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Eindelijk is In de Boomtak
weer van de buurt

Meer dan tienduizend bezoekers verwacht

Het heeft flink wat kruim gekost maar met inzet van heel
veel mensen en een hoop goede wil gaat het lukken: ons
buurtcentrum wordt officieel eigendom van de wijk.
Het Stichtingsbestuur “in de Boomtak” koopt op zeer korte
termijn het wijkcentrum van de gemeente Tilburg en leent het
geld hiervoor van de Coöperatie In de Boomtak en de Rabobank.

In het weekend van 13 en 14 september is het Van Gend en Loosterrein in onze wijk het decor voor Brabant Open Air.
Dit tweedaagse popfestival verhuist hiermee van Eindhoven naar
de Tilburgse Spoorzone. Op Strijp S trok het festival ongeveer 15
duizend bezoekers. Het festival is een initiatief van onder andere
Marc Meeuwis , de broer van Guus.

Vele wijkbewoners hebben dit jaar
aangegeven certificaten te willen
kopen en zij worden hiermee lid
van de coöperatie “In de Boomtak”.
De Stichtingsakte is inmiddels
door de notaris opgesteld en er is
een voorlopig bestuur samengesteld.
Het bestuur van de coöperatie beheert de lening.
Dit betekent dat het bestuur van
de coöperatie er op toe ziet dat de
stichting die het buurtcentrum formeel draaiende houdt (Stichting
Exploitatie en Beheer In de Boomtak) zijn werk goed doet.
Maar laten we samen eens even
terug kijken hoe het is begonnen.
Weet u het nog?

Brabant Open Air strijkt neer op
Van Gend en Loos-terrein

Het festival is ooit begonnen in
Lieshout en kent nu dus de derde
locatie in een korte historie.
Voor Tilburg en specifiek de Spoorzone is gekozen wegens de centrale ligging en goede bereikbaarheid.
Het popfestival past in het streven
om van het Van Gend en Loos-terrein een vrijetijds- en evenemententerrein te maken.

toekomst van het wijkcentrum.
Via een brief zijn inmiddels alle
wijkbewoners geïnformeerd, die
zich hebben aangemeld voor de
coöperatie.
Ook via de wijkkrant houden we u
op de hoogte van de voortgang.

Frank

Marc Meeuwis is samen met een
paar andere Tilburgse ondernemers
de dragende kracht achter de verhuizing. De Tilburgs-Rotterdamse
band The Kik is een van de bekendste namen die inmiddels geboekt is.
Ook Isabel Ame en The Handsome
Poets staan op de speellijst.
Goede afspraken

De gemeente draait de subsidiekraan dicht voor een groot aantal
wijkcentra in de stad en ook van
ons fraaie buurtcentrum in de
Boomstraat.
Maar de gemeente rekende duidelijk buiten de waard.
Want indertijd (jaren 70) had het
parochiebestuur van de Noordhoekkerk het wijkcentrum aan de
gemeente overgedragen onder
voorwaarde dat het gebouw en de
gronden altijd onderdeel zouden
blijven van de Noordhoek.
Het stond er, zwart op wit, in de
notariële acte.
De gemeente rekende echter een
huur van maar liefst 40 000 duizend euro per jaar.
Op te hoesten in 12 maandelijkse
termijnen.
Zeggenschap
Daar moet iets aan te doen zijn,
dachten vele buurtbewoners.
Het idee voor een coöperatie was
snel geboren.
Voordeel hiervan is uiteraard dat
de maandelijkse lasten flink omlaag gaan en de buurt echt zeggenschap krijgt en houdt over de

Camping op Van Gend en Loos-terrein tijdens Mundial Festival

De komst van Brabant Open Air
werd begin juni bekend gemaakt
tijdens een informatieavond over
de toekomst van het Van Gend en
Loos-terrein.
De mededeling wekte gemengde
reacties op bij de aanwezigen.
Vooral praktische zaken zoals
parkeren, mogelijke geluidsoverlast
en afval moeten goed geregeld
worden.
De organisatie en de gemeente
hebben toegezegd met een goed
plan te komen hoe ze om wil gaan
met deze onderwerpen.
Ook zal ze de direct omwonenden
bijtijds op de hoogte houden van de
maatregelen.
Voor algemene informatie:
www.brabantopenair.nl

In de Boomtak agenda
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur

Maandag

07.30 - 19.00 uur
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

Dinsdag

07.30 - 19.00 uur
08.30 - 09.30 uur
09.15 - 10.15 uur
09.30 - 10.30 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
19.30 - 21.30 uur
20.00 - 21.30 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 23.30 uur

Woensdag

07.30 - 19.00 uur
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 - 24.00 uur
20.30 - 22.30 uur
21.00 - 22.30 uur

Donderdag

07.30 - 19.00 uur
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
18.45 - 19.45 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 22.00 uur
20.00 - 21.30 uur
21.00 - 23.00 uur

