
koming van de Worst aan de 
Noordhoekring. Hier blijven wijk-
raad en buurtbewoners ijveren 
voor voldoende parkeerplaatsen 
binnen het gebouw zelf. 

Nog een ander voorbeeld is de 
hernieuwde aandacht voor de 
kruising fietspad Beukenstraat. 
De aanloop voor het verkeer in 
de Beukenstraat wordt verdiept, 
want er gebeuren nog steeds te 
veel ongelukken, zo blijkt. 

Alle cijfers van de wijktoets staan 
op www.lemoninternet.nl
klik op Tilburg

Definitieve aankoop wijkcentrum komt steeds dichterbij

“Samen kopen we In de
 Boomtak” ligt op koers
In een paar weken hebben buurtbewoners ongeveer 70 duizend 
euro toegezegd om het wijkcentrum te kunnen kopen. Hiermee 
ligt de actie ‘Samen kopen we In de Boomtak’ op koers. Doel 
van de actie is om als buurt volledig eigenaar te worden van 
In de Boomtak. Het voortbestaan van het buurtcentrum aan de 
Boomstraat is nu vrijwel zeker. 

Wijkonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

Noordhoek krijgt dikke 
voldoende
Wat vindt u van uw wijk? Deze vraag kreeg onlangs een groot 
deel van de Tilburgers voorgelegd door politie, gemeente 
en woningcorporatie. De Noordhoek komt positief uit het 
onderzoek: prettig wonen, goede leefbaarheid en een veilige 
omgeving. 



Gezocht
Hobbies en verzamelingen

Altijd al eens in de wijkkrant wil-
len staan met je hobby of verza-
meling?
Dan is nu je kans. En iedereen 
kan meedoen, van jong tot oud. 
Meld ons waar je mee bezig 
bent en we nemen contact met 
je op. Voor een verhaaltje. En 
een foto. Want die hoort er na-
tuurlijk ook bij. Alle soorten hob-
bies en verzamelingen komen 
in aanmerking, niets is ons te 
gek. Ook tips zijn welkom. Reac-
ties naar joep@eijkens.nl onder 
vermelding van ‘hobby’. 

Oproep Gymlerares

Vrouwengymclub Tijd en Wijlen 
zoekt nieuwe gymlerares
Deze dames in de leeftijd van 
60 tot 83 gymen elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 in de 
Boomtak.
Info: Mevrouw Stabel
Tel: 4685603

Visie op poëzie

menselijk lichaam
van linten papier met poëzie
hartvormige krukjes
ik zie je
zoenen?
vind me
verdomme staat er op
opgestapelde boeken
where you begin
and you end piept er
met briefjes uit
poëzie op een auto

over een auto
oudhollandse woorden in potten
paljas, kribbe, lorgnet, baker, 
sponde, mieters
gedicht op scherm
telkens vagen er woorden weg
letters van hout vormen de tak-
ken van een boom
poging tot poëzie, poppetjes met 
bagage
klimmen steeds hoger
naar het hogere

Marije Ewals
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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 Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 13.00 - 17.00 uur Biljartvereniging de Noordhoek 
 14.00 - 16.30 uur Bingo (2e maandag van de maand) 
 17.00 - 19.00 uur In de Boomtak menu
 19.30 - 20.30 uur Damesgym Tijd en Wijlen
 20.45 - 21.45 uur Albeweging Taiji
   
 Dinsdag
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 09.15 - 10.15 uur Dansles Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
 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
 13.00 - 17.00 uur PC Restart
 14.00 - 15.00 uur Moedergym
 14.30 - 16.00 uur ContourdeTwern ouderenadviseur
 15.30 - 16.15 uur Kleuterdans Dansschool  Anneloes Filippo
 18.30 - 20.00 uur Balletschool Ja! Academy
 20.00 - 21.30 uur Kunstclub (even weken)
 20.00 - 21.30 uur Sportschool Le Granse, Aikido 
 20.00 - 22.00 uur Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
 20.00 - 22.00 uur Platform wijkoverleg (laatste dinsdag van de
   maand)
 20.00 - 23.30 uur Biljartvereniging de Boomtak
 20.30 - 22.30 uur Schilderclub de Boomtak 
  
 Woensdag              
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 10.00 - 13.00 uur PC Consult
 13.00 - 17.00 uur PC ReStart (voor de kleine beurs)
 13.00 - 17.00 uur Biljartvereniging de Noordhoek
 13.30 - 15.00 uur Volksdansen
 15.30 - 16.15 uur Balletschool Ja! Academy
 19.30 - 21.00 uur Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
 20.00 - 22.30 uur Darten
 20.00 - 24.00 uur Biljartvereniging ‘t Lapje (oneven weken) 
 20.30 - 22.30 uur Djembé 
 21.00 - 22.30 uur Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
  
 Donderdag
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 09.30 - 10.30 uur Yoga
 13.00 - 17.00 uur PC Restart
 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
 18.45 - 19.45 uur Pilatus
 19.00 - 20.00 uur Damles TDV
 19.00 - 22.00 uur Kroatische les voor volwassenen  (even weken) 
 20.00 - 21.30 uur Sportschool Le Granse, Aikido
 21.00 - 23.00 uur Tafeltennis
  
 Vrijdag
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 13.00 - 16.30 uur Biljartvereniging het Blad
 13.30 - 14.30 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 van de maand)
 20.00 - 24.00 uur Lets Café (2e vrijdag van de maand)
 20.00 - 22.30 uur Darten
   
 Zaterdag
 11.00 - 14.00 uur Slavjanka, Russisch voor kinderen 

Binnenkort in de Boomtak
Vrijdag 4 april: Kinderdisco: 19.00 - 21.00 uur
Zondag 6 april: Koffie Instuif: 11.00 - 13.00 uur
Zondag 6 april: Smartlappenkoord Effe Aanders: 
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 11 april: Wijnproeverij: 20.00 - 22.00 uur
Vrijdag 11 april: Lets Café: 20.00 - 24.00 uur
Maandag 14 april: Bingo: 14.00 - 16.30 uur
Donderdag 17 april: 55+ activiteit: 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 26 april: Repair café: 13.00 - 17.00 uur

 11.00 - 14.00 uur Slavjanka, Russisch voor volwassenen 
 11.00 - 12.30 uur Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu 
 11.30 - 12.30 uur Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
 13.00 - 17.00 uur Repair Café (laatste zaterdag v/d  maand)

 Zondag
 11.00 - 13.00 uur Volksdansen koffie-instuif (1e zondag van de   
   maand)
 13.30 - 15.30 uur Kroatisch voor kinderen (even weken)
 15.30 - 17.30 uur Kroatisch voor kinderen (even weken)
 18.00 - 20.00 uur Kroatische gemeenschap (3e zondag van de   
   maand)

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



Op vrijdag 4 april is het van 
19.00 uur tot 21.00 uur weer 
disco in ons buurthuis In de 
Boomtak voor kinderen van 7 tot 
13 jaar.
De toegang is gratis.
Het wordt deze keer best span-
nend, want Sam, Dave, Bob, 
Mick en Damion gaan deze 
avond nog een keer hun num-
mer play-backen om een plaats 
te veroveren voor de finale van 

de Voice-Kids in de Boomtak. 
De beste twee gaan door.
Ook heeft Nienke weer een 
dansje bedacht dat ze jullie 
graag wil leren.
Dus kom op deze avond met je 
vriendinnen en vrienden gezel-
lig dansen en genieten in ons 
buurthuis. Disc-jocky Rens zorgt 
weer voor leuke muziek.

De disco-groep

Kinderdisco in de Boomtak

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.

Serendipity Quilt - en Borduuratelier 
Deze gezellige winkel met atelierruimte is te vinden aan de 
Boomstraat 18.

Eigenaresse Betty van Emme-
rik ontvangt u met plezier voor 
advies als u graag creatief be-
zig wilt zijn met stoffen voor het 
maken van bijvoorbeeld wand-
kleden, poppen, spreien of bor-
duurwerk.

De naam Serendipity is vrij ver-
taalt: onverwacht iets goeds ont-
dekken het heeft zo moeten zijn.
Betty heeft haar textielopleiding 
gedaan in Amsterdam. 
Hier leerde ze echt alles nog met 
de hand maken.
In 2008 is ze met haar atelier 
gestart in het naastgelegen huis 
op nummer 20.
Dit werd echter te klein. Na een 
grondige verbouwing van het 
huidige pand heeft ze hier op 1 
augustus 2013 haar nieuwe win-
kel- atelier geopend.
Ze verkoopt diverse stoffen on-
der andere Japanse stoffen en 
replica’s, maar ook garen en 
quiltbenodigdheden.

Iedere donderdagmiddag orga-

niseert zij van 13.30 – 15.30 uur 
een inloopmiddag. 
Neem uw eigen niet afgemaakte 
(borduur)werk mee en ga er ge-
zellig bij zitten. 
Dit is erg laagdrempelig (alleen 
€ 1,- voor de koffie) en goed om 
wat sociale contacten te krijgen.
De openingstijden van de winkel 
zijn: woensdag t/m vrijdag van 
11.00 – 17.00 uur
zaterdag van 14.00 – 17.00 uur
Op afspraak ook op andere tij-
den.

Ze geeft ook workshops o.a. 
basis handpatchwork, basis 
machine patchwork, mini cursus 
patchwork-handquilten en pop-
pen maken. Meer informatie 
hierover vindt u op de website 
www.quiltkopen.nl.
Het is echt de moeite waard om 
een kijkje te nemen in deze win-
kel aan de fietsroute en wie weet 
geeft het u inspiratie om iets 
leuks voor in uw eigen huis te 
gaan maken, want handwerken 
is weer helemaal in.

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 Noord-
hoek, Boomstraat 81 5038 GP  Tilburg.

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

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

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 18 - 5038 GS Tilburg
Telefoon: 013-5424416
www.quiltatelierserendipity.nl
Neem ook eens een bezoek
aan de webwinkel:
www.quiltkopen.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

De bewoners van de Noordhoek 
hebben het meeste vertrouwen 
in D66 om onze stad te besturen. 
Ook GroenLinks en de SP doen 
het goed. Tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen van 19 maart 
bleek ons buurtcentrum een zeer 
geliefd stembureau. Bijna 2200 
stemmers hebben er hun stem 
uitgebracht waarvan een aan-
zienlijk deel van buiten de wijk. 
Hiermee was In de Boomtak het 
drukst bezochte stembureau van 
Tilburg

In de Noordhoek zijn een flink 
aantal bewoners politiek ac-
tief. Erik de Ridder (CDA), Nell 
Schoenmakers (VSP), Joris Ben-
gevoord (Groenlinks) en Linda 
Oerlemans (Voor Tilburg) zijn 
allen gekozen als lijsttrekker van 
hun partij. Mieke Heuvelmans 
(D66) en Jan van Esch (D66) zijn 
rechtstreeks gekozen. De kans 
dat Nicolle van Hoof namens de 
SP in de raad komt is aanwezig. 
Zij is zevende op de lijst. Mocht 
de SP in et College komen en 
een of meerdere wethouders 
leveren dan is Nicolle de eer-

ste kandidaat om in de raad te 
komen.

Hele dag druk
Vrijwel de gehele dag stond er 
een rij in het stembureau. Opval-
lend was dat een fors deel van 
de stemmers van buiten de wijk 
kwam. Waarschijnlijk spelen hier-
bij de herkenbaarheid en de goe-
de ligging langs een doorgaande 
fietsroute een rol. Bovendien was 
het stembureau in basisschool 
De Vuurvogel (Eikstraat) deze 
keer niet in gebruik, in tegenstel-
ling tot andere jaren. 
Elke stemmer kreeg een bakje 
koffie aangeboden. Daarnaast 
werd de vroeg stemmers ge-
vraagd een enquête in te vul-
len over de sociale wensen en 
voorzieningen in de wijk. Hoe 
hoog de opkomst precies in de 
Noordhoek was, is niet vast te 
stellen. Iedere Tilburger kon in 
een willekeurig stembureau in 
de stad terecht. Het lijkt zeker 
dat de opkomst in de wijk hoger 
was dan de circa 44 procent 
die gemiddeld in heel Tilburg is 
gehaald.

Raadsleden uit de Noordhoek

Boven van links naar rechts:
Nel Schoenmakers - Verenigde Seniorenpartij Tilburg - Jan 
van Esch - D66 (Stichting Beheer en Exploitatie In de Boomtak)
Mieke Heuvelmans - D66
Beneden van links naar rechts:
Linda Oerlemans - Voor Tilburg - Cees van Dijk - Lijst Smolders
Erik de Ridder - CDA - Joris Bengevoord - Groen Links

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

 

Definitief ontharen

Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!

