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Deze kinderen willen blijven voetballen in onze wijk

Vorig jaar berichtten wij dat het Fratersveldje, het voet-
balveldje op de hoek van de Elzenstraat en de St. Cecili-
astraat zou verdwijnen. Het zou opgaan in de nieuwbouw 
op het Vormenterrein. Bezorgde buurtbewoners kwamen 
daarop echter in actie! 
U leest een update van betrokken buurtbewoners.
Eind oktober zijn er vanuit de 
politiek antwoorden gekomen 
op de vragen van het CDA. Het 
college is van mening dat een 
speelveldje zoals het huidige 
veld aan de St. Ceciliastraat/
Elzenstraat uitstekend past in 
de bomenbuurt. Ook stelt het 
college dat het oversteken van 
de Hart van Brabantlaan voor de 
veelal jonge kinderen niet nodig 
zal zijn omdat er een speelveld-
je blijft op de locatie Vormen-
fabriek. Het huidige speelveld 
zal vervangen worden door een 
nieuw speelveld op de locatie 
van het Vormenterrein.

Wel een veldje
Uit de antwoorden bleek dus 
dat op de locatie een speelveld 
zal blijven. Hoe groot dit nieuwe 
veld wordt, is nog wel onduide-
lijk. Het feit dat er in ieder geval 
een trapveld blijft, stelde ons 
enigszins gerust. Het CDA heeft 
toegezegd verdere vragen te 
zullen stellen over de afmeting 
van het veld. Dit ons doen be-
sluiten om een eerder geplande 
handtekeningenactie niet door 
te zetten.

Nieuwe zorgen
Maar recentelijk ontstonden er 

nieuwe zorgen. Helaas hebben 
wij in december uit betrouwbare 
bron vernomen dat de situatie 
zoals geschetst in de antwoor-
den op de vragen - namelijk dat 
er een trapveldje op de locatie 
blijft - niet juist zou zijn.
Wat we hoorden: er komt een 
klein speelplaatsje met een wip-
kip tussen wat bomen die niet 
gekapt mogen worden en waar 
derhalve toch niet gebouwd kan 
worden.
Let wel: dit komt uit een infor-
meel gesprek en is wellicht 
onvolledig. Maar als dit wel waar 
blijkt te zijn, is het tegenstrijdig 
met de vraag van de wijk om 
een voetbalveldje èn met de 
antwoorden die het college gaf 
op de vragen van het CDA, waar 
gesteld werd dat een voetbal-
veldje zoals dat er nu is, behou-
den moet blijven in de wijk. 

Brief
In overleg met de wijkraad heb-
ben we daarom besloten om 
een brief te gaan schrijven aan 
de wethouder en aan de raads-
leden. In de brief zullen we infor-
meren naar de afmetingen van 
het nieuwe veld en vragen om 
bevestiging dat het inderdaad 
om een trapveldje gaat. De 
wijkraad wordt gesteund door de 
beide basisscholen in onze wijk 
èn de kinderdagverblijven.
Om de politiek te voorzien van 
juiste informatie, hebben we een 
aantal gegevens over onze wijk 
op een rij gezet. Deze informatie 
zullen we bijvoegen bij de brief 
aan de politiek. 
Wellicht is het voor u als wijkbe-
woner ook interessant.

Bas, Daniel, Tijn, Koen, Cezar, Mees, Ties, Joren, Wout, Boaz, Otis, Merijn, Bram, Stijn, Tim, Lars, Mik, Tijn, Sam, Luc, Pieter, Tom, Sven, Roos, Kaj en meer willen dat het trapveldje blijft.

Lees verder op de volgende pagina > 
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Onze wijk is kinderrijk, met veel 
jonge gezinnen en senioren met 
kleinkinderen, maar ook met 
een peuterspeelzaal, 2 kinder-
dagverblijven en 2 groeiende 
basisscholen met BSO (buiten-
schoolse opvang). In totaal zijn 
er meer dan 1000 kinderen in 
de leeftijd 0-12 jaar dagelijks in 
de wijk, die uiteraard ook buiten 
willen spelen. De buitenruimte 
in de wijk is beperkt. Weliswaar 
voldoet de bomenbuurt schijn-
baar aan de normen voor ‘groen’ 
in de wijk, maar in deze telling 
worden de grote begraafplaats 
aan de Bredaseweg - heel 
wat vierkante meters - en het 
beschermde parkje aan het Ha-
gelkruisplein meegerekend. 
Beide geen plekken waar de 
kinderen zich mogen vermaken. 
De wijk is erg dicht bevolkt t.o.v. 
andere wijken in Tilburg. Per 
vierkante kilometer wonen er 
gemiddeld 8.837 personen in de 

Ook De Vuurvogel profiteert van zonne-energie
Tilburg moet in de toekomst energieneutraal worden en 
ook in onze wijk is dat steeds meer te merken. 

Onlangs werd het dak van 
Kindercampus De Vuurvogel in 
de Eikstraat belegd met zon-
nepanelen. Hiermee levert de 
gemeente, eigenaar van het 
gebouw, een bijdrage aan het 
verduurzamen van de energie-
voorziening van de school.
In de tweede week van januari 
werden de zonnepanelen geïn-
stalleerd op de Kindercampus. 
Met groot materieel rukte de in-
stallateur uit. Voor het monteren 
van de panelen moest een deel 
van de parkeerplaatsen afgezet 
worden. Hiervoor ontvingen de 
omwonenden van de school 

netjes een brief. 
Naast De Vuurvogel kregen 
nog 22 andere Tilburgse scho-
len, waaronder basisschool De 
Elzen, zonnepanelen op het 
dak. Steeds meer buurtbewo-
ners lijken de voordelen van 
zonne-energie te ontdekken. 
Wie geregeld naar boven kijkt 
in onze wijk, ziet dat zonnecol-
lectoren op een groeiend aantal 
daken verschijnen. Wijkcentrum 
In de Boomtak kreeg vorig jaar 
ook een flink aantal panelen op 
het pand aan de Boomstraat. 

Foto: Hein Staps

wijk, tegenover 5.826 inwoners 
per km2 gemiddeld in Tilburg. 
En zoals u als bewoner onge-
twijfeld weet: de straten zijn 
smal en de parkeerdruk is hoog.  
De kinderen zijn aangewezen 
op ‘speelplaatsen’. Dat buiten-
spelen voor kinderen enorm 
belangrijk is, weet iedereen. 
Maar uit onderzoek blijkt dat 
een vijfde van de kinderen niet 
of slechts één keer per week 
buiten speelt. Kinderen die wei-
nig buitenspelen en ook minder 
buiten zijn dan ze zouden willen, 
komen vaker uit sterk stedelijke 
gebieden. Vaak is de situatie 
zo omdat deze kinderen geen 
buitenspeelruimte hebben, of 
omdat ze er niet naartoe kun-
nen vanwege de ligging. En niet 
alleen de ligging van de buiten-
speelplaatsen is van belang, 
maar zeker ook de inrichting 
ervan.

Voetbalveld behouden
Wat wij willen is dat alle kin-

deren in onze wijk een plek 
hebben om naartoe te gaan: 
ongeacht hun leeftijd of wat ze 
graag buiten willen doen. Juist 
jonge kinderen in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar trappen regelmatig 
een balletje op het Fraters-
veldje. Voor deze jongens en 
meiden die graag een partijtje 
voetballen, willen we hun facili-
teit behouden.

Uit de antwoorden van het col-
lege blijkt dat zij van mening 
is dat het ‘gat’ dat zal ontstaan 
voor de jongeren erg klein is: 
“Door de komst van een nieuw 
speelveldje op de locatie vor-
menfabriek is het gat erg klein.” 
Daarnaast verwijst het college 
naar de overige buitenspeel-
ruimtes in de buurt: het Linde-
plein, het Regenboogpark en de 
Kloostertuin, maar deze locaties 
zijn allemaal niet geschikt voor 
een partijtje voetbal. 
We hopen dat de brief ervoor 
zorgt dat er duidelijke antwoor-

den komen die onderschrijven 
dat wij ons geen zorgen hoeven 
maken voor deze groep kin-
deren en dat er een trapveld 
blijft op de locatie. De vraag is 
eenvoudig: een veldje met twee 
doelen voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Het is duidelijk dat het 
nieuwe veld kleiner zal worden. 
Maar we hopen dat het veldje 
waarin voorzien wordt, wel 
fatsoenlijke afmetingen heeft 
gezien het intensieve gebruik. 
Daarover is tot op heden nog 
geen concrete uitspraak ge-
daan. De brief zal op korte 
termijn aangeboden worden aan 
de politiek.

Overigens, stelt recent het 
artikel van 21 december in het 
Brabants Dagblad  ‘Impressie: 
Vormenrijk, nieuwste woon-
wijkje van Tilburg’ ons ook weer 
gerust: …  Op de hoek bij de 
Elzenstraat wordt een nieuwe 
speelveld aangelegd” Zo sluit 
het artikel.

Vervolg vorige pagina > 
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Over half jaar start de bouw van het Vormenrijk
De realisatie van de grootste bouwlocatie in onze wijk, de 
voormalige Vormenfabriek, begint deze zomer. In totaal 
komen er 128 woningen, vooral bedoeld voor starters en 
jongeren. Inmiddels is de modelwoning te zien bij LBB-
Naber Makelaars aan de Ringbaan West.

Tussen de Elzenstraat en de 
Hart van Brabantlaan zijn negen 
binnentuintjes en pleintjes 
bedacht waaromheen verschil-
lende woonblokken worden 
gebouwd. Voor de ruim honderd 
woningen komen 150 parkeer-
plaatsen, vooral op een parkeer-
dek. Aan de kant van de Hart 
van Brabantlaan verrijst een 
langgerekt blok met commerci-
ele functies. Hier is ruimte voor 
eerstelijns zorg, bijvoorbeeld 
een tandarts, fysiotherapie, apo-
theek of huisarts. Deze functies 
ontbreken nog grotendeels in 
onze wijk.
De bouw begint over circa zes 

maanden aan de Hart van 
Brabantlaan. De hoogte van de 
bebouwing loopt af richting de 
Elzenstraat. Heet hangijzer blijft 
het trapveldje op de hoek van 
de Elzenstraat. Onze buurt heeft 
zich hard gemaakt om deze 
speelgelegenheid in stand te 
houden. Ook sommige politieke 
partijen in de gemeenteraad 
hebben hierop aangedron-
gen. Het is niet duidelijk of en 
in welke vorm het trapveldje 
behouden kan blijven. Hiernaast 
ziet u in het plan dat er nog wat 
groen overblijft rechtsonder met 
enkele bomen.
Meer info www.vormenrijk.nl 

Bewoners rond CZ echt klaar met parkeeroverlast
Woont u ook op de parkeerplaats van CZ? Met deze vraag 
raakte de actiegroep ‘parkeerproblemen CZ’ een gevoe-
lige snaar. Op dinsdag 12 januari kwamen een kleine 100 
wijkbewoners in wijkcentrum In de Boomtak bijeen om 
ludieke acties tegen de parkeeroverlast van ‘buurman’ 
CZ te bedenken. Binnenkort worden de acties in praktijk 
gebracht.

Het is een verhaal met een 
flinke voorgeschiedenis. Al 
jarenlang klagen de omwonen-
den van de verzekeraar over 
CZ-medewerkers die in de buurt 
parkeren. De reden is simpel: te 
veel auto’s en te weinig ruimte. 
En veel CZ-medewerkers par-
keren liever gratis in de wijk dan 
dat ze betalen voor een stekkie 
op het CZ-terrein.   
De vele gesprekken met CZ 
verlopen tot nu toe in goede 
harmonie, maar resultaat heb-
ben ze amper. Daarom is het tijd 
om een tandje bij te schakelen 
zo vinden onder andere Coen 
Aertsen en Carola Melis. Actie! 
Ludieke wel te verstaan. Want 
auto’s beschadigen of straten 
blokkeren zal de relatie met CZ 
en de gemeente niet ten goede 
komen.  
Maar wat dan wel? Met kliko’s 

de parkeerplaatsen in de straat 
bezetten, een flyer voor iedere 
parkerende CZ-medewerker of 
toch gewoon betaald parkeren 
invoeren: het kwam allemaal 
voorbij in de brainstorm met 
buurtbewoners. 
Tijdens de bijeenkomst bleek 
ook weer eens hoe heilig de 
auto is: betaald parkeren werd 
door veel buurtbewoners met 
gehoon ontvangen en de CZ-
medewerkers blijken bijna niet 
te verleiden met om met het 
openbaar vervoer te komen of 
een stukje te wandelen naar het 
alternatieve parkeerterrein bij de 
voormalige Kamer van Koop-
handel.  
Wellicht dat extra druk op de 
politiek een optie is. Daarom 
werden en passant bijna 100 
handtekeningen verzameld 
waarmee de gemeente opge-

roepen wordt om tot een con-
structieve oplossing te komen. 
De initiatiefnemers waren vooral 
blij met de forse opkomst en het 

opbouwende gesprek. Hieruit 
blijkt dat de overlast onder-
streept wordt door een belang-
rijk deel van de wijk. 



De Noordhoek4

Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:

Adres:  Boomstraat 81
  5038 GP Tilburg

Telefoon: 013-5430920

	 	 	 Maandag
10.00 – 13.00: PC-Consult
14.00 – 15.30: Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 – 16.30: Bingo (2e maandag van de maand)
17.00 – 19.00: In De Boomtak Menu
18.00 – 19.15: Dutch Celtic Dance Academy
19.30 – 20.30: Damesgym: Bij Tijd en Wijlen
20.30 – 22.30: Djembé
    Dinsdag
09.30 – 10.30: Yoga
13.00 – 17.00: PC-ReStart
14.00 – 15.00: Moedergym
19.30 – 21.30: Kunstclub (even weken)
20.00 – 23.30: Biljartvereniging De Boomtak
20.00 – 22.00: Bestuur Noordhoek 
  (2e dinsdag van de maand)
20.00 – 22.00: Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 22.30: Schilderclub De Boomtak
    Woensdag
10.00 – 13.00: Sociaal Centrum
09.30 – 10.45: Yoga
13.00 – 17.00: PC-ReStart
13.00 – 17.00:  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.30 – 15.00: Volksdansen
19.30 – 22.30: Darten 
19.30 – 21.00: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
21.00 – 22.30: Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
   

    Donderdag
09.30 – 10.45: Yoga
10.00 – 13.00: PC-Consult
11.15 – 12.15: Dans en Bewegen
13.00 – 17.00: PC-ReStart
13.30 – 15.30: Schilderclub De Boomtak
14.00 – 17.00: Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
13.30 – 14.30: Contour de Twern, Ouderenadviseur
14.30 – 16.30: Spelletjesmiddag
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 23.00: Café Francais (1e donderdag v/d maand)
20.00 – 24.00: Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
20.00 – 24.00: De Salon (3e donderdag v/d maand)
21.00 – 23.00: Tafeltennis
    Vrijdag
13.30 – 16.00: Koersbal
18.30 – 20.00: Streetdance
19.00 – 21.00: Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
20.00 – 24.00: Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)
20.30 – 22.00: Saxofoonkwartet Tango & Zo
20.30 – 22.30: Blaasband Efkes Wóchte
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse
    Zaterdag
11.00 – 12.30: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 – 12.30: Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
13.00 – 17.00: Repair Café (laatste zaterdag van de maand)

    Zondag
11.00 – 13.00: Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de   
  maand)

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

Dagelijkse activiteiten:  kinderdagverblijf De Kleine Boom en elke morgen Prikpost Diagnostiek Brabant

Wijkcentrum In De Boomtak 
Website: www.indeboomtak.nl
  www.deboomtak.nl
E-mail:  info@indeboomtak.nl 
  office@indeboomtak.nl
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Hebt u ook problemen met de voetgangersover-
steekplaatsen van de Hart van Brabantlaan?
Vorig jaar werd de Hart van Brabantlaan opnieuw inge-
richt. De meeste Tilburgers zullen het erover eens zijn dat 
de straat er een stuk beter uitziet sindsdien. Toch zorgen 
de venieuwde oversteekplaatsen van de Hart van Bra-
bantlaan met de St. Caeciliastraat ook voor wat proble-
men, met name voor de wat oudere voetgangers.

Het probleem
Bij de voetgangersoversteek-
plaatsen van de Hart van 
Brabantlaan doen zich eigenlijk 
twee problemen voor. Als je te 
voet de Hart van Brabantlaan 
wilt oversteken, moet je flink 
doorlopen als het licht eenmaal 
op groen springt. Voor je het 
weet, springt het alweer op 
rood. Jonge mensen ervaren 
dit probleem ook, je haalt de 
overkant niet. Maar zeker voor 
de wat oudere buurtbewoners is 
het niet haalbaar om in één keer 
over te steken. 
Bovendien is het pad van de 
voetgangersoversteek geplaveid 
met een soort kinderkopjes, die 
het de oudere bewoners met rol-
lator tot overmaