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Omgeving werkt samen aan mooiere Kloostertuin
De Kloostertuin is een unieke locatie in het hart van de
Bomenbuurt. Omdat grootschalig onderhoud de laatste
jaren achterwege is gebleven én de tuin een geliefde
speelplek is, ligt de Kloostertuin er nu wat afgetrapt bij.
Wijkbewoners, Montessoribasisschool De Elzen en de
kinderopvang spannen binnenkort samen om de tuin
weer een droomplek voor kinderen en de buurt te maken.
Actieve buurtbewoners beheren
al ruim 20 jaar de tuin. In deze
periode is de tuin van het voormalige klooster aan de Dionysiusstraat voor kinderen uit de
buurt en van de school altijd een
favoriete speelplek geweest. Dit
is goed te zien: de tuin ligt er
versleten bij. Water loopt slecht
af en het gras krijgt amper kans
om te groeien door het intensieve gebruik.
Van 1 tot 12 jaar
Omwonenden, verenigd in de
Kloostertuin Beheergroep, willen
met alle betrokken partijen van
de kloostertuin opnieuw een
duurzame, natuurlijke speelplaats maken. Een tuin die past

bij de doelgroep: kinderen in
de leeftijd van 1 tot en met 12
jaar. Het idee is om één groot
gedeeld speelterrein te maken,
zonder een hekwerk tussen de
tuin en het schoolplein.
‘We hebben enorm veel zin om
iets heel moois van de Kloostertuin te maken, waarvan we met
z’n allen nog vele jaren plezier
hebben,’ legt voorzitter Maarten
Post van de stichting Kloostertuin uit.
Aanpak
Om de aanpak en het toekomstige beheer goed op poten te
zetten, is een stichting opgericht. Zij gaat samen met omwonenden, school, kinderopvang

Door het intensieve gebruik ligt de Kloostertuin er niet al te best
meer bij. Het gras is vrijwel verdwenen, water loopt slecht af en
de speeltoestellen zijn versleten. Begin volgend jaar moet de tuin
opgeknapt worden met hulp van de omgeving en gebruikers.
Foto’s: Stichting Kloostertuin

en andere betrokken partijen
ideeën verzamelen die zullen
worden verwerkt in het ontwerp.
‘De samenwerking met de
gemeente Tilburg, basisschool
De Elzen en de BSO is geweldig. De betrokkenheid en
inzet maakt dat we zo’n project
georganiseerd krijgen,’ vertelt
Remco van Gils van de nieuwe
stichting Kloostertuin. Het
project heeft de naam Kabaal
in de Kloostertuin meegekregen, uiteraard niet om herrie te
maken maar om de kinderen
aan te geven dat de komende
tijd genoeg reuring in en om de
tuin zal zijn.
Leerlingen verzamelen ideeën
De leerlingen van De Elzen
gaan aan de slag om goede
ideeën te verzamelen. Ook de
omwonenden en buurtkinderen
kunnen hun bijdragen en ideeën
aandragen. ‘Niet alleen de tuin
maar ook de speelplaats wordt
meegenomen in dit unieke
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project waardoor de kinderen
van de school en buurt een
prachtige groene speelplek
gaan krijgen. Een echte
win–winsituatie,’ aldus Bas
Evers, directeur van de Montessoribasisschool de Elzen.
Alle bijdragen zullen door
Ginette Blom en Jacqueline
Moors (ontwerpbureau Blom
& Moors) worden uitgewerkt in
een ontwerp. In het voorjaar
van 2016 gaat de tuin op de
schop om de beste ideeën uit
te voeren. Hoe dit ingevuld gaat
worden wordt later bekend.
Meer informatie:
www.facebook.com/stichtingkloostertuin
Voor vragen en ideeën kunt u
de betrokken partijen mailen
op:
stichtingkloostertuin@gmail.
com

2

De Noordhoek

v

In de Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920

www.indeboomtak.nl
info@indeboomtak.nl
Maandag
10.00 – 13.00
13.00 – 17.00
14.00 – 16.30
17.00 – 19.00
18.00 – 19.15
19.30 – 20.30
20.30 – 22.30

PC Consult
Biljartvereniging De Noordhoek
Bingo (2e maandag van de maand)
In De Boomtak Menu
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym Bij Tijd en Wijlen
Djembé

Dinsdag
09.15 – 10.15
09.30 – 10.30
13.00 – 16.30
13.00 – 17.00
14.00 – 15.00
15.30 – 16.15
19.30 – 21.30
20.00 – 23.30
20.00 – 22.00
		
20.00 – 22.00
20.00 – 21.30
20.30 – 22.30

Zumba: Dansschool Anneloes Filippo
Yoga
Biljartvereniging Het Blad
PC Restart
Moedergym
Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Bestuur Noodhoek (2e dinsdag van de 		
maand)
Wijkraad laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki-Jitsu
Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.00 – 13.00
09.30 – 10.30
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.30 – 15.00
19.00 – 20.00
19.30 – 22.30
20.00 – 21.30
20.00 – 24.00
21.00 – 22.30

Sociaal Centrum
Yoga
PC Restart
Biljartvereniging De Noordhoek
Volksdansen
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00
uur
Dagelijks (Ma/Vr)
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek Brabant 		
		
(lijn2+DCT+Trombose)

Donderdag
09.30 – 10.30
10.00 – 13.00
11.15 – 12.15
13.00 – 17.00
13.30 – 15.30
14.00 – 17.00
		
13.30 – 14.30
14.30 – 16.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.30
20.30 – 23.00
21.00 – 23.00
Vrijdag
13.00 – 16.30
13.30 – 16.00
18.30 – 20.00
19.00 – 21.00
20.00 – 21.30
20.00 – 24.00
		
20.30 – 22.00
20.30 – 22.30
Zaterdag
11.00 – 12.30
11.30 – 12.30
13.00 – 17.00
Zondag
11.00 – 13.00
maand)

Yoga
PC Consult
Dans en Bewegen
PC Restart
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de 		
maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Damschool Tilburg, damles
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (1e donderdag v/d maand)
Tafeltennis
Biljartvereniging Het Blad
Koersbal
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Lets Café De Kring (1e vrijdag van de 		
maand)
Saxofoonkwartet Tango & Zo
Blaasband Efkes Wóchte
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag van de maand)
Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de

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

De wijkkrant In de Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek.
Verschijnt 8 maal per jaar, oplage: 4250
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, René Haans,
Monique Engel, Hein Staps, Wil Verheg
gen, Frank Vermeulen, René Haans

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: indeboomtak@gmail.com
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook: Wijkkrant de Noordhoek
Kopijdatum: dinsdag 13 oktober

We zoeken nog enthousiaste redactieleden om ons team te versterken. Mail voor een afspraak!

Adverteren in de
krant?