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

In de Boomtak drukst bezochte stembureau van Tilburg

D66 veruit grootste partij 
in de Noordhoek

 Uitslag stembureau 3 (In de Boomtak) Aantal stemmen: 2181 
 Partij   Stemmen  Fictieve zetels

 D66        491    10
 SP        290    6
 GroenLinks       287    6
 CDA        211    5
 LST        203    4
 VVD        195    4
 PvdA        172    4
 TVP        94    2
 VSP        80    2
 Voor Tilburg      65    1
 TROTS       33    1
 OPA        21    -
 DAT        17    -
 LWD        6    -
 Ongeldig       7
 Blanco       3

 Met dank aan www.tilburgers.nl



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

BV Noordhoek
De leden van ouderen biljartver-
eniging BV Noordhoek zijn
nog volop actief.
Naast deelname aan de compe-
titie van de T.O.B.O. en aan 
diverse nederlaagtoernooien 
organiseert men ook zelf een
binnen-competitie Libre.

Het doel

Drieentwintig enthousiaste spe-
lers hadden zich ingeschreven. 
Verdeeld over twee poules bond 
men onderling de strijd aan met 
slechts één doel :

‘De titel overnemen van Jan Ke-
telaars, de vorige winnaar.’
Helaas moesten drie deelne-
mers lopende het toernooi om 
diverse redenen het toernooi 
verlaten.

Kruisfinales

Uiteindelijk waren het Jan Ke-
telaars en Ad Sup in poule A en 
Rene Daemen en Ad Keulemans 
in poule B, die zich wisten te 
plaatsen voor de kruisfinales.
Jan Ketelaars, die een ijzerster-
ke voorronde had gespeeld, was
hierin zichzelf niet en kreeg geen 
enkele kans van Ad Keulemans.

Halve finale

In de andere halve finale moest 
Ad Sup de overwinning laten 

aan Rene Daemen.
In de strijd om de derde plaats 
speelde Ad Sup vooral tegen 
zichzelf en gaf weinig weerstand 
aan Jan Ketelaars.

Finale wedstrijd

De finale kende een spannend 
verloop: Rene Daemen kende 
een goede start, zag Ad Keu-
lemans met een serie van 13 
caramboles terugkomen en het 
voortouw nemen. 
Op twee caramboles van het 
vereiste aantal stokte zijn pro-
ductie en met een serie van 
zeven caramboles trok Rene 

Daemen alsnog de partij naar 
zich toe.
Heren proficiat.

Met een hapje en een drankje 
werd de finalemiddag van een 
extra tintje voorzien.

Nieuwe leden gevraagd

Door het wegvallen van enkele 
leden kunnen wij nog aanvulling 
gebruiken.
Hebt u interesse, kom vrijblij-
vend eens langs op onze weke-
lijkse clubmiddag, woensdag van 
13.15 tot 17.00 uur.
Onze speeldagen voor de 
competitie zijn op maandag en 
vrijdag.

Het Bestuur

Stichting Social Energy wil graag 
in contact komen met wijkbe-
woners van de Bomenbuurt en 
Noordhoek, die graag willen 
meehelpen om wijkcentrum In 
de Boomtak van zonnepanelen 
te voorzien. 

Het plan is, om deze zonnepa-
nelen niet simpelweg door een 
installateur op het dak te laten 
leggen, maar om deze klus zo 
veel mogelijk samen met de 
mensen uit de wijk te klaren. 
Hierdoor zullen niet alleen de 
kosten veel lager uitvallen dan 
gebruikelijk, maar ook is het een 
ideale gelegenheid om elkaar in 
de buurt beter te leren kennen 
en om te leren hoe eenvoudig 
het kan zijn om met zonnepane-
len aan de slag te gaan. 

Om dit plan uit te werken, vra-
gen we wijkbewoners die dit leuk 
vinden om zich aan te melden 
voor de werkgroep ‘Energy 

Café’. Aanmelden kan via een 
intekenlijst aan de bar van ‘In de 
Boomtak’, of via het e-mailadres: 
energiecafe@indeboomtak.nl. 

In december 2013 schreef de 
gemeente Tilburg een wedstrijd 
uit voor het beste duurzame idee 
voor Tilburg. 
Het idee van Roland Samuels, 
initiatiefnemer van Stichting So-
cial Energy, werd daarbij uitge-
kozen tot winnaar. Zijn voorstel 
was om zowel wijkcentrum De 
Back als In de Boomtak, beide 
wijkcentra in zelfbeheer, energie-
neutraal te maken, onder andere 
door het plaatsen van zonnepa-
nelen, waardoor de energielas-
ten enorm zullen dalen. 

Om een begin te maken met de 
uitwerking van het idee, heeft 
Sstichting Social Energy een be-
drag van 9.000 euro ontvangen 
van de gemeente. Het bestuur 
van De Back kreeg eveneens 
9.000 euro. 

Met vriendelijke groet, 
Paula Anguita
Stichting Social Energy - PR en 
Communicatie

Wijkbewoners gevraagd voor 
werkgroep ‘Energy Café’ voor 
wijkcentrum In de Boomtak

Overhandiging van de prijs op 25 februari jl. V.l.n.r.: Jan van Esch, 
Roland Samuels en wethouder Berend de Vries



Werkzaamheden Spoorzone in volle gang 
voor het gebied, de Burgemeester Brokxlaan, aangelegd en in gebruik genomen. Ook wordt er hard gewerkt aan de 

bijeenkomsten en evenementen. Rondom uw wijk staat er ook het een en ander te gebeuren in verband met de 
ontwikkelingen van de Spoorzone. Hieronder leest u een korte update.

De wijktoets

de diverse wijken en buurten op het gebied van 

hebben, de zogenoemde aandachts- en focuswijken.  

Noordhoek
Uit cijfers van de wijktoets blijkt dat bewoners in 
Noordhoek hun fysieke woonomgeving als voldoende 
tot goed ervaren. Ook de sociale woonomgeving 
krijgt een voldoende tot ruim voldoende. Op een 
aantal punten ligt het zelfs boven het gemiddelde 
van Tilburg, met name als het gaat om de omgang 
tussen bewoners, de omgang tussen bewoners 
van verschillende etnische achtergronden en de 
betrokkenheid. 

Ongenoegens zijn er het meest over verkeer en 
parkeergedrag, meer dan gemiddeld in Tilburg. Het 
veiligheidsgevoel is sterker dan gemiddeld en vooral 
de veiligheid in de avonduren krijgt een betere 
beoordeling dan gemiddeld in de gemeente. 

Alle cijfers bij elkaar genomen in de wijktoets, 
scoort Noordhoek op alle drie de dimensies (sociaal-

opzichte van het Tilburgs gemiddelde. Het college 
ziet Noordhoek als een wijk waar mensen over het 
algemeen voldoende zelfredzaam zijn. Dit betekent 
dat bewoners de normale stedelijke dienstverlening 
mogen verwachten. 

WIJKNIEUWS Nieuws van de gemeente Tilburg

De gemeente werkt samen met externe partners en bewoners aan een veilige 

weten wat er speelt in de wijk zijn een aantal zaken waar we ons mee bezig 
houden”, aldus Robert Hornikx van de gemeente.” Samen met Claudia van 
Dongen is hij sinds oktober vorig jaar contactpersoon voor de wijk Noordhoek.

hoor je wat er speelt.” Claudia 
en Robert zorgen ervoor dat 
bewonersvragen op de juiste plek 
binnen de gemeente terecht komen. 
In de Noordhoek gaan vragen onder 

De saneringswerkzaamheden op 
het terrein van de Vormenfabriek 

afgerond. Voor nieuwbouw op de 

meer over verkeersveiligheid (zoals de 
verkeerslichten bij de Elzen), parkeren, 

en het Van Gend & Loosterrein. 
“Samen met collega’s zoeken we naar 
passende oplossingen.” Claudia zorgt 

met ontwikkelaars van de Ven/
Komar. Zij willen hier grondgebonden 
woningen bovenop een bovengrondse 
parkeergarage van één laag. Daarnaast 
zit in het plan een deel commerciële 
ruimte waarbij te denken valt aan een 

medisch centrum voor de wijk. Naar 

over de voortgang.

TalentSquare 
Begin februari is Talentsquare aan 

voor een goede afstemming tussen 
verschillende partners in de wijk en 
zet zich in voor de wijkontwikkeling 
op sociaal, ruimtelijk, economisch en 
veiligheidsgebied. 

Levendige wijk
Noordhoek is een levendige buurt 
met veel betrokken bewoners. “De 
Boomtak is echt een parel in de wijk, 

Samen willen we de buurt veilig en 

Goede ideeën
Claudia en Robert horen van bewoners 
graag ideeën voor de buurt en zijn 

mogelijkheden. Ze zijn telefonisch en 
via e-mail bereikbaar. 

Robert Hornikx (wijkregisseur): 
(013) 542 87 41 en 

Claudia van Dongen 
(omgevingsmanager): 
(013) 542 90 44 en 

Even voorstellen 



Van Gend & Loosterrein

Op de hoogte blijven?

www.spoorzone013.nl

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
www.tilburg.nl

www.facebook.com/gemeentetilburg

www.twitter.com/gemeentetilburg

Grondwerkzaamheden Van Gend & Loosterrein 

Stalen constructie onder de vloer. Hierover is beton gestort.

Perron 88 in de Smederij

Tel. 06-51234467

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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Het gaat om werkzaamheden 
aan het riool, de water- en 
gasleiding, het bestraten van de 
rijbaan, parkeervakken en de 
stoep. 

Voordat de gemeente met de 
bestrating is begonnen, heeft 
Brabant Water en Enexis de 
water- en gasleiding in de straat 
vervangen. 
De werkzaamheden zullen af-
hankelijk van het weer tot 25 juli 
2014 duren.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken worden de werk-
zaamheden in fases uitgevoerd. 
Brabant Water en Enexis zijn 
gestart aan de kant van de 
Boomstraat. 
Het vervangen van de water- en 
gasleiding duurt ongeveer zes 
weken. 

Tijdens deze werkzaamheden 
is de rijbaan toegankelijk voor 
verkeer.
Op maandag 24 maart is de 
aannemer gestart met de be-

strating. 
Tijdens deze werkzaamheden 
is de straat ter hoogte van de 
werkzaamheden afgesloten voor 
doorgaand verkeer.
Fase 1: Vanaf de Boomstraat tot 
de Missionarisstraat.
Fase 2: Vanaf de Missionaris-
straat tot de Esdoornstraat.
Fase 3: Vanaf de Esdoornstraat 
tot de Meidoornstraat.
Fase: Vanaf de Meidoornstraat 
tot de Bredaseweg.

Het ontwerp is te vinden op 
http://openbarewerken.tilburg.nl. 
Hier kunt u via de complete 
index doorklikken naar Wilgen-
straat.

Groot onderhoud Wilgenstraat
De gemeente is op maandag 17 februari gestart met het uit-
voeren van groot onderhoud in de Wilgenstraat. 

Overlast verkeerd gestalde fietsen 
Boksdoornerf
Ruiming fietsen vanaf  eind maart 2014

De gemeente Tilburg en Wo-
nenBreburg hebben klachten 
ontvangen over verkeerd gepar-
keerde fietsen bij de ingangen 
van Boksdoornerf 3 t/m 693. In 
de fietsbeugels staan fietswrak-
ken, waardoor veel fietsen op de 
stoep staan. Deze fietsen blok-
keren de doorgang en dit kan 
gevaarlijke situaties opleveren. 
De gemeente gaat samen met 
WonenBreburg vanaf eind maart 
fietsen riuimen.

Fietsen ruimen

De gemeente Tilburg ruimt 
verkeerd gestalde fietsen en 
fietswrakken. Wrakken worden 
vernietigd. De andere fietsen 
worden geregistreerd en opge-

slagen bij de Algemene Fiets-
afhandelcentrale (AFAC). Bent 
u uw fiets kwijt? Kijk dan op: 
www.verlorenofgevonden.nl. Alle 
geruimde fietsen staan op deze 
website en daar vindt u ook 
meer informatie over hoe u uw 
fiets terug kunt krijgen.

Fietsen stallen

Houd rekening met elkaar en zet 
uw fiets in de beugels of in de 
berging. Zo voorkomt u overlast 
en dat uw fiets geruimd wordt. 
Na de ruimactie houdt Wonen-
Breburg de situatie in de gaten 
en zullen er indien nodig ver-
keerd gestalde fietsen worden 
verwijderd.

Wilgenstraat

Ja hoor, we hebben de laatste 
obstakels in de wijk nog niet 
opgeruimd of er gaat weer iets 
anders op de schop.
Natuurlijk ik weet ook wel dat 
er zo af en toe iets veranderd 
moet worden, maar als er weer 
eens wat opgebroken word 
denk je wel eens, moet dat nou? 
En onze gemeente zegt ja dat 
moet! En dus leg ik me er  maar  
bij neer maar niet van harte, o 
nee!! Dus daar gaan we weer. 

En wat me het meest verbaast 
is dat je er meestal niets van 
weet. En het zal best wel dat ze 
het bekend  maken maar dat 
heb ik natuurlijk weer gemist, 

zoals meestal. Ik denk dat ik de 
krant best uitgebreid lees maar 
dit heb ik nergens zien staan 
vandaar. Wellicht iets voor de 
wijkkrant om dit soort van be-
richten te publiceren, want wat 
ik zo hoor word die wél goed 
gelezen. Hoor ik van de men-
sen uit mijn kennissenkring en 
van de buren. Ik neem aan dat 
onze krant ook op het gemeente 
huis word gelezen. Dus wil ik 
zeggen: beste gemeente, doe 
er iets mee. U maakt er mij en 
met mij veel wijk bewoners heel 
erg blij mee. En ik weet het niet, 
maar het kan volgens mij voor 
een zacht prijsje. En dat is voor 
u dan weer meeval want het 
leven is al duur genoeg.

Wortel  



Loop gerust eens binnen, we zitten om de hoek!
Hart van Brabantlaan 30  -  5038 JM Tilburg  -  info@disma.nl  -  www.disma.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

Als ze zijn gaan zitten zegt de 
een. Hoe komt het toch dat jij de 
laatste tijd zo chagrijnig bent? 
Nou dat is heel simpel. Weet je 
wat het probleem in de omgang 
met jou is? Nou vertel eens. Het 
is heel simpel, als we ergens 
over praten dan weet jij het altijd 
beter en daar baal ik van. O leg 
eens uit. 
Een voorbeeld laatst hadden we 
het over mijn werk rond het huis. 
Ja vertel verder. Zie je nou wat ik 
bedoel, je geeft me niet eens de 
kans om mijn verhaal te vertel-
len, je laat me namelijk nooit uit 
praten dat is wat ik bedoel. 
De man slaat zijn arm om zijn 
vriend heen en zegt. Oké vanaf 
nu zal ik dat niet meer doen is 
het zo goed. Nog een beetje na-
pruttelend stemt de man met twij-
fel in zijn stem toe. 

Maar nou wat anders heb je van-
morgen de krant gelezen? Nee 
want ik heb geen krant dat is me 
te duur. Maar vertel eens waar 
ging het over. Nou ze zijn bij de 
gemeente er achter gekomen dat 
ze te veel geld uit geven. Zijn ze 
daar nu pas achter gekomen dat 
weet ik al jaren. 
Ja dat zal wel, maar nu hebben 
ze besloten om de geldkraan een 
flink stuk dicht te draaien. Je be-
grijpt natuurlijk wel wie daar weer 
de dupe van zijn? 
Ja ik heb zo`n donkerbruin ver-
moeden maar vertel verder. 
Weet je wat het is, ze geven 
geld uit of het niets kost maar als 
puntje bij paaltje komt zijn het de 
burgers van onze gemeente die 
het gelag moeten betalen. De 
mensen die het minst hebben 
voelen het het hardst, als je be-
grijpt wat ik bedoel. 

Nou tot zo ver kan ik je wel vol-
gen, maar vertel eens wat is er 
gebeurd dat je zo overstuur bent. 
Nou we hebben van de gemeen-
te gehoord dat ons buurthuis 
dicht moet en daar ben ik niet blij 
mee. 

En ik niet alleen, want er zijn  
nogal wat mensen die daar veel 
en vaak komen. En een heleboel 
ouderen maken er met veel ple-
zier gebruik van. Als dit weg valt 
waar moeten ze dan naar toe? 
Wie het weet die mag het zeg-
gen maar ik weet het niet.
Ja ik weet het niet hoor de soep 
wordt nooit zo heet gegeten als 
hij wordt opgediend, misschien 
valt het wel mee. Ik geloof er niks 
van, volgens mij doen ze de tent 
gewoon dicht!! En wat dan?

Ja dat weet ik ook niet maar er 
zal wel een oplossing komen het 
zijn toch geen onmensen bij de 
gemeente? Dat het onmensen 
zijn dat geloof ik ook niet. Maar 
of ze allemaal wel zo verstandig 
zijn vraag ik me af, als ik zie wat 
er in onze stad allemaal gebeurt. 
Ik heb zo mijn twijfels. 

Oké, wacht het nu maar af en 
trek geen voorbarige conclusies.  
Je zou het er van aan je hart 
krijgen en is het dat allemaal wel 
waard. Ja dat weet ik ook wel 
maar het doet me wel iets
En ik ben er niet gerust op. 
Maar even goed het is fijn om 
even met je te kunnen praten. Ik 
ga weer eens op huis aan. Ons 
moeder zal de koffie wel klaar 
hebben denk ik. 
Dus houdoe en tot morgen.

Wortel

De 16 deelnemers gingen 6 janu-
ari 2014 van start met hun voor-
rondewedstrijden, verdeeld over 
twee poules. Tot in de laatste 
speelronde moest worden ge-
wacht welke vier spelers uitein-
delijk zouden doordringen tot de 
halve finales.
Uiteindelijk wisten: Leo van Dies-
sen en Hans van Bladel in poule 
A en Huub van Erve en Berry 
van Poppel in poule B zich te 
plaatsen voor de kruisfinales.
Huub van Erve  kon hierin zijn 
goede vorm uit de voorronde niet 
vinden en moest zijn meerdere 
erkennen in Hans van Bladel. 
In de andere halve finale was 
Leo van Diessen te sterk voor 
Berry van Poppel.

In de strijd om de derde plaats 
zag Huub van Erve op de valreep  
Berry van Poppel de overwinning 
voor zijn neus wegkapen. 
De finale zorgde voor een novi-
teit.
Er was een replay nodig om tot 
een winnaar te komen.
In de eerste finalewedstrijd nam 
Hans van Bladel met superieur 
spel een ruime voorsprong.
Op één carambole voor het te 
behalen aantal van 20 bleef hij 
echter steken. Leo van Diessen, 
op dat moment aankijkend tegen 
een ruime achterstand, kreeg de 
gelegenheid terug te komen in 
de partij. Toen Hans van Bladel 
uiteindelijk zijn laatste carambole 

maakte was Leo van Diessen 
zover gevorderd, dat hij in de na-
beurt nog slechts één carambole 
hoefde te maken om een replay 
af te dwingen. Zo geschiedde. 
Beide spelers hadden hiermee 
hun beste kruit verschoten en 
uiteindelijk was het Leo van Dies-
sen, die zijn zenuwen het beste 
onder controle kreeg en daarmee 
de zege en de begeerde trof-
fee voor één jaar de zijne mag 
noemen.
Heren proficiat.