Vrijdag

07.30 - 19.00 uur
08.30 - 09.30 uur
13.00 - 16.30 uur
13.30 - 14.30 uur
17.30 - 20.30 uur
19.00 - 21.00 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 24.00 uur

Zaterdag

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

Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+Trombose)
Biljartvereniging de Noordhoek
Bingo (2e maandag van de maand)
In de Boomtak menu
Damesgym Tijd en Wijlen
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+Trombose)
Dansles Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
Yoga
Dans en bewegen
Biljartvereniging het Blad
PC Restart
Moedergym
Contour de Twern ouderenadviseur
Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
Balletschool Ja! Academy
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag v.d. maand)
Schilderclub de Boomtak
Biljartvereniging de Boomtak
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
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
Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Ju-Jitsu
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+Trombose)
Yoga
PC Restart
Schilderclub de Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag v.d.maand)
Pilatus
Damles TDV
Kroatische les voor volwassenen
(even weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+Trombose)
Biljartvereniging het Blad
Koersbal
Streetdance
Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)
Darten
Lets Café (2e vrijdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag v/d maand)
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)

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

PC Consult gaat
uitbreiden
Vanwege een toenemende belangstelling voor het project PC Consult,
onderdeel van PC ReStart, wordt de
openingstijd vanaf maandag 7 juli
uitgebreid.
Vanaf die dag is PC Consult ook
open op:
maandag van 11.00 tot 13.00 uur.
De woensdag van 10.00 tot 13.00
uur blijft zoals het nu is.

Bij PC Consult kunt u 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), 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. Ook kunt u bij Mila
terecht met vragen over fotografie,
belichting, fotobewerking, filmen en
video-bewerking.
U betaalt hiervoor €3,- per consult,
ongeacht de vraag of de tijd die u
nodig hebt.
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? U kunt hiervoor terecht bij Wijkcentrum In De
Boomtak, Boomstraat 81 in Tilburg.

KinderVakantieWerk
de Noordhoek 2014
We gaan weer van start!
Dit jaar doen er maar liefst 205
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kinderen mee!
De meeste kinderen ooit.
We zitten dus helemaal vol!
51 Vrijwilligers zullen in de week
van 18 t/m 23 augustus weer
met veel plezier de kinderen een
gave week bezorgen.
Het thema dit jaar is:

Het Wilde Westen
Kijk er dus niet van op wanneer
u op maandagmiddag de cowboys en indianen door de buurt
ziet lopen.
Op het programma staat onder
meer: Een uitstapje, zwemmen,
naar de Oude Warande, Workshop Djembe en op kamp met
de ouderen.
Dit alles zal plaatsvinden op het
terrein van het Odulphus Lyceum. Fijn dat we ook daar dit jaar
weer terecht kunnen.

Zoektocht naar foto’s over
de Bomenbuurt gaat verder

daar graag wat meer van weten en
werd in contact gebracht met een
man die alles van molens in Tilburg
weet, Ad Vorselaars.

We hebben diverse mailtjes ontvangen van mensen die reageerden op
de oproep die we eerder in onze
buurtkrant plaatsten onder de kop
‘Gezocht: oude foto’s over onze
Bomenbuurt’.

Nonnenlichamen

Op de eerste plaats was daar de reactie van Marianne van Dongen die
al vanaf haar zesde op diverse adressen in de Bomenbuurt gewoond
heeft. ‘Inmiddels al 42 jaar op hetzelfde adres met mijn man’, schrijft
ze. Ze stuurde een paar mooie
foto’s mee waar we zeker iets

meling foto’s van gesloopt Tilburg
zit uiteraard ook het een en ander
van de Bomenbuurt’, schreef hij.
‘Daar liggen ook mijn roots’. Dat
woordje ‘verzameling’ maakt
nieuwsgierig.
Het blijkt om foto’s te gaan die
Reijnders in de loop deer jaren gemaakt heeft van allerlei gebouwen
waarvan hij wist dat ze gesloopt
zouden worden.
Hij legde ze dus vast voordat het
te laat was. Zo heeft hij foto’s van
de kerk van de Noordhoek, van
textielververij De Regenboog aan

En dan was er nog Wies van Wijk
die ons wees op een reeks oude
(vergrote) foto’s die vroeger in het
buurthuis gehangen moet hebben.
“Die foto’s zijn nu in handen van
het bestuur van de stichting Noordhoek”, aldus Wies. Zelf had ze er
kleinere afdrukken van en kon daar
ook het een en ander bij vertellen.
Op één van de foto’s - bij dit artikel
geplaatst - staat het vroegere Ursulinenklooster, gezien vanuit de
Acaciastraat.

ten. Wie weet trouwens wie de foto
van het Ursulinenklooster gemaakt
heeft?
Tot zover de eerste reacties.
Na de vakantie komen we er graag
op terug. Ondertussen blijven nieuwe reacties uiteraard welkom.
Voor de duidelijkheid geven we
nog even aan wat voor soort foto’s
we zoeken. De foto’s mogen over
van alles en nog wat gaan, van
buurtfeest tot schooluitstapje, van
verkenners tot communicanten, van
Sinterklaas tot gouden bruiloft, van
grote gezinnen tot spelen op straat,
van sneeuwpret tot verdwenen
buurtwinkeltjes. Alle onderwerpen
komen dus in aanmerking - als ze
maar iets met de Bomenbuurt te
maken hebben. En natuurlijk wordt
het nog interessanter als er iets bij
te vertellen valt.
Foto’s die we kiezen worden in
onze wijkkrant geplaatst met een
verhaaltje.
Wie oude foto’s heeft, kan dit
melden via het e-mail adres:
joep@eijkens.nl
onder vermelding van ‘buurtfoto’.

mee kunnen. Enige foto’s bleken
gemaakt bij gelegenheid van een
gouden bruiloft in de Esdoornstraat.
We komen er nog graag op terug.

de Beukenstraat en het Watertorenplein en - veel recenter natuurlijk
- van de Vormenfabriek aan de Sint
Ceciliastraat.

Dat ook de liefde voor de buurt
waar men vroeger gewoond heeft
niet roest, blijkt uit de reactie van
Herman Reijnders. ‘In mijn verza-

Bij de oproep hadden we ook een
oude foto geplaatst van de molen
die vroeger aan de Elzenstraat
stond. Frans Matthijssen wilde
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MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl
H a r t

v a n

‘Bij de afbraak van het klooster
en de graven naast het gebouw
werden de lichamen van de nonnen
nog geheel intact gevonden’, meldt
Wies. Dat klinkt wel heel bijzonder.
En nog bijzonderder zou het zijn als
daar toen ook foto’s van gemaakt
zouden zijn. Maar dat lijkt uitgeslo-

B r a b a n t l a a n

FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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T i l b u r g

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

P e r s o n a l

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

Rommelmarkt Lindeplein: zeer geslaagd evenement in de
Bomenbuurt
Het leek wel een kleine versie van de Meimarkt op 15 juni in de Bomenbuurt. Op initiatief van de pleinbewoners werd op die zondag een
drukbezochte rommelmarkt georganiseerd op het Lindeplein.
“Gezellig!” Zo omschreven zowel de
verkopers als de bezoekers in één
woord de eerste editie van de gratis
toegankelijke rommelmarkt op het
Lindeplein.
Het weer was heerlijk, niet te koud
en niet te warm maar wel met een
zonnetje, 34 kramen en 14 grondplaatsen, kortom een ideale markt.
Geen minuut rustig
Om 7 uur ‘s ochtends al kwam de
leverancier van de kramen.
In iets meer dan een uur stonden
alle kramen in het toen nog magere
ochtendzonnetje met dank aan een
groep vrijwilligers en studenten uit
de buurt.
Om acht uur waren er al de eerste
kopers, er was op dat moment nog
geen kraam ingericht!
Rond 10 uur waren alle kramen
bezet en vanaf dat moment is het
geen minuut rustig geweest op het
Lindeplein.
De publiciteit in de lokale media, zoals ook in deze wijkkrant, had zijn
werk goed gedaan.
De vermelding op allerlei websites
over rommelmarkten en de bewegwijzering droegen ook bij aan de
bekendheid.
Er kwam geen einde aan het komen
en gaan van auto’s, voetgangers en
fietsers, een stoet die tot 16 uur zou
aanhouden.
Geen wanklank
Opvallend was het grote aantal kinderen dat gebruik maakte van het
speeltoestel om lekker te spelen,
terwijl de ouders op hun gemak een
rondje langs de kramen liepen.
De organisatie was zeer tevreden over het verloop, er is geen

wanklank gevallen.
Nou, eentje dan, er stond een auto
verkeerd geparkeerd en die moest
van de politie verwijderd worden.
Na afloop van de markt liet iedereen

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

alles netjes achter, de organisatie
had vuilniszakken aan de deelnemers uitgedeeld om het opruimen te
stimuleren.
Nog even nagenietend van de
avondzon en met een welverdiend

biertje evalueerden de organisatoren
en de vrijwilligers het evenement.
Voor volgend jaar zijn er al volop
ideeën om het succes te proberen te
evenaren.

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

Vraag en Aanbod!!
Stap voor stap gaat de Werkgroep
‘het Sociaal Centrum’ verder.
Na een zeer geslaagde wijkwandeling en lezing over de geschiedenis
van Kessels en de toekomst van
het van Gend en Loos terrein op
25 mei j.l. is het tijd voor ons volgende actiepunt.
Op dit moment richten wij ons op
het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod van diensten, klusjes,
hulp. De eerste ontmoetingen tussen wijkbewoners in dit verband
hebben inmiddels plaatsgevonden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de gegevens uit de enquête van
maart 2014, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Natuurlijk zijn er meer mensen die
een vraag en mogelijk een aanbod
hebben, maar die geen enquête
ingevuld hebben.
Wij nodigen u dan ook steeds
opnieuw weer uit om u met uw vragen of uw aanbod aan te melden
bij een van de medewerkers van
het Sociaal Centrum.

Boulevard café, een familiebedrijf

U wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld.
De activiteiten mogen van allerlei
aard zijn, dit kan variëren van
tuinklussen tot kledingreparatie,
van boodschapjes tot een ziekenhuisbezoek, van een gesprek tot
een bioscoop- of wandelmaatje,
van het organiseren van een buurtfeest tot het samen koken, van de
buurt opruimen tot ouderenbezoek,
en ga zo maar door.
Uitgangspunt is dat de gever ook
kijkt wat hij op enig moment zou
willen ontvangen, en omgekeerd
dat de ontvanger van een van zijn
talenten gebruik maakt, om iets in
te brengen voor de gever, voor een
andere wijkbewoner of gewoon
voor het algemeen belang!
Dan ontstaat er een gezonde balans, en wordt iedereen er gelukkiger van!
Wij hopen van u te horen!

Dat kan op de volgende
momenten:

Ongeveer in 1960, begon Janus
van Abeelen een café samen met
zijn vrouw.
Zo als in die tijd normaal hadden ze
nog al wat kinderen.
Moeder Mia had het er maar druk
mee zo als alle moeders in die tijd.

veranderen. Het moest wat meer
van deze tijd worden. Hoewel ik
veel kroegen heb gezien, dacht ik
dat ik er wel verstand van had, dus
niet!
Maar dit terzijde ha ha. Als je er binnen loopt ziet het er heel leuk uit.

Maar het leven gaat door, dus wat
in die tijd normaal, was hielpen alle
zeven kinderen mee in de zaak.

Niet alles is veranderd het biljart
staat er nog steeds. Er is ook een
hele mooie grote leestafel waar je
lekker van je krantje kan genieten
of een goed gesprek kan voeren.
De koffie is gewoon lekker zo als
die moet zijn. Met het glaasje bier
en andere alcoholische versnaperingen is ook niets mis mee.

In het onderwijs
En er is een tijd van komen en gaan
dus op zeker moment werd de zaak
over genomen door Marcel en zijn
vrouw Lia.
Deze twee mensen werkten samen in het onderwijs. Marcel vondt
het wel leuk om een café te gaan
runnen. Samen hadden zij er al 25
jaar opzitten aan de Broekhovense
school. Maar hij vondt dat het wel
mooi was geweest. Zijn vrouw ging
nog even door zij kon de kinderen
nog niet missen.
Verder deden ze toch alles al samen dus dat café kon er ook nog
wel bij. Jop hun zoon, de huidige
kastelein, ging na zijn middelbare
schooltijd samen met zijn vader
de zaak runnen. Een jaar of drie
geleden nam Jop samen met zijn
zusje Janneke de zaak echt over.

* Op woensdagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur in de Boomtak, dan is er altijd iemand van
het Sociaal Centrum aanwezig
* Bij de Stand van het Sociaal
Centrum tijdens het maandelijkse
repair-café, iedere laatste zaterdag van de maand
* Op elk moment kunt u een mail
sturen naar:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl
* U kunt zich daarnaast op alle
doordeweekse dagen melden bij
een van de vrijwilligers die in de
Boomtak aanwezig zijn, bijvoorbeeld achter de bar, en vragen of
iemand van het Sociaal Centrum
met u contact op kan nemen.

Leestafel en lekkere koffie
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Zoals u weet, nieuwe heren nieuwe
wetten, dus er moest wel iets

Live muziek
De twee jonge ondernemers proberen een programma aan te
bieden met regelmatig een goede
live band en als dat niet in het programma zit lekkere muziek om naar
te luisteren.
Bijna ben ik vergeten dat er ook
een mooie zaal bij is waar je een
heel leuk feest kunt houden of iets
anders. Je zegt het maar bijna alles
is mogelijk.
Maar wonderen mag je niet verwachten.
Als je voor de krant mag schrijven
heb je het geluk dat je nog eens
ergens komt en dat is heel leuk.
Jop bedankt voor het leuke gesprek
en graag tot ziens.
Hein
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Kom langs aan de
Hart van Brabantlaan 30
of kijk op www.disma.nl

Ruime zaal beschikbaar voor
feesten, vergaderingen,
workshops e.d.
Noordstraat 51, 5038EG
Tilburg. Tel. 013-5445016
www.boulevard-cafe.nl

Elke 2e donderdag van de maand.................Boulevard Buzzz
Houd je van spelletjes en wil je graag je kennis testen? Quiz dan mee bij Boulevard
Buzzz. Een leuke, laagdrempelige, multimediale varia quiz die gespeeld wordt met
echte stemkastjes. Je kunt zowel alleen als in groepjes deelnemen.
Donderdag 10 juli 2014. Aanvang 20.00 uur. Euro 2,50 p.p.

WK BRASIL!!!
Alle wedstrijden op groot scherm. Elke wedstrijd van Nederland op 2 grote schermen!
Speciale actie tijdens de wedstrijden van Oranje:
Bier en fris: Euro 1,50 - wijn: Euro 2,50 - Pitcher bier: Euro 9.- (1.5 ltr)

Maar liefst 60.000 nieuwe buurtgenoten!
Sinds een paar maanden staan er geel, wit en groen gekleurde
bijenkastenop het veldje bij het Talent Square. Het bordje op
het veld vermeldt dat het is ingezaaid met boekweit en dat de
bijen afkomstig zijn van Stadsimkerij Beezzzz. Ik ben eigenlijk
wel benieuwd naar wat stadsimker Marcel Horck hierover kan
vertellen. Ik zoek hem op in zijn werkplaats aan het Smidspad.

aan het werk. En ze werken hard.
Een bijenkast kan wel 40 kilo honing opleveren! Maar dan hebben
de bijen wel genoeg voedsel nodig
natuurlijk!
En erg veel bloemen zijn er niet in
de stad. Er zijn best veel braakliggende terreintjes in Tilburg, maar
daar wordt meestal niks mee gedaan.’
En naast het Talent Square lag
dus zo’n braakliggend terreintje..
‘Een tijdje terug kwam ik in contact
met iemand van TBV Wonen.
Ik vertelde hem dat ik altijd op zoek
ben naar braakliggende stukken
grond waar ik bloemen mag zaaien
en bijenkasten kan neerzetten.
In maart belde TBV Wonen me over
het veldje bij het Talent Square, dat
ik daar wat mocht inzaaien!’
Da’s mooi van TBV Wonen.
‘Jazeker.’

plekken te vinden waar je bloemen kunt zaaien en kasten kunt
neerzetten...
‘Ja... Het is ook jammer bijvoorbeeld dat ze op het Van Gend &
Loosterrein alleen maar gras hebben gezaaid.
Waarom hebben ze daar niet op z’n
minst een rand bloemen gezaaid?!’
Waarom kies je er eigenlijk voor
om een stadsimker te worden? Is
het niet logischer om bijenkasten
in de natuur buiten de stad te
zetten?
‘In de stad is eigenlijk veel meer te
halen voor bijen dan in het buitengebied. Buiten de stad groeit mais,
gras, mais, gras, mais en soms een
bloemetje...
Tegenwoordig wordt alles gemaaid.
Maar ook in de stad vind je steeds
meer tuintjes met buxus en tegels
helaas.

Op het bordje staat dat er boekweit groeit.
‘Ja, boekweit inderdaad. Dat zijn
die witte bloemetjes, die tussen het
gele koolzaad staan.’
Hoe komt het dat er zomaar ineens bijenkasten staan op het
veldje bij het Talent Square?
‘Dat kan ik je vertellen.
Maar zal ik eerst wat uitleggen over
de bijen?’
Ja, graag.
‘In het voorjaar leven er zo’n 10.000
tot 15.000 bijen in een kast. Het bijenvolk groeit, doordat de koningin
eieren gaat leggen.
Op het hoogtepunt legt ze zo’n
1000 tot 1500 eieren per dag.
Als een bijenkast vol is, zetten we
er een kast met lege honingraten
bovenop. Dan gaan de bijen aan
het werk: ze bouwen de raten vol
met kamertjes, in een paar dagen
tijd. In die kamertjes legt de koningin haar eitjes en verzamelen de
bijen hun honing. Als die kast vol
zit, zet ik er nog een bak bovenop,
maar daar zit dan een roostertje
tussen, zodat de grote koningin niet

bij die raten kan komen.
De werkbijen kunnen dat wel. De
bijen vullen die kamertjes dan ook
weer met honing, maar daar zitten
dus geen eitjes tussen. Die raten
kunnen we dan gebruiken om de
honing uit te slingeren.

Uiteindelijk heb je in de zomer zo’n
60.000 bijen in de kast. Zo’n 60.000
nieuwe buurtgenoten dus. Dat is
wel tijdelijk natuurlijk. Bijen leven
maar zo’n zes weken.
In drie weken groeien ze op en in
de volgende drie weken gaan ze

Tel. 06-51234467

Krijg je wel eens klachten van
omwonenden over de bijen?
‘Nee, bij het Talent Square heeft
niemand geklaagd, hoor.
De bijenkasten staan ook wat verder van het fietspad af.
Eigenlijk zouden ze wat meer in de
zon moeten staan, dichter bij het
pad, maar ik ben bang dat ik dan
wel klachten ga krijgen van voorbijgangers. Ik krijg overigens regelmatig enthousiaste mailtjes van
mensen over mijn bijenkasten.
Die vinden het juist hartstikke leuk
dat ze er staan.
Maar als er mensen zijn die écht
last van de bijen hebben, dan haal
ik de kasten weg.
Ik heb bijvoorbeeld wel eens een
kast weggehaald omdat er iemand
vlakbij bleek te wonen die echt allergisch was.’
Maar het blijft dus altijd lastig om

Het zou mooi zijn als we meer
braakliggende terreintjes, al was
het maar tijdelijk, konden inzaaien.
Eigenlijk zou het gewoon verplicht
moeten worden gesteld dat grond
ingezaaid moet worden als hij een
jaar of langer braak ligt.’
Voor meer informatie of voor een
potje lekkere honing, kunt u terecht
bij Beezzzz Imkerij.
www.beezzzz.nl

Kinderdisco winnaars van
The Voice In de Boomtak

Op vrijdag 6 juni 2014 vond de
finale plaats van The Voice In de
Boomtak.
Bij het onderdeel The Voice Live
zingen ging de strijd tussen Tessa
en Wesley.
De broers Dave en Bob namen het
tegen elkaar op bij het onderdeel
Play-Back.
Het was erg spannend en alle
kinderen moedigden alle finalisten
hard aan.

Het is de laatste avond voor de
grote vakantie, want daardoor slaan
we een maand over. Zo kunnen
jullie lekker vakantie houden.
De eerste kinderdisco-avond na de
vakantie is op:

vrijdag 5 september.
Wij hopen weer veel kinderen te
zien op vrijdag 4 juli.
De disco - groep

Sportief
De jury heeft na overleg met elkaar
besloten dat Bob bij de Play-back
en Wesley bij het Live zingen
hadden gewonnen.
Tessa en Dave waren sportief en
feliciteerden de winnaars spontaan.
Allen kregen een certificaat.
De winnaars kregen nog een beker.
Hierbij willen wij de beide dames
van de jury heel hartelijk bedanken
voor hun eerlijke beoordeling.
Het werd een gezellige avond
waarbij Nienke de kinderen nog een
dansje leerde.
De volgende disco-avond is op
vrijdag 4 juli aanstaande.
Daar gaan we weer een gezellige
avond van maken.

“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

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 vakantie
Vurrig jaor zen we mè z’n drieje ’n
fantastische bóótreis weze make
over de Rijn. We han al héél vruug
geboekt, want we wilde p’rséé
mè de Rembrandt van Rijn mee.
Bert zó ók mè ons meegaon.
Mar ’t is zó mè dieje mins,’t is ‘ne
hartstikke goeie vent, mar nogal
vergéétèichtig.
We ware ’s aovus al aon boord
gegaon in Arnhem.
De zoon van Bert ha ons nètjes
weggebrocht en ons bè de bóót
afgezet. Naodè Bert z’n koffer
uitgepakt ha kreeg ie in de gate
dèt ie z’n medicijne thuis op toffel
ha laote ligge, ók die vur z’n hart.
Paniek natuurlijk. Dus mar vlug
naor de balie en z’n verhaal daor
gedaon. Gin punt mèrge legge
we aon en kunde daor naor ’n
ap’théék. Dus ’s andere daags op
zuuk naor ’n ap’théék. Nao dè we
die één gevonde han krége we
te heure dè we ’n recèpt moese
hebbe.
Um ’n lang verhaol kort te make, dè
wier belle (mobiel) en faxe naor d’n
huisarts.
Nao ’n fax terug gehad te hebbe
kos ie mé ‘ne taxie, ’t waar al vijf
ure, erges wir ’n ap’théék gaon
zuke. Gelukkig kwaam ’t a’maol
goewd.
Mar Bert zó Bert nie zen ès ’t daor
bè blééf. Op ’n gegéve ógenblik
waar ie dur z’n gèld en moest ‘r
gepint worre.
Wij in Keule ’n pinautomaat gaon
zuke. Op ons beste Duits al ‘ns
gevraogd aon vurbèijgangers,
mar d’n inne stuurde ons links d’n
andere rèchts.
Eindelijk han we ’n bank gevonde.
Bert naor binne, wèllie bléve buite
wochte. ’t Duurde ‘ne hille tèd
vur Bert wir buite kwaam, zonder
gèld. Bert was namelijk z’n pinpas
vergéte mee te neme. Gelukkig ha
ik m’n pas wel bè me, dus heb ik
vur ‘m gepint. Op ‘ne mèrge was
ie al z’n beddegoewd aon ’t oprolle
en naor de gang toe brenge. Wè
waar d’r aon de haand? Bert moes
’s naachts ’n skeet laote, mar
die waar tot z’n skrik nie dreùg
gebleve. Op ‘ne keer moes ie
hóógnoddig plasse en vluchte ’n
toilet in. Òk daor moeste we wir
lang op ‘m wochte, want meneer
ha z’n onderboks achterste vurre
aon gedaon. Ók had ie ‘ne keer
z’n vest binneste-buite aon. Tot op

’t léste moment hi Bert ons bezig
gehaauwe. We stonne klaor um wir
van boord te gaon, z’ne zoon ston
alwir te wochte, krig Bert in de gate
dèt ie z’n vest nog in z’n kaast in
de hut ha laote hange. Toch waar ‘t
‘ne fijne vacantie geweest, mar Bert
waar toch blèij dèt ie wir thuis waar.
Deez’ jaor ginge we same mè ’n
bus vur ’n wéék naor België. Ik
vroeg nog aon ‘m: “Hedde niks
vergéte?” Néé Bert ha alles bè
‘m. We ware um tien ure nog gin
vijf kilométer weg of ie vroeg aon
mèn: “Ha ik ’n tasje bè me?” Ik
zeg: ‘k Heb gin tasje gezien.” Nou
bléék dèt ie ’t in de wage van
z’ne zoon ha laote ligge. Dè is
me wè geweest. Z’ne zoon waar
nie te bereike. Waar op weg naor
Limburg. Toen ’n kennis gebèld.
Die hi nao veul moeite z’ne zoon
opgesnord. Die zò ’t tasje thuis
klaor legge, zódè ze ’t daor kosse
komme haole. Dieje kennis mè
de motor op weg. Wij zòn in
Antwerpe aonlegge en daor op
d’n bòòdskapper wochte. Mar d’r
kwaam mar niks.
De bus moest deur. De volgende
stop wier aon de balie van ’t hotel
aachtergelaote, òk daor nog niemes
gezien. Bé de leste stop, toen
waar ’t inmiddels 4 ure, Bert waar
onderhaand op van de zinnuwe,
kwaam de verlosser mè de pille
en de spuit vur de suiker. De rest
van de vakantie is op enkele klèine
dinge, b.v. z’ne stok vergéte of z’n
pille in te neme, mar dè kwaam
allemaol wir goewd.
Of ‘k volgend jaor nog ‘ns mè ‘m
mee gao, nou daor zal ‘k nog ‘ns ’n
paor naachte over moete slaope.
Willem Uìtdehèi

Oproep
Redactieleden gezocht voor
wijkkrant In de Noordhoek.
Tevens zijn we op zoek naar
mensen die incidenteel of
op regelmatige basis een
bijdrage willen leveren aan
de wijkkrant.
Voor meer informatie:
www.stichtingnoordhoek.nl

Krillis en Nillis 4
Ha jonge hoe is het met jou, alles
goed? Ja hoor het gaat wel lekker, en zeker mee het goeie weer
wat we hebben. Zeker wel, alleen
jammer dat het wat veel waait, dat
maakt het wat koud. Weet je wat,
laten we aan de overkant op het
terras gaan zitten, nemen we er `n
kopje koffie bij en zitten we lekker
uit de wind.
Dat is een goed idee, maar wie
betaalt dan de koffie? Nou gij natuurlijk. Hoe zo ik. Om dat jij tegenwoordig aandeelhouder bent, en die
hebben centen zat. Wat aandeelhouder? Aandeelhouder waarvan?
Nou jij bent toch aandeelhouder
van de Boomtak. Dus jij denkt dat ik
omdat ik de Boomtak wil steunen, ik
ineens bulk van het geld. Dacht het
niet, ik heb ook maar AOW, net als
jij hoor, dus bij ons is het ook geen
vetpot. Zeker niet.
Maar vertel me dan eens, waarom
doe je het dan als je het niet kan
missen?
Nou dat is heel simpel, ik wil graag
dat de Boomtak open blijft en daar
heb ik wel iets voor over. Ja, eigenlijk heb je wel gelijk, maar het
is toch van de zotte dat gewone
mensen zo`n instelling op de been
moeten houden. De gemeente zou
dat toch moeten doen. Luister, de
gemeente is volgens mij echt wel
van goede wil, maar. Maar wat?
Je weet toch nog wel dat indertijd
toen Jan Hamming wethouder was
en de bomen nog tot in den hemel
groeide.
Wat heeft een man die jaren geleden wethouder was er nou weer
mee te maken?
Laat me het nou eens een keer
uitleggen zonder dat jij er steeds
tussen komt. Ha, daar is de koffie,
dank u wel juffrouw, lekker. Goed,
jij hebt je koffie, geniet er van en
laat mij je nou eens uitleggen hoe
ik denk dat het zit. Goed? Ja doe
maar, ik luister wel. Echt waar? Ja
hoor, mij hoor je niet meer.

Het zit volgens mij als volgt: indertijd hebben ze besloten om vijf
Mfa`s te bouwen. Wacht even, leg
eens uit wat zijn Mfa`s?
Daar gaan we weer, weet jij dan
echt niets? Jonge jonge, blaas nou
eens niet zo hoog van de toren, hoe
moet ik dat allemaal weten? Lees
jij de krant dan niet ? Nog een keer,
ik heb geen krant, ik wil geen krant
want dat kan ik niet betalen, het is
te duur! Kijk dan op de t.v. naar
omroep Tilburg of naar omroep Brabant. Je hebt toch wel t.v.? Ja maar
naar die flauwekul kijk ik niet, dat
vind ik weinig interessant. Nou dan
hou ik er maar over op want dan
gaat wat ik je wil vertellen je ook
niet interesseren.
Ja wel, weet je wat het is, als jij het
vertelt snap ik het meestal. Wel,
dus jij belooft dat je stil zal zijn?
OK? De toenmalige wethouder en
het college vonden dat we in Tilburg
gebouwen nodig hadden die meerdere functies in een verenigden.
Dus bijvoorbeeld: er moest een
school in zijn gevestigd, kinderopvang, kleuterschool, huisartsenpost ,fysiotherapie maar ook een bibliotheek en dan kon er een buurthuis er ook nog wel bij, en ik vergeet vast nog wel iets. Maar goed,
tot zo ver snap ik het wel, maar wat
is dan het probleem. Het geld m`n
jonge, het gaat altijd over geld.
Hoezo geld, praat eens normaal,
wat bedoel je nou weer? In feite
is het heel simpel, je wil iets als
gemeente en dan ga je daar over
nadenken.
Ook dat snap ik, maar waar ligt dan
het probleem.
Diepe zucht. Het probleem is, ze
zijn er van uitgegaan dat de gebruikers een deel van het gebouw
wat zij in het gebruik hebben zouden kopen. Bijvoorbeeld de school
koopt een stuk, de dokterspost een
stuk en ga zo maar door.
Dat begrijp ik, maar dat doen ze
dus niet. Nee, en weet je waarom?
Nee. Huren is veel interessanter
en dan hoef je niet te investeren,

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

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

en als het je niet bevalt zeg je de
groeten en je bent overal vanaf,
snap je. Tot zo ver wel, maar ze
sluiten toch contracten. Ja, maar
die lopen maar een bepaalde tijd en
dan is het game over en zit je met
een veel te duur gebouw en geen
huurder, snap je?
Hoe zo een te duur gebouw, leg
eens uit. Wel in de krant staat wat
het gekost heeft om dit project van
grond te tillen.
Is het dan zo veel? Dat kan je wel
zeggen, in de krant stond wat vijf
gebouwen samen hebben gekost.
Nou. Tweeënzeventig miljoen eurotjes!
En dat gaat over vijf gebouwen en
daar is Hasseltsekerk niet bij gerekend. En dan hebben we het nog
niet over exploitatie en onderhoud
om over rente en aflossing maar te
zwijgen. Zie je nou wat ik bedoel?
Het duizelt me. En dat is allemaal
nog niet alles, want diegene die dit
indertijd zo beslist hebben zijn nu
allemaal buiten beeld.
Hoe bedoel je? Wel buiten beeld
zoals ik zeg.
Waar de rest is gebleven weet ik
niet, maar dat maakt ook niets uit
want ze zijn toch nooit hoofdelijk
aansprakelijk, dus je ziet wel je
levert je pet in en klaar is Kees.
Wie doet je wat, en als er eens ooit
iemand op aangesproken wordt
dan zegt hij of zij, ja maar het was
een beslissing van de toenmalige
coalitie en het leek toendertijd een
heel mooi plan.
Maar het probleem is dat wij en met
ons onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen er nog vele jaren voor
zullen moeten bloeden, geloof dat
maar.
Ik snap het, het is weer als altijd
het is Jan met de pet die het gelag
betaalt.
He he, je hebt het door.
Dè wel dè, maar wie betaalt nou de
koffie? Weet je wat, laten we maar
samen delen. Doen we, en tot morgen, de ballen.
Wortel

Pijn
Ach, een wee het doet pijn
misschien moet het toch, die keizerssnee
maar wat krijg je ervoor terug
een heel mooi kindje hoepsa zo
vlug
met alles erop en eraan
daarvoor wil ik pijn doorstaan
Wil je mooi zijn doe dan aan percing
in je navel in de tong of aan de oren
ook tatoeage zal er dan bijhoren
en dat doet pijn
maar je bent zo opgesierd zo fijn
ik wil een tatoeage van de naam
van mijn geliefde
Mijn borsten zijn te klein
ik wil ze groter
en de hare zijn te groot
ze wil ze kleiner
afslanken lukt ook niet
ik wil mijn maag verkleind
dat alles valt onder plastisch chirurgie
zie je niet hoe goed ik er nu uit zie
Marije Ewals

Schrijven
Ik probeer mijn pen
Hij schrijft niet
Het is een ballpoint met achter een
knopje waar je op moet drukken.
Het knopje is lam
dan die oude vulpen maar
Wat is dat! DIE LEKT
dan heb ik nog een ballpoint bic
zonder knopje
die schrijft wel
maar nu weet ik niet
wat ik schrijven moet
Heb ik een writersbloc
dat is lang geleden
ik was al blij dat deze pen schreef
maar nu heb ik toch nog iets opgeschreven
Zie je wel, er valt altijd iets te schrijven
Marije Ewals