Neem contact op met:
geert.seebregts@telfort.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden kopij te wijzigen,
in te korten of niet te plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te
geven in de wijkkrant In de Noordhoek
en/of op de website
www.stichtingnoordhoek.nl
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Biljarters moeten inschikken in De Boomtak
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Ze behoren tot het vaste meubilair en enkele leden leggen al 40 jaar een balletje in ons wijkcentrum: de leden
van biljartvereniging ‘De Noordhoek’. Nu moeten ze inschikken om ruimte te maken voor andere activiteiten.
Het bestuur van stichting Beheer
& Exploitatie In De Boomtak,
dat begin 2015 is aangetreden,
heeft donderdag 10 september
aan het bestuur van de biljartvereniging medegedeeld dat het
biljarten te dominant aanwezig
is in het wijkcentrum en dat dit
niet gewenst is onder de huidige
condities.
Andere doelgroepen
Voorzitter Clemens Audenaerd
van Beheer & Exploitatie laat
desgevraagd aan www.tilburgers.nl weten: “Het bestuur van
de Stichting heeft in het laatste
gesprek aangegeven dat het
biljarten in het buurthuis een te
dominante plaats inneemt, waardoor andere activiteiten vaak
niet plaats kunnen vinden of
verzoeken om verhuur van andere buurtbewoners geweigerd
moeten worden. De Stichting
wil naar de toekomst toe zoveel
mogelijk bewoners en doelgroepen uit de wijk bedienen in het

gebruik van het wijkcentrum
voor sociale en culturele activiteiten. Biljartvereniging ‘De
Noordhoek’ is overigens niet de
enige vereniging. ‘De Noordhoek’ verhuurt de biljartruimte
in het wijkcentrum nog door aan
twee andere biljartverenigingen.”
Deze laatste bewering wordt
door Ad van de Wiel, secretaris
van vereniging ‘De Noordhoek’
krachtig ontkend. Hij legt uit,
dat het vorige bestuur van het
wijkcentrum de twee biljarttafels heeft overgedragen aan de
vereniging, die op haar beurt de
verantwoordelijkheid en kosten
draagt voor het onderhoud.
Twee andere biljartverenigingen, die twee dagdelen in de
week van de biljarts gebruik
maken en ook de mensen die
in de ochtenden komen en niet
gebonden zijn aan een vereniging, dragen in de kosten bij via
een speelklok. “Twee jaar terug
zijn de biljarts aan de vereniging
geschonken en hebben we in

een contract de afspraken vastgelegd”, vertelt Ad van de Wiel.
“Het bestuur zegt nu geld nodig
te hebben en denkt dat het
daar te halen valt. Exploitatie &
Beheer wil een nieuw contract,
maar zegt dat wij niet in het
beleid passen. We hebben twee
maanden de tijd gekregen om te
vertrekken. Ze willen daarnaast
één biljart wegdoen, maar wij
kunnen met dertig leden niet op
één biljart spelen. En we kunnen ook geen afspraken meer
maken om competitie te spelen,
omdat er alleen gespeeld zal
kunnen worden als de biljart-

ruimte beschikbaar is.”
Clemens Audenaerd spreekt dit
tegen: “Het stichtingsbestuur
heeft aangegeven dat ze de
mogelijkheden om te biljarten
in het wijkcentrum zeker niet wil
beëindigen. Er zal één biljart blijven staan en als ‘De Noordhoek’
hier gebruik van willen maken,
bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi, kan zij
hierover met de Stichting nog
steeds afspraken over maken.
Iedereen uit de wijk of daarbuiten kan bij de Boomtak gewoon
blijven biljarten.”
Met dank aan www.tilburgers.nl

Parkeeroverlast CZ raakt gevoelige snaar bij omwonenden
Het initiatief van omwonenden om parkeeroverlast door
CZ-medewerkers in de wijk te lijf te gaan vindt flinke respons. Tientallen buurtbewoners hebben gereageerd op
een oproep in deze wijkkrant (nr. 4).
Carola Melis en Coen Aertsen,
twee wijkbewoners die actie
ondernemen tegen de parkeeroverlast, zijn op zoek naar een
duurzame oplossing. Een van
de resultaten is dat CZ inmiddels op vrijdag het eigen parkeerterrein gratis openstelt voor
medewerkers. De andere weekdagen moeten medewerkers
betalen voor het parkeren op het

CZ-terrein, terwijl het stallen van
de auto in de wijk gratis is.
Coen: ‘We wilden eerst inventariseren hoe groot de overlast is.
Nou, die is flink als ik het aantal
en de aard van de klachten
lees. Dubbel parkeren, continu
rondjes rijden door de buurt
en te weinig parkeerplekken
voor bewoners worden vaak
genoemd. We gaan nu op zoek

naar oplossingen die omwonenden zelf aandragen. Daarmee
staan we sterker in het gesprek
met CZ.’ Coen geeft aan dat het
overleg met CZ op een goede
manier verloopt. Maar een definitieve oplossing heeft het nog
niet opgeleverd.
De oproep in de wijkkrant
maakte overigens ook een aantal reacties los bij omwonenden
van het Lindeplein. Hier zijn niet
de auto’s van CZ-medewerkers
het probleem, maar de ‘overloop’ van het betaald parkerengebied. Hierdoor stallen veel au-

tomobilisten van buiten de wijk
hun wagen rondom het Lindeplein, dat net over de grens van
het gereguleerde gebied ligt.
Carola en Coen zijn van plan om
in november een bijeenkomst te
organiseren In de Boomtak om
in gesprek met buurtbewoners
gezamenlijk tot oplossingen
te komen. Tot die tijd kunnen
buurtbewoners hun klachten,
opmerkingen en ideeën deponeren in de mailbox van parkeerproblemen@outlook.com. Hier
kun je je ook aanmelden voor
de nieuwsmail.
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Prachtige regenboog in De Regenboogstraat

Hoe mooi is het als woord en beeld samenvallen. Onze huisfotograaf Joep Eijkens schoot deze prachtige foto van een regenboog in De Regenboogstraat. Hierop gaan de naam van de voormalige textielfabriek, die in 1996 zijn deuren sloot en dit
natuurverschijnsel hand in hand. 										
Foto: Joep Eijkens

Gedeputeerde Swinkels bezoekt wijkcentrum
Hoe functioneert een zelfstandig wijkcentrum in de praktijk. Met die vraag kwam provinciebestuurder Henri Swinkels afgelopen zomer langs in De Boomtak. Het bestuur
ging met hem in gesprek.
Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie met onder
andere Leefbaarheid en Cultuur in zijn portefeuille deed in juli
De Boomtak aan.. Hij was nieuwsgierig hoe het wijkcentrum
op poten is gezet. Hij interesseerde zich vooral voor de professionalisering en de financiering van het pand.
Na afloop van het informeel overleg met Lisette Sweep,
Francis Huisman en John Geerts sprak hij met verschillende
vrijwilligers.
Het werkbezoek maakte onderdeel uit van een korte route
langs drie leefbaarheidsprojecten waaronder Ons Geeren in
Breda en Social Label in Den Bosch.
Henri Swinkels (midden) in gesprek tijdens zijn werkbezoek aan In de Boomtak
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Ringbaan West op de schop: filerijden in onze wijk
De Ringbaan West is aan een onderhoudsbeurt toe.
Behalve trottoirs, fietspaden, rijbaan en parkeerplaatsen
vernieuwt de gemeente ook het hoofdriool en een deel
van de riool- en huisaansluitingen. Maar dit zorgt wel
voor flinke verkeersoverlast in onze buurt.
De hoognodige werkzaamheden
aan het laatste gedeelte van de
Ringbaan West, dat nog niet
aan de beurt was geweest, zijn
in volle gang. De straten aan de
westkant zijn allemaal afgesloten. De straten aan de oostkant,
waaronder de Abeelstraat,
ondergingen hetzelfde lot. Voor
de bereikbaarheid van CZ en
het politiebureau werd zelfs een
heuse geasfalteerde doorgang
gemaakt. Naast dat beide
gebouwen bereikbaar moeten
blijven, moet er natuurlijk ook
geparkeerd kunnen worden. De
oplossing hiervoor veroorzaakt
echter grote verkeersoverlast
bij de straten eromheen. Het
lijkt erop dat de Beukenstraat er
de meeste overlast van heeft.
’s Morgens van het inrijden van
werknemers en ’s avonds van
het uitrijden. De kruising Ringbaan-Bredaseweg is namelijk
ook afgesloten.

Kortom: druk, druk, druk!
Was er in de straten van de
Bomenbuurt al sprake van een
flinke parkeeroverlast, door
de huidige maatregelen is de
verkeersoverlast alleen maar
toegenomen. Bezoekers en
medewerkers van de grote
instellingen aan de Ringbaan
West: CZ, GGN en het politiebureau parkeren vaak in de
straten van de Bomenbuurt. Bij
deze gebouwen werden indertijd
niet genoeg parkeerplaatsen
aangelegd. Openbaar vervoer
en een station in de buurt deden
vermoeden dat het allemaal zo’n
vaart niet zou lopen. Het heeft
anders uitgepakt.
‘Gelukkig, je kon je auto voor
je eigen deur parkeren, even
boodschappen doen, terugkomen, maar dan... weg is je
plaats. Twee straten verderop is
nog wel een plaats, maar daar
zit niemand op te wachten,’ zo

Het is kruip-door-sluip-door de komende tijd in Abeelstraat.

zegt een buurtbewoner.
Een andere bewoner geeft aan:
’We moesten onze auto’s wegzetten (Bredaseweg). Zie maar
eens je auto in de wijk neer
te zetten, alles wordt ingepikt
door CZ, want bij CZ moeten ze
betalen.’
De komende weken is het
langzaam rijden op het gedeelte
van de Ringbaan West tussen
de Hart van Brabantlaan en de
Bredaseweg. Hopelijk zijn de
weergoden ons goed gezind en

verloopt alles volgens planning.
Tot medio week 40 wordt fase
1 uitgevoerd. Fase 1 is de zijde
aan de kant van het politiebureau en de CZ. Het verkeer
wordt over één rijbaan geleid.
Fase 2 loopt van week 41 tot
en met week 45. Tot slot wordt
het gedeelte nog een weekeind
afgesloten. Hopelijk is alles eind
november klaar. Nog even geduld bewaren, misschien wordt
het daarna alleen maar beter.
		
René Haans

Teken de petitie voor behoud voetbalveldje Elzenstraat

Met ongeloof lazen buurtbewoners het nieuws over het
verdwijnen van het voetbalveldje. Zij startten een petitie.
Met de ervaring van de bouw
aan de Noordhoekring nog vers
in het geheugen, waren alle
partijen het eens: zo NOOIT
meer. Bij het project op de
locatie Vormenfabriek zou het
anders gaan! Er was overleg waar vanuit de wijk twee
belangrijke punten naar voren
kwamen: er is behoefte aan
(grotere) eengezinswoningen,
zogenaamde doorstroomwoningen, en het grasveldje voor de
kinderen zou behouden blijven:
zo werd beloofd!
Uit het artikel in de vorige
wijkkrant blijkt dat het Fratersveldje toch verdwijnt en dat de
kinderen naar het stadspark op
het VGL-terrein moeten. Het
oversteken van de Hart van
Brabantlaan is uiteraard voor
de veelal jonge kinderen niet
realistisch.

het kinderrechtenverdrag. Ook
de Nederlandse overheid heeft
zich gecommitteerd aan dit
“Kinderen moeten veilig kunverdrag.
nen spelen in hun buurt, en de
Ook voor volwassenen is een
Hart van Brabantlaan overste“De wijk kent al zo weinig
kindvriendelijke buitenruimte
ken is geen optie”
speelgroen. Juist jonge kinde- positief. Het draagt bij aan sociJoris Bengevoord, Fractievoorzitren in de leeftijd van 6 tot 12
ale cohesie en sociaal kapitaal
ter Groen Links
trappen regelmatig een balletje en heeft een economisch beOnze wijk kent veel jonge gezin- op het Fratersveldje. Ondanks lang. Vandaar dat er op allerlei
dat er al jaren niets meer aan is plekken wordt geïnvesteerd in
nen. Op dit moment wonen er
gedaan.
Deze voorziening móét ‘Cruyff Courts’ en er ‘Richard
ca. 500 kinderen in de leeftijd
voor
de
wijk
behouden blijven.” Krajicek Playgrounds’ aan0-14 jaar. Het aantal spelende
Marco
Stevens,
Voorzitter CDA gelegd worden. Maar in onze
kinderen ligt hoger. Veel seniobomenbuurt gaat de wethouder
ren in de wijk passen op kleinhet veldje juist weghalen…
Buitenspelen in de eigen wijk is
kinderen en daarnaast kent de
Bij deze doen wij een oproep
voor kinderen enorm belangrijk.
wijk 2 basisscholen die samen
aan project- en wijkwethouder
Er is veel onderzoek gedaan
ca. 900 kinderen dagelijks naar
De Vries: kom de belofte van
waaruit blijkt dat buitenspelen
de wijk trekken en die deels ook
de gemeente na, behoud het
naast leuk ook belangrijk is
blijven spelen na schooltijd.
veld en laat de buurt en kindevoor opgroeiende kinderen.
ren meedenken!
Het bevordert o.a. de ontwikkeDe speelruimte in onze wijk is
Teken de petitie op:
ling van sociale, cognitieve en
extreem beperkt. De bomenhttp://www.petitie24.nl/petimotorische vaardigheden. Het
buurt voldoet aan de normen
tie/397/het-voetbalveldje-inis niet voor niets dat het recht
voor ‘groen’ in de wijk, maar in
de-bomenbuurt-tilburg-moetop (buiten)spelen is vastgelegd
deze telling worden de begraafblijven
door de Verenigde Naties, in
plaats aan de Bredaseweg en
het beschermde parkje aan het
Hagelkruisplein meegerekend.
Beide geen plekken waar de
kinderen zich mogen vermaken.
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Grootse ontvangst lopers Ten Miles

Het aantal deelnemers aan de Ten Miles wordt ieder jaar meer en meer. En ook de ontvangst van de duizenden lopers in onze
wijk is steeds enthousiaster. In de Beukenstraat werden de lopers de eerste zondag van september ontvangen met muziek,
applaus, een verfrissing en veel gejuich. De Bomenbuurt zette zijn beste beentje voor! 			
Foto’s: Joep Eijkens
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Inspiratiemiddag Leren van elkaar In de Boomtak
Op donderdagmiddag 3 september kwamen actieve
bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente(raad)
en welzijnsorganisatie ContourdeTwern bij elkaar om in
gesprek te gaan over ervaringen met burgerinitiatief en
bewonersbeheer van wijkcentra. Deze middag was een
initiatief van In de Boomtak en ContourdeTwern. Zij hebben de afgelopen tijd met elkaar opgetrokken om te leren
van elkaar.
In de Boomtak heeft veel ervaring opgedaan met zelfbeheer.
Daar is In de Boomtak trots op
en wil daar graag anderen mee
inspireren. Maar ook willen we
het gesprek in de stad op gang
brengen tussen partijen die op
de een of andere manier een rol
en verantwoordelijkheid hebben
in zelfbeheer van wijkcentra en
burgerinitiatieven.
Iedereen zoekt naar zijn rol
in het met elkaar vormgeven
van de dragende samenleving,
waarin burgers meer en meer
op elkaar zijn aangewezen.
Burgers nemen zelf initiatieven, maar ook de gemeente wil
participeren en ContourdeTwern
maakt werk van haar missie:
iedereen telt mee en iedereen
doet mee.
Gelijkwaardige samenwerking
Na een uiteenzetting van de
ervaringen bij In de Boomtak
(meer info op http://indeboomtak.nl/) zijn de deelnemers dan
ook geanimeerd met elkaar in
gesprek gegaan. In een open
sfeer bespraken zij thema’s
waar de verschillende partijen
mee te maken krijgen. Vervol-

gens zijn deze thema’s besproken met wethouder Hans
Kokke (o.a. burgerparticipatie,
wijkaanpak, zorg en maatschappelijk vastgoed), Gon Mevis
(directeur ContourdeTwern) en
Jan van Esch (initiatiefnemer
In de Boomtak in zelfbeheer).
De beweging van burgers, de
energie die daar zit, staat steeds
vaker centraal. Het zwaartepunt
verschuift van verbinden naar
ondernemen. Dat daarbij ieders
rol verandert, dat is voor alle
aanwezigen duidelijk. Maar hóe
daar dan invulling aan te geven,
dat is verre van gemakkelijk en
geen uitgemaakte zaak. Het kan
ook variëren. Geen vaststaande
rollen en verantwoordelijkheden,
maar ‘gepast samen’. Geen
copy-paste van geslaagde
initiatieven, maar differentiëren in aanpak. Gelijkwaardige
samenwerking, elkaar versterken, dat is wat de deelnemers
willen. Maar de praktijk blijkt
weerbarstig. Dan blijkt dat de
nieuwe participatiewet vrijwilligers angst inboezemt: kan ik
me wel inzetten voor dit initiatief
zonder dat ik mijn uitkering in
gevaar breng? En een ge-

Hans Kokke, Gon Mevis en Jan van Esch tijdens de Inspiratiemiddag

meente die zich afvraagt: kan
ik ondersteunend zijn aan een
initiatief, zonder te sturen - en
waarmee dan – of moet ik juist
op mijn handen blijven zitten?
Of de zorg om continuïteit: zijn
er voldoende vrijwilligers? Hoe
kunnen wijkcentra ook een plek
zijn waar zich nieuwe netwerken
vormen? Het uitgangspunt lijkt
helder: een samenleving waarin
iedereen meedoet en omziet
naar elkaar.
Opbrengst
Oplossingen zijn niet panklaar.
Maar wat een belangrijke
opbrengst van deze middag
is: we willen kennis delen en
elkaar versterken. We willen een
lerende gemeenschap zijn. Pioniers maken allemaal een worsteling door. Deze worsteling is
ook nodig om ergens te komen.
Maar niet op alle fronten hoeven

wielen opnieuw uitgevonden te
worden. Een concreet idee dat
geopperd is: het zou mooi zijn
als er een plek is waar zij heen
kunnen. Een platform van initiatieven van onderop. Waar iedereen zijn ervaringen kwijt kan,
maar ook vragen kan stellen.
Waar initiatieven – groot en klein
– elkaar opzoeken. Waar professionele ondersteuning door
en voor organisaties op lokaal
niveau vorm krijgt. Een kennisplatform waar mensen kennis
kunnen halen en brengen. Waar
niet alleen professionals initiatieven adviseren, maar ook waar
burgers professionals adviseren.
Eerste stappen om te komen tot
zo’n platform zijn gezet. Geïnteresseerd in het meebouwen: we
horen het graag!
Neem contact op via astrid_huygen@ziggo.nl
		
Astrid Huygen

Sportschool Le Granse breidt het aantal lessen uit
Het gaat sportschool Le Granse in de Boomtak voor de
wind. Binnenkort breidt de school het aantal lessen uit.
De overstap naar In de Boomtak een gouden greep te zijn
geweest. De ledenaantallen zijn
gestaag gegroeid en er zijn al
extra uren gereserveerd om nog
meer lessen aan te kunnen bieden, omdat sommige groepen
hun limiet beginnen te bereiken.
In het kader van Try-Out Sports
biedt de gemeente Tilburg basisschoolleerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met
sportscholen in de stad. Na de
herfstvakantie start hiervoor op

woensdag van 19:00 tot 20:00
een nieuwe junior Jitsu-groep.
Ook bij de volwassenen is de
groei duidelijk merkbaar. Vandaar dat er ook een extra les
Ju-Jitsu gestart wordt op vrijdag
(van 20:00 tot 21:00 uur), zodra
er voldoende aanmeldingen zijn.
De Aikido- en Aiki Jitsu-groepen
zijn nog niet vol en hebben dus
nog plekken vrij voor nieuwe
leden. Iedereen die een keer
mee wil doen of wat meer over
de sporten zou willen weten (bij-

voorbeeld voor een spreekbeurt
of om te weten waarom er op
de trainingsavonden zo hard op
de grond gestampt wordt), kan

altijd een keer komen kijken tijdens onze lessen. Een compleet
lesoverzicht staat in de agenda
van In de Boomtak.
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Snoeien met beleid is het devies voor klimop
In het voorjaar verscheen in deze krant een bericht over
de grote hedera die aan de voorgevel van ons buurthuis
groeit. De hedera zou namelijk gesnoeid worden. Dat is
toen echter niet doorgegaan. Toch moet deze snoeiklus
nog wel worden uitgevoerd, omdat de klimop bij de buren
naar binnen groeit en te zwaar wordt.
Bovendien kan de klimop
schade geven aan het dak en
de gevel. Bij het snoeien moet
echter wel rekening gehouden
worden met de natuur. Er woont
namelijk een mussenkolonie in
de hedera. Dagelijks genieten
vele mensen van het vrolijke
gekwetter van de vogels. En
verder leven er allerlei insecten
in, zoals vlinders en bijen.
Wat is het plan?
Na overleg met Bram van

Beurden van de Bomenstichting Tilburg is ervoor gekozen
om in het najaar een minimale,
grensbepalende snoei te doen.
Dat wil zeggen: de hedera wordt
weggehaald bij de buren en van
het dak. En natuurlijk worden de
overhangende takken gesnoeid
die het lopen over de stoep
belemmeren.
In het voorjaar – februari 2016kan dan een begin gemaakt
worden met het verder snoeien
van een deel van de hedera.

Rond die tijd zijn er nog geen
vogels actief aan het broeden.
De insecten hebben dan in de
plant kunnen overwinteren en
vogels en bijen kunnen nog
nectar en bessen eten.
We snoeien slechts één verticale strook, zodat er voldoende
woonruimte overblijft voor de
vogels. Elk jaar (afhankelijk van
de reactie van de hedera) zullen
we dan een deel snoeien, zodat
we nooit gedwongen kunnen
worden om alles ineens te
snoeien. Dit zou funest zou zijn
voor de biotoop.
De hedera lijkt op die plek dan
eventjes kaal, maar omdat het
dan voorjaar wordt, schiet de
hedera gelukkig ook meteen
weer uit.

De klimop aan de voorzijde van wijkcentrum In de Boomtak / Kinderdagverblijf De Kleine Boom leeft een eigen
leven, wie helpt deze te snoeien en zo onze wijk beter te maken?

3HGLFXUH5RVH5DPRV
Gediplomeerd en gespecialiseerd in o.a.
Diabetische voet
Reumatische voet
Schimmelnagels
Behandeling volgens afspraak
06-45354472
Noordhoekring 328, 5038 GH Tilburg
www.pesbonitos.nl
rose@pesbonitos.nl

Mensen die willen meewerken
aan dit plan, kunnen contact
opnemen met ons (en/of zich
aanmelden) via het volgende
adres: info@indeboomtak.nl
Lisette Sweep

9

De Noordhoek

Nieuwe wijkverpleegkundige
Sinds kort heeft onze wijk een nieuwe wijkverpleegkundige.
Ilse Oldenkotte. Ze stelt zich graag voor.

Sinds augustus 2015 is Ilse het
aanspreekpunt en de contactpersoon voor iedereen die
vragen heeft op het gebied van
Zorg en Welzijn in de binnenstad van Tilburg. Ilse maakt
onderdeel uit van het Toegangsteam en werkt samen met de
Gemeente, MEE, IMW, GGD,
huisartsen, vrijwilligers, welzijnsorganisatie, ouderenbonden
en anderen, om de juiste zorg te
organiseren.
Door de korte communicatielijnen wordt er via de Tilburgse
Aanpak gekeken naar de mogelijkheden en zelfredzaamheid
van de burger in Tilburg.
Kunt u bijvoorbeeld wel wat
extra ondersteuning gebruiken,

heeft u vragen over uw gezondheid, of maakt u zich zorgen
over iemand anders? De wijkverpleegkundige bekijkt samen
met u welke ondersteuning het
meest geschikt is.
Ilse komt langs bij u thuis, als u
dat wenst. Ze kijkt samen met u
naar uw wensen en behoeften.
Wanneer het nodig is, kan ze
bijvoorbeeld thuiszorg of hulp
van vrijwilligers inschakelen, en
contact opnemen met de juiste
instanties. Natuurlijk helpt ze u
ook bij het aanvragen van een
zorgindicatie.
Advies van de wijkverpleegkundige is kosteloos en is er voor
iedereen in de Tilburgse Binnenstad, met of zonder indicatie.
Ook mantelzorgers of kinderen
van hulpbehoeftige ouders kunnen om advies en informatie
vragen.

Landschap van een schizofreen
groene luchten
blauwe bomen met de rode wortels in de lucht
de mensen in gele regenjassen lopen
op handen en voeten
goudkleurige watervallen
de paarse daken vallen van de huizen
de mosgroene zon schijnt oranje
de nacht is violet
een rode maan schijnt
ben ik de werkelijkheid verloren
in wat voor wereld zit ik

Marije Ewals

Ilse is telefonisch te bereiken
van maandag tot en met donderdag op 06-23842094 of via
de wijkzustertelefoon op 0134550602. Bel gerust voor
meer informatie of een afspraak.

Open Dag

17 oktober
Voor al uw fietsen
groot en klein moet u bij

Maak kennis met Het Laar op 17 oktober

Ton van de Klundert

Bent u benieuwd hoe het is om bij Het Laar te wonen, zelfstandig
en vrij in uw appartement? Hebt u zorg nodig en wilt u weten
wat Het Laar voor u kan betekenen? Wist u dat u bij Het Laar
ook terecht kunt voor thuiszorg.

Ook levering en reparatie
van Kymco scooters

Kom zaterdag 17 oktober naar de Open Dag. Iedere geïnteresseerde,
jong en oud, is van harte welkom.

zijn

Kijk op www.hetlaar.nl voor het programma van de Open Dag.

Watertorenplein 4, Tilburg
Tel. 013-4683289
Paletplein 31, Tilburg
Tel. 013-4674730

Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG Tilburg.
www.hetlaar.nl | 013 465 77 00
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Nieuwe buren in de wijk

Sinds begin dit jaar zijn het nieuwe buurtgenoten: de medewerkers van Omroep Tilburg. Ze zijn in het voormalige
kantoorpand van Van Gend & Loos getrokken, bijna op
de hoek van de Sint Ceciliastraat en de Hart van Brabantlaan. Hein Staps ging bij ze langs.
Na de de sluiting van Van Gend
& Loos was het kantoorgebouw
in onbruik geraakt. Het werd
een gekraakt onderkomen voor
mensen die wat moeite hebben
met het leven (en dat is naar
mijn mening zacht uit gedrukt).
Maar nu heeft het pand met
inzet van de huidige gebruikers en de gemeente een heel
nieuwe bestemming gekregen.
Het is namelijk nu in gebruik als
studio en kantoor van Omroep
Tilburg. Omroep Tilburg is hier
na vele jaren van pionieren heel
blij mee.
Uit het jasje
Het begon allemaal met een
aantal mensen die een idee
hadden en ook de moed om
er iets mee te doen. Zoals alle
goede dingen in Tilburg begon
het allemaal bij mensen thuis.
Na een zekere tijd groeiden ze
daar uit hun jasje, en moest
er worden uitgekeken naar
iets anders. Zo belandden ze
bij Gieterij Melis, waar ze een
ruimte konden huren. Maar ge-

lukkig werd ook die te klein - en
met ‘gelukkig’ bedoel ik natuurlijk dat het goed ging. Want in de
loop der jaren is de organisatie,
gerund door een klein aantal
vrijwilligers, uitgegroeid tot een
groep van om en nabij 40 mensen plus een aantal stagiair(e)s.
Het doel van de omroep is om
de dingen in en om de stad met
al haar grote en kleine zaken bij
haar bewoners op de radio of de
televisie onder de aandacht te
brengen, en dat doen ze maar
liefst 24 uur per dag. Maar dat
is nog niet alles, want je kunt ze
ook vinden op YouTube, Facebook en Twitter. De radio kun
je beluisteren op FM kanaal
107.6 en digitaal op 780. En de
tv-kanalen zijn digitaal 40 en
analoog 22.
Professioneel
Ik mocht bij hen op bezoek
komen, en ze hebben me alles
laten zien. De radio- en de tvstudio zien er heel professioneel
uit. Heel wat anders dan waar
ze vroeger zaten en waar het al-

Omroep Tilburg begon als LOTT, bedoeld om in Tilburg
radio en televisie te maken. Sinds 1 januari 2013 gaan LOTT
en radio MagnifiQue samen verder als Omroep Tilburg.

Het kan niet missen: hier is Omroep Tilburg gevestigd

lemaal wat klein en bekrompen
was. In het nieuwe pand zijn
mooie open ruimtes gemaakt,
en ze hebben een meer dan
prachtig uitzicht over het Hart
van Brabantpark in wording. De
gemeente heeft beloofd dat ook
de buitenkant van het gebouw
onder handen wordt genomen.
En als dat net zo mooi wordt
als de binnenkant - en daar ga
ik wel vanuit - dan kan dit een
pareltje in onze stad worden.
Het naastgelegen basketbalveld

doet zeker geen afbreuk aan het
geheel.
Zo zie je maar wat er allemaal
kan als mensen die iets willen
er samen hun schouders onder
zetten. Maar laten we zeker de
rol van de gemeente niet onderschatten. Die heeft het toch
maar mooi mogelijk gemaakt.
Ik ben blij dat ik in Tilburg ben
geboren en woon, waar dit zo
maar kan. Geweldig!

... en ook een volwaardige TV studio voorhanden.

In het pand aan de Sint Ceciliastraat is een professionele radiostudio...
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Nieuws van het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Sociaal Centrum

Bezoekadres “In de Boomtak”
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Bel 06-17771058
Mail voor informatie:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Of kom langs op woensdag
tussen 10.00 en 15.00 uur!

Namens het Sociaal Centrum zetten wij ons in om nieuwe initatieven en verbintenissen aan te gaan, in de breedste zin van
het woord!
Lidy, Roland, Joris, Felie, Peter, Mieke, Petra, Dorothé, Wafa, en
sinds kort ook Rieki, Bas en Anuschka.
En natuurlijk Lau Geurts, initiator en inspirator van het eerste uur, hij
blijft door zijn ideeën en de manier waarop hij die ten uitvoer bracht
altijd een voorbeeld, en daarom altijd een van ons!

Burenhulp / Vraag en aanbod

Vooraankondiging!
Tweede literaire bijeenkomst In de Boomtak

Wilt u iets doen voor uw buurt en herkent u zich in burenhulp? Dan zijn wij op
zoek naar u! Het Sociaal Centrum houdt zich bezig met het samenbrengen van
vraag en aanbod in wijk De Noordhoek/Hagelkruis. Denk hierbij aan een klusje
in huis of in de tuin, de hond uitlaten, of een boodschap doen. We zijn hier al
enige tijd mee bezig.

Na de succesvolle en sfeervolle eerste literaire avond
in juni jl. waarbij Peter Knoope gedichten voordroeg uit
eigen werk nu het vervolg:
Met ongelooflijke trots maakt het Sociaal Centrum
bekend dat Leo Fijen de tweede literaire bijeenkomst in
de Boomtak zal presenteren. Leo Fijen (1955) is bekend
van zijn programma’s bij de NCRV, KRO en RKK en zijn
boeken over spirituele zingeving. Op zondagmiddag 22
november zal hij In de Boomtak een lezing geven over
het geluk dat schuilt in elk klein ding.
Zet het in uw agenda en zorg dat u er bij bent!

Lees hieronder over enkele succesvolle matches:

Hulp gekregen bij stukje laminaat leggen
Monique is een buurtbewoner die hulp nodig had bij het leggen van een
klein stukje laminaat in de hal. Via Contour De Twern is haar hulpvraag
doorverwezen naar het Sociaal Centrum in In de Boomtak. Via onze database
hebben we Monique kunnen matchen met een hulpaanbieder. Ondertussen
hebben ze samen het vloertje gelegd. Monique is er erg blij mee: “Het was erg
fijn, en ook erg gezellig, om dit samen met iemand te kunnen doen.”

Helpende hand bij het opruimen van studio
Ferry zocht hulp bij het opruimen van zijn kasten en het uitvoeren van enkele
kleine klusjes, waartoe hij zelf niet in staat was. Deze hulpvraag legde hij bij het
Sociaal Centrum neer. Toen hij werd gematcht met een andere wijkbewoner,
Leonie, zijn ze samen aan de slag gegaan. Ze hebben samen dozen vol met
spullen uitgezocht en enkele kasten kasten gerepareerd. Nu ziet de woning van
Ferry er veel opgeruimder uit. Beiden beleven ze veel plezier aan het contact
en aan het resultaat. Ze hebben zelfs samen afgesproken dat Ferry Leonie in
de toekomst nog nog een keer mag benaderen als hij hulp nodig heeft.

Op dit moment staan er bij het Sociaal Centrum nog een aantal
hulpvragen open.
Dit zijn onder andere:
•
•
•
•
•

De Herbergier (een kleinschalig verzorgingstehuis voor ouderen) vraagt
iemand die als vrijwilliger een keer per week de warme avondmaaltijd wil
verzorgen, eventueel en zo mogelijk samen met bewoners.
Tevens is de Herbergier op zoek naar mensen die zo af en toe een
muzikaal intermezzo voor de bewoners willen verzorgen.
Een echtpaar in de wijk, waarvan de man vanwege ziekte beperkingen
heeft, vraagt iemand die hem af en toe gezelschap wil houden, zodat zijn
vrouw even weg kan, of voor zichzelf dingen kan doen.
Het Sociaal Centrum zelf zoekt iemand die het leuk vindt om zich bezig te
houden met het bijhouden van de facebookpagina.
Het Sociaal Centrum zoekt iemand die zich actief bezig wil houden met
het opsporen en verbinden van mensen met een vraag en mensen die
hun hulp aanbieden, deels vanuit het digitale systeem, wat op dit moment
bijgewerkt moet worden.

Wanneer u zelf een vraag hebt, wanneer u op een of andere manier een
hulpaanbod wilt doen, of wanneer u een nieuw idee heeft in het kader van
elkaar helpen, ontmoeten, en verbinden van buurtbewoners, dan bent u
van harte welkom bij het Sociaal Centrum!

Wekelijkse Wandeling

U wilt meer bewegen, buiten zijn en andere mensen
ontmoeten, maar het liefst in de buurt en zonder al te
veel inspanning. Doe dan mee met onze wekelijkse
wandeling. Deze start op dinsdag 6 oktober. We starten om 10.30 uur bij wijkcentrum In de De Boomtak en
lopen een gezellig rondje. Niet te ver en in een makkelijk tempo, zodat iedereen die meeloopt het goed bij
kan houden. Voor jong en oud, goed of minder goed ter
been. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Info en
aanmelden via Sociaal Centrum, zie boven!

Spelletjesmiddag breidt uit met een creatieve doe-middag

Sinds een jaar vindt er elke donderdagmiddag (met
uitzondering van de derde donderdag van de maand)
een laagdrempelige spelletjesmiddag plaats in buurthuis
In de Boomtak. Een gevarieerd gezelschap speelt er
tussen 14.00 en 16.00 uur diverse spellen zoals kaarten,
rummikub en sjoelen.
Op donderdag 22 oktober zal bovendien een creatieve
workshop worden gehouden. Onder leiding van een ervaren creatieveling zullen we leren wat we allemaal van
lege flessen kunnen maken, bijvoorbeeld: een olielamp
of kaarsenhouder, kleurig beschilderd met mooie afbeeldingen. De workshop start om 14.00 uur tot circa 16.00
uur. Deelname is gratis. Voor materialen word gezorgd.
U bent van harte welkom, zowel bij de spelletjesmiddag
(die gelijktijdig plaatsvindt) als bij de creatieve workshop.
Houdt u het mededelingenbord en de wijkkrant in de
gaten, want er zullen meerdere workshops gehouden
gaan worden.
De spelletjesmiddag en creatieve workshop worden
georganiseerd door het Sociaal Centrum.
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“Gekwèk in den Boomtak”
Tonproaten Boomtak 2015

Donderdag 19 november, aanvang 19.30 uur
Op donderdag 19 november duiken vijf Brabantse tonpraattoppers voor de vijfde keer in de ton in ons eigen wijkcentrum In de Boomtak. Dit zijn tonpraters die allemaal diverse
kampioenschappen hebben gewonnen. De volgende tonpraters zullen hun opwachting maken:
•
•
•
•
•

Wichard de Benis uit Best
Alex Wintermans uit Hank, 10 maal winnaar in Hank en
diverse malen finalist Brabantse kampioenschappen.
Cristel van den Dungen uit Tilburg, voormalig Tilburgs
kampioen en tweemaal finalist Brabantse kampioenschappen
Ivo van Rossem uit Gemert
En onze wijkbewoner Cees Coolen, 12 maal winnaar
van concoursen door heel Brabant en winnaar van het
Zuid-Nederlands kampioenschap.

Kinderdisco In de Boomtak

Zo’n 50 kinderen kwamen na die paar weken school gezellig dansen. Er waren 3 playback-optredens voor The Voice In de Boomtak
die door ‘het publiek’ flink werden aangemoedigd.
Op elke tweede vrijdag van de maand is het disco voor jullie:
9 oktober, 13 november en 11 december.
Voor: Kinderen van 7 t/m 13 jaar
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Entree: gratis
Muntjes à € 0,50 voor sinas, cola, ranja en 7up.
Muziek:DJ’s : Dennis / Rens
Waar: Buurthuis In De Boomtak, Boomstraat 81.
Voor ouders: Uw kind staat de hele avond onder toezicht van ons.
TIP Wil je een leuk verjaardagsfeestje? Kom dit met je vrienden/
vriendinnen vieren op onze disco-avond.
Wij hopen, net als de vorige keren, weer veel kinderen te zien
genieten! En… jij kunt ook een keer optreden met je favoriete nummer. Wil je live zingen of een dansje doen?
Geef je dan op!!
Anja, Carmen, Dennis, Els, Rens, Ton en Wesley
Meer informatie: tel: 06 – 53611516

Open:

Kaarten á 7 euro zijn verkrijgbaar In de Boomtak, Boomstraat 81, tel 013-5430920.
De laatste jaren was deze avond steeds uitverkocht, dus
kom snel kaarten bestellen want:
op is op!
Tot ziens op 19 november. De zaal is open om 19.00 uur,
start is om 19.30 uur.
Wat was het weer gezellig op de eerste disco avond na de
vakantie.

Meer dan 50 kids genieten van de Kinderdisco.

Oranjeboomstraat 330, Breda
Boomstraat 117, Tilburg

ma. t/m vr.
voor informatie: 06-45820051
10 - 18 uur
za.
11 - 17 uurNULQJORRSZLQNHOKHEEHQHQKRXGHQQO
NULQJORRSZLQNHOKHEEHQHQKRXGHQQO
Oranjeboomstraat 330, Breda

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
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Krillis en Nillis deel 12

GROOTS IN KLEINFORMAAT

Goede morgen.
Ja, ook goede morgen.
Jammer van het weer. Het was
zo mooi.
Geeft niks, we hebben wel een
mooie zomer gehad.
Ho, ho, het is nog niet voorbij.
September heeft vaak ook nog
mooie dagen.
Weet ik. Maar ik bedoel ‘s
avonds lang buiten zitten en
gezellig samen een glaasje
drinken. Je weet wel, het wordt
al weer vroeg donker.
Ik weet wat je bedoelt, maar er
komen nu ook weer leuke tijden
aan.
Zoals?
Nou, gezellig met elkaar een
potje kaarten, of met de kleinkinderen naar het bos, en daarna
gezellig ergens warme chocolademelk drinken.

Je hebt gelijk. En de natuur is zo
mooi in deze tijd van het jaar.
Ja, als de bladeren aan de bomen weer verkleuren geeft dat
wel iets extra’s, en dan met de
late zon erbij, zo mooi.
Ja, je zou wensen dat je het allemaal vast zou kunnen leggen,
voor als het weer winter wordt.
Sommige mensen kunnen dat.
Wie dan en hoe dan?
Nou, je kunt fotograferen en er
zijn er die schilderen, en wie
weet wat er allemaal meer is.
Verzin maar.
Ja, ik moet je wel gelijk geven.
Maar ik kan helaas helemaal
niks.
O, en er zijn hele mooie films en
fotoboeken. En de Nederlandse
musea hangen vol met de mooiste dingen. Je kijkt je ogen uit,
zo mooi.

Ja hè. Maar ik ben nog nooit in
een museum geweest.
Maar dat is snel opgelost!
O ja, hoe dan?
Nou, dan gaan wij toch samen
een keer naar een museum,
en dan nemen we onze vrouwen mee. Dan maken we er
een mooi dagje uit van, met
een hapje en een drankje en
na afloop gezellig als afsluiting
ergens eten. Wat denk je iets
voor jou?
Ik weet niet of dat iets voor ons
is.
Nou, overleg eens met je vrouw
en vraag eens wat zij ervan
vindt. Dan zien we wel.

Ik zal er eens over na denken.
Mooi. Daar komen ze net aan,
precies op tijd.
Hoe bedoel je precies op tijd?
Omdat ik zin in koffie heb.
Ja, ik ook. Maar nu de hamvraag: wie trakteert er?
Dat weet ik niet, maar ik stel
voor om de dames te laten
betalen.
Een heel goed idee.
Kijken of het lukt. Ik heb zo mijn
twijfels of dat gaat lukken. Ik
weet al wat ze gaan zeggen.
O ja, wat dan?
Waar broeken zijn, betalen geen
rokken. Kom op, we zullen het
wel zien.
Wortel

DRUK | PRINT | VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Jubileumkaarten
Folders
Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a | 5038 PM Tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

IN DE BUURT
ÉN OP FACEBOOK!

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van 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. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
8Ybhi[YbhYfYggYYfXcZk]`hiaYYf]bZcfaUh]Y5AXj:YA`Y]bY8cca8ccaghfUUh.'+&).=FJ]`Vif[
&,#(-+',+,._XjXY_`Y]bYVcca6[aU]`$Wcakkk$_XjXY_`Y]bYVcca$b`
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Column: Wandelen door de wijk De Noordhoek
Als je aan de achterkant In de
Boomtak uitloopt en je komt
op straat, zie je links een gebouw met een rode band aan
de gevel. En misschien hebt
u zich, net als ik, wel eens
afgevraagd wat dat is. Dus ik
ben maar eens op onderzoek
uitgegaan.

Hier is gevestigd: S.O.V. TILBRIA. ‘En wat mag dat dan wel
zijn?’ zult u vragen. Op een
mooie avond ben ik er eens
binnengelopen, en ik werd er
vriendelijk ontvangen. Bij het
binnenkomen zie je meteen de
bar. En dat is al iets - voor mij
tenminste want ik lust wel een
drankje. Maar dat is maar een
bijkomstigheid. Het hoofddoel
is recreatiesport. Toen ik daar
binnenstapte waren wat mensen
aan het badmintonnen. Ik heb
me voorgesteld, en verteld wat
ik kwam doen en waarom. Het

ijs was meteen gebroken, maar
de persoon die ik moest hebben
was niet aanwezig. Maar een
afspraak was snel gemaakt. De
man die ik moest hebben zou
contact met mij opnemen en dat
gebeurde heel snel.

Op bezoek
Bij de eerste afspraak maakte ik
kennis met een zeer positieve
man: Piet de Rooij. Zijn functie
binnen de club is voorzitter. We
zijn er samen eens voor gaan
zitten en hij heeft mij het een en
ander uitgelegd. Op mijn vraag
wat ze er allemaal doen, kwam
er wel het een en ander voorbij.
Binnen hun club zijn er veel
dingen die je kunt doen: badminton, volleybal, tafeltennis en
darten. Dat laatste doen ze daar
ook fanatiek. Vroeger hadden
ze ook nog een afdeling voetbal
binnen en buiten, maar dat was
niet meer te combineren. Dus

daar zijn ze mee gestopt helaas.
Als verenging hebben ze al wel
een verleden, zoals de meeste
clubs. Maar tot nu toe hebben
ze alle stormen doorstaan. Het
enige dat ze wel heel graag
willen is wat meer respons uit
de wijk. Met andere woorden:
ze zoeken mensen die het leuk
vinden om met andere mensen
samen te sporten op een gezellige en ontspannen manier, zonder prestatiedruk, maar met veel
lol en op die tijden dat het hun
uitkomt. De zaal ziet er geweldig
uit en de spullen die je nodig
hebt om jouw sport te beoefenen zijn voldoende aanwezig.
Dus wijkbewoners, als je
overweegt om te gaan sporten alleen of met een groepje
loop er eens binnen, maak een
praatje. Bezoek anders eens
een kennismakingsavond. In
ieder geval: ga eens kijken. En
misschien is het iets voor jou.

Piet de Rooij is telefonisch en
per e-mail bereikbaar:
S.O.V. TILBRIA,
Populierenstraat 91
5038 HL Tilburg
Tel 013 467 1871
www.sov-tilbria.nl
E-mailadres: sov.tilbria@gmail.
com
Hein Staps

Iedere tweede donderdag en
de laatste zaterdag van de
maand speel je bij ons de

Boulevard Buzz Quiz
Een multimediale interactieve
quiz die gespeeld wordt met
echte buzzers.
Allerlei onderwerpen komen
aan bod: sport, muzierk, film,
geschiedenis, wetenschap,
reclame, bloopers en nog
veel meer.
Voor meer informatie over
deze quiz en alles wat ons
café nog meer te bieden
heeft, check onze website:
Schuin achter In de Boomtak zit S.O.V. Tilbria waar je op een gezellige en ontspannende manier kunt sporten.

www.boulevard-cafe.nl

Uitvaartbegeleiding

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart
bijzonder
persoonlijk,
betrokken, integer
Harriet van der Vleuten & Lian van Meel
Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

∙ 24 uur per dag bereikbaar
∙ ook als u elders verzekerd bent

www.harrietvandervleuten.nl

T 013 592 00 48
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Kinder Vakantie Werk 2015: geslaagd feestje!
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Op maandag werd de week gezamenlijk geopend op de Montessorischool

De oudste groep ging op kamp en speelde spelletjes op donderdag.

Dinsdag met z’n allen naar Toverland, veel geluk met het weer gehad!

Vrijdag een leerzame middag voor de jongeren bij het Textielmuseum.

Op woensdag schminck en dansles voor de kleuters, de jongste groep.

En natuurlijk op zaterdag een grootse afsluiting met alle kids en ouders!

Voor de jongeren op donderdag vossenjacht door de wijk, wat een regen!

En ook alle vrijwilligers hebben weer genoten van een succesvol KVW!
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Kies jouw programma en kom in vorm:
In 5 weken je doel bereiken
« Begintest: we bepalen je PFI
(persoonlijke fitheidsindex)
en PFL (persoonlijke fitheidsleeftijd)
Kies jouw programma en kom in vorm:
« 5 weken trainingsprogramma,
uitleg en persoonlijke begeleiding
5 jaar jonger
« Deelname aan de groepslessen (Kwidam)
5 kilo minder
« Deelname aan de Milon cirkel
5 x meer kracht
met begeleiding door
fysiotherapeuten (P.H.C. Totaal Vitaal)
Officiële partners van het initiatief
« Voedingsbegeleiding
« Uitgebreide begeleidende brochure
« Afsluitende test met beoordeling van je
trainingsresultaat
Noordhoekring 328 - 5038 GH Tilburg
Reserveer nu je deelnameplaats
Telefoon 013 - 535 50 56
voor slechts 89 euro
www.totaal-vitaal.nl
Aanmelding uiterlijk 16 oktober 2015

Fit in 5 weken!