De hoogste serie in dit toernooi 
werd gemaakt door Jurgen van 
Bladel 8 caramboles. De kortste 
partij was voor: Leo van Diessen 
en Huub van Erve

Hoogste partijgemiddelde ; 
Jurgen van Bladel 1.273 gem. 
De bekers werden uitgereikt door 
Els van Poppel en Jan van Esch, 
bestuurslid “ In de Boomtak”.
Dank daarvoor.
Tevens zijn we dank verschul- 
digd aan: In de Boomtak – BV 
Noordhoek – Albert Heyn Jan 
Heijsstraat- Frans v Oursouw
en onze anonieme sponsor.
Mede door hun bijdrage kunnen 
we terugkijken op een geslaagd 
toernooi met weer een gezellige 
finaleavond.

De organisatie
Hennie Priemus en  Ad van de 
Wiel

Krillis en Nillis 2
Met zijn tweeën komen ze aanlopen en zo te zien zijn ze het 
weer niet met elkaar eens

Mari van Poppeltoernooi beslist in replay
De 31e editie van het Driebandentoernooi van “In de Boom-
tak”, beter bekend als het Mari van Poppeltoernooi kent weer 
zijn winnaar.

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

Van links naar rechts: Huub van Erven (4e), Berry van Poppel (3e), Hans 
van Bladel (2e) en de winnaar van 2014 Leo van Diessen
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Mag ik op straat 
gaan spelen?  
Datering van de gebeurtenis: 
Jaren ‘50

Als ik na school buiten mocht 
spelen was dat veelal in de Oude 
Kerkstraat. Het was ‘de’ plek 
waar je mij met mijn vriendjes kon 
vinden. 

Ons trio, Jan van tante Riet, Frans 
en ik, voetbalden daar, speelden 
er politie en boef, cowboy en 
indiaan, deden er verstoppertje 
en klommen op en over poorten, 
schuttingen en gebouwen van 
de textielfabriek Triborgh en het 
bouwterrein van aannemer Heer-
kens. 
Tenslotte fietsten we er wedstrijd-
jes, want er kwam nauwelijks 
verkeer.

Voetbal

Na school haalde ik met de bal 
onder mijn arm Jan van tante Riet 
en Frans thuis op om een potje op 
straat te voetballen. 
Al snel verschenen uit alle hoeken 
en gaten in de buurt allerlei jon-
gens, zodat we een partijtje kon-
den spelen in de Oude Kerkstraat  
Om de beurt kon je dan uit de rij 
van jongens een speler kiezen die 
voor dat spelletje voetbal bij jouw 
team hoorde. 
Degene met de bal mocht het 
eerst kiezen, je nam dan natuurlijk 
de beste uit het groepje. 
Als er al twee of drie gekozen wa-
ren en je stond nog af te wachten 
bij welke kant je zou gaan horen, 
dan zei dat wel iets over het ge-
brek aan je voetbalkwaliteiten. 

Gelukkig werd ik meestal niet 
als een van de laatste gekozen. 
We namen ook namen aan van 
bekende voetballers. “Ik ben Kurt 
Zaro”:zei ik dan, een ander noem-
de zich Abe Lenstra. 
Onze Harrie speelde al bij NOAD, 
die kon heel goed met een bal 
overweg. 
Ook ome Huub Kwantes was een 
verdienstelijke voetballer, die nog 
bij Willem II in het eerste heeft ge-
speeld. Helaas brak hij zijn been 
op twee plaatsten en kon daarna 
zijn voetbalcarrière wel vergeten. 

Rolschaatsen

Als er niet gevoetbald werd dan 
gingen we soms rolschaatsen. 
Dan reden Jan van tante Riet en 
ik op een zondagmorgen naar 
ome Toon Kwantes en tante Annie 
die op de Heikant woonden. 
Zij dreven een kruidenierszaak. 
Het gekletter van de metalen wiel-
tjes op de stenen kon je straten 
verderop horen. 

Via de Noordhoek reden we dan 
door de Gasthuisstraat langs het 
Wilhelminapark, Smidspad, Goir-
kestraat langs De Oude Lind naar 
de Heikant. 
Ome Toon was gehuld in een stof-
jas en was zijn vogeltjes aan het 
voeren. Tante Annie, zoals altijd 
vriendelijk, vroeg of we limonade 
wilde drinken. 
We kletsten even met onze neef-
jes Ad en Nico, waarna we weer 
vertrokken om op tijd te zijn voor 
de voetbal.

Fietsen
Fietsen was ook een geliefde be-
zigheid van mij en mijn vriendjes. 

Mijn eerste fiets was een tweede- 
of misschien wel derdehands 
exemplaar, een met de hand 
zwartgelakte jongensfiets. 
Het zadel stond op zijn laagst, 
houten blokken waren op de 
pedalen geschroefd en er zat één 
handrem op met een blokje op de 
voorband. 
Ik heb er wel honderd keer “den 

blok” mee om geracet. 
De Oude Kerkstraat in, de hoek 
om bij Pietje de Ronde en “t 
Kabinet op hoge poten” in de 
Ververstraat en rechts af bij bak-
ker Beerens door de Primus van 
Gilsstraat rechts de Zwijsenstraat 
in en op naar de finish. 
Meestal reden we met tweeën 
tegen elkaar. 

Vervallen baan

Maar ook ben ik er eens alleen 
naar de betonnen wielerpiste ge-
reden achter café de Korenbloem 
aan de Bredaseweg. 
De baan was in verval geraakt 
en er groeide wat gras tussen de 
spleten. 
Ook lag er zand en stof op want 
de baan was al een tijd niet meer 
in gebruik. Hier en daar waren 
er al stukken beton gescheurd of 
zelfs helemaal verdwenen.
Maar als je behendig stuurde kont 
je er nog wat rondjes op afleg-
gen, vooral boven in de baan. 
Hoe hoger je in de baan reed des 
te harder moest je fietsen anders 
gleed je naar beneden. 
Het was dan ook geen wonder dat 
ik op het hoogste punt met mijn 
trapper het beton raakte en naar 
beneden schoof. 
Mijn hele rechter been was één 
schaafwond. 
Thuis kreeg ik er voor op mijn 
donder. Wat ga je daar ook zoe-

ken, was wat ons ma wilde weten. 
De uitbrander was er een die ik 
niet vergeet.

7e Vertelling (uit ‘Bouwjaar 1945’ 
memoires van Jan Kwantes)
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

Ouder worden

Hebt u dat niet al die ongemakken 
van het ouder worden
Ik wel
Dat begint s’morgens al. Douchen 
en de handgrepen vasthouden. 
Dan het aankleden
Een T-shirt krijg je met moeite 
over je lijf getrokken.
Zittend op bed een broek aantrek-
ken anders verlies je het even-
wicht
de schoenen aan met behulp van 
een schoenlepel
Ontbijten
Je laat een vork op de grond val-
len weer bukken
de vleeswarenzakjes krijg je niet 
open, dan heb je weer een schaar 
nodig.

Naar de A.H., met de rollator bij de 
stoplichten oversteken, het stop-
licht staat al weer op rood voor je 
aan de overkant bent
het vergeten wordt steeds beter, 
je pasje vergeten, de volle kar 
boodschappen bij de balie zetten 
en terug naar huis
Je komt een kennis tegen, ik her-
ken je gezicht maar weet de naam 
niet meer.

Wat had je nu in de koelkast te 
zoeken, je wilde een postzegel 
pakken om op een verjaardags-
kaart te plakken
‘s avonds koken, het potje Hak 
daar krijg je met een mes de lucht 
niet uit, dan maar met de blikope-
ner een gat in de deksel maken.
En als je ‘s avonds in bed stapt 
ga dan eerst op bed zitten en trek 
dan je benen op, stap er nooit met 
een been in want dan val je met 
je volle gewicht tegen de slaapka-
merdeur
Heeft u hier allemaal geen last 
van. Ik wel

Marije Ewals

Seniorenhoekje

Oude Kerkstraat, Tilburg

Rolschaatsen met metalen wieltjes

Wielerbaan achter de Korenbloem-
Bredaseweg
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Op 19 maart waren de gemeen-
teraadsverkiezingen. Voor veel 
wijkbewoners betekende dit de 
vaste gang naar de stembus en 
dus naar In de Boomtak. 
Onze werkgroep zag haar kans 
schoon! Dit was dé gelegenheid 
om een grote groep wijkbewo-
ners aan te kunnen spreken en
bekend te maken met ons initi-
atief. En ook om te informeren 
naar hun vragen, wensen en 
behoeften. En om te vragen wat 
zij in de aanbieding hebben. Het 
werd een ware happening! 

Gezien de grote opkomst in onze 
wijk, de grootste van Tilburg, 
kregen we ruim de gelegenheid 
tot uitleg, uitwisseling en laten 
invullen van onze vragenlijst. 
Dit mede door de enthousiaste 
uitleg door leden van de werk-
groep. En wat een geweldig 
resultaat!

Er zijn ongeveer 530 vragenlijs-
ten door de mensen ingevuld! 
Op ruim 2000 stemmers is dat 
een mooie score. 
Van de 530 mensen heeft meer 
dan de helft aangegeven dat zij 
graag bereid zijn om anderen 
in de wijk een handje te helpen. 
Prachtig!
Een grote groep geeft aan be-
hoefte te hebben aan contact of 
activiteiten. Er worden veel voor-
beelden genoemd en voorstel-
len gedaan. Dit leidt tot een hele 
lijst van wensen, activiteiten en 
diensten. 

Zomaar een greep uit die hele 
lijst:
Veel mensen willen boodschap-
pen doen of helpen met klussen. 
Er wordt gesproken van hulp 
bij het invullen van formulieren, 
hulp met vervoer en oppas-
sen. Men wil een luisterend oor 
bieden, gezelligheid brengen en 
samen dingen doen. Met hob-
by’s bezig zijn, kleren repareren, 
uitstapjes maken en samen 
wandelen en fietsen. Praten 
over een thema, naar een lezing 

of op excursie gaan behoort ook 
tot de ideeën. Taallessen, de 
hond uitlaten, ouderen bezoe-
ken of voorlezen. Samen koken 
en eten.
Het schoonmaken van de buurt, 
opknappen van speelplekken en 
het onderhouden van groen in 
de wijk. Meer activiteiten orga-
niseren voor de kinderen en 
aandacht voor de jongeren. Een 
“soos” organiseren, een buurt-
feest, muziekfeest en straat-
barbecue. Juist voor de groep 
van 30 tot 50-jarigen. Kortom, 
ideeën te over!

Uiteraard hebben we eerst een 
en ander globaal uitgewerkt, 
maar moeten de concrete over-
zichten nog gemaakt worden. 
Daarna worden dan de koppe-
lingen tussen vraag en aanbod 
gemaakt. Dat zal gezien de 
enorme hoeveelheid een flinke 
klus zijn.

Onze voorlopige conclusie is dat 
er in de Noordhoek veel mensen 
enthousiast en actief willen zijn 
om er samen een nog meer leef-
bare wijk van te maken. Voor en 
met elkaar.
Dit betekent voor ons als werk-
groep een grote stimulans om 
door te gaan en er nog een 
schepje bovenop te doen.

Wanneer u in een van de ko-
mende weken benaderd wordt 
omdat uw idee of wens overeen-
komt met die van anderen, en er 
concreet iets afgesproken kan 
worden, aarzel dan niet maar 
grijp uw kans! Als uw vraag om 
bijvoorbeeld hulp in de tuin of 
voor het doen van boodschap-
pen gekoppeld wordt  aan 
iemand bij u in de straat, maak 
van de gelegenheid gebruik!

Wij zien het al voor ons: een 
bruisende wijk, met de Boomtak 
als centraal contactpunt. Een 
avontuur, een uitdaging aan ons 
allemaal!

Sociaal centrum in de Boomtak
Zoals beloofd houden we u in elke wijkkrant op de hoogte van 
activiteiten en/of  ontwikkelingen binnen het Sociaal Centrum. 
Hier is onze nieuwe bijdrage. 

Op de bovenste rij van links naar rechts: Felie Tuytelaaars, Grace van 
Beers, Lau Geurts en Joris Schlappi
Op de onderste rij: Lidy van Ham, Nicole Appels en Loes van Zuylen

Tot slot, we hebben een foto 
gemaakt van de leden van onze 
werkgroep, zodat u deze kunt 
herkennen en aanspreken als u 
in de Boomtak komt.
Op de foto ontbreken Petra 
Schreurs van Contour de Twern 
Roland Samuels van Social 

Energy en Marjolein Duif, die 
zich onlangs bij de werkgroep 
heeft aangesloten.

U kunt ook altijd bellen naar 
013-5430920 of mailen naar so-
ciaalcentrum@indeboomtak.nl.

Uitgaande school steekt Noordhoekring over
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Snoopy’s kindermarkt

Zaterdag 10 mei organiseert 
Snoopy haar eerste kindermarkt.
Na het succesvolle Sinterklaas- 
feest en de Kerstactie vind ik 
het weer eens tijd om wat leuks 
te organiseren. Ik heb gekozen 
voor een kindermarkt. Ik heb 
Snoopy opgericht. In eerste 
instantie voor mensen met een 
laag budget en mensen (die 
vaak daardoor) eenzaam zijn. 
Volwassenen en kinderen van 0 
tot 100 jaar.
Op deze kindermarkt mogen er 
alleen (tweedehands) spulletjes 
verkocht worden voor, door en 
van kinderen en het zou zo leuk 
zijn als de kinderen zelf ook ach-
ter de kraampjes willen kruipen 
en hun eigen spulletjes willen 
verkopen.
Denk bijvoorbeeld aan speel-
goed, spelletjes, games, kleding, 
schoenen of eigen gemaakte 
lekkere hapjes. Ook je fiets of 
step die te klein is geworden 
mag mee.
We mogen deze dag van de 
Boomtak gebruik maken van de 
ruimte tegen het geweldig lage 
bedrag van €50,-. Dit bedrag 
zal uit eindelijk worden verdeeld 
onder het totaal aantal kraam-
pjes (“kraamhuur”) of hopen op 
een sponsor?! De entree zal 
deze dag geheel gratis zijn. Ook 
het entertainment hoort daar bij, 
wat op zich al middagvullend zal 
zijn.
De markt is van 11.00 tot 15.00 

uur.
Wilt u gezellig meedoen en ook 
een kraampje huren wees er 
snel bij want vol=vol. Inschrijving 
sluit 3 mei
r_louer@hotmail.com of tel:
0652736503
Bij mailen graag naam, adres en 
telefoonnummer vermelden.

Ook zal Brigitte van de Voedsel-
bank voor dieren Tilburg aan-
wezig zijn om al uw vragen te 
beantwoorden. U kunt zich ook 
inschrijven. Maar ook hopen we 
stiekem op(veel) donaties.Alles 
is welkom van speeltje, honden-
mand, kattenluik, vogel- kooi, 
voer, snoepjes of behuizing

Dit evenement voor en door 
kinderen wordt mede mogelijk 
gemaakt door allround sales bu-
reau Online22. Deze zullen de 
kinderen verblijden met eerste 
klas entertainment om dit kids 
event helemaal compleet te ma-
ken. Meer weten over Online22? 
Zie www.online22.nl

We hopen op een grote opkomst 
en een gezellige dag.
Patries (Diepbrink)

Energiefabriek013 heeft drie 
uitstekende solarteurs geselec-
teerd die in de Binnenstad, Arm-
hoefse Akkers en Koningshaven 
kwalitatief goede zonnestroom 
installaties installeren tegen zeer 
scherpe prijzen.
Steeds meer Nederlanders 
schaffen zonnepanelen aan. 
Het is opzienbarend dat een 
markt zo hard groeit, nota bene 
in crisistijd. 
De onstuimige groei van zon-
nestroom laat zich gemakkelijk 
verklaren. De prijs van stroom 
is ruim verdubbeld de laatste 15 
jaren. Zonnepanelen zijn betaal-
baar geworden door toenemen-
de vraag.
Energiefabriek013 heeft een 
aanbesteding uitgeschreven 
waarbij talloze installateurs zijn 

aangeschreven. Uiteindelijk zijn,  
op basis van allerlei kwaliteits-
criteria, de beste drie aanbiedin-
gen geselecteerd. 
Vanzelfsprekend is hierbij ook 
naar de prijs gekeken. Door de 
scherpe prijs is het financiële 
rendement hoog. 
Nadere informatie via de web-
site www.energiefabriek013.nl

Informatieavonden
Wilt u voorgelicht worden over 
zonnestroom en kennismaken 
met de drie geselecteerde part-
ners, dan kan dat.
Energiefabriek013 organiseert 
op 3 april 2013 een informa-
tieavond in Wijkcentrum In De 
Boomtak - Boomstraat 81 
donderdag 3 april 2014-19.30.

2000Dakenplan informatieavond van 
Energiefabriek013 

Het 2000Dakenplan is een actie van Energiefabriek013 voor 
zonnestroom op geschikte daken in Tilburg. 

Koop een eigen tegel voor ons nieuwe terras

Voor slechts € 5,00 bent u de eigenaar van een nieuw stukje ter-
ras van 360 cm2. Ruim 1000 nieuwe terrastegels zijn de basis van 
het nieuwe terras achter In De Boomtak. In de binnentuin tussen 
De Herbergier en In De Boomtak is een behoorlijke oppervlakte 
ontmoetingsplek. Deze ruimte zal gebruikt worden voor diverse 
doeleinden. Zo heeft In De Boomtak een mooi terras waar zon en 
schaduw elkaar afwisselen, is er een grote boom en is er ruimte 
voor kleine evenementen zoals een boekenmarkt of een akoestisch 
optreden van koren en muziekgroepen. 
De ondergrond bestaat uit zwarte betontegels van 60 x 60 cm. 
Om dit mooie plan te ondersteunen kunt u symbolisch eigenaar wor-
den van een stukje terras van 0,36 m2. Voor slechts € 5,00 sponsort 
u een tegel en voor € 15,00 bent u al grootgrondbezitter want dat is 
goed voor meer dan één vierkante meter. 
Voor iedere betaalde tegel ontvangt u een certificaat en komt uw 
naam op een speciaal sponsorbord dat straks zichtbaar zal zijn op 
het terras. U kunt meedoen door uw naam te laten registreren en 
contant te betalen bij de bar In de Boomtak.De Worst - Noordhoekring
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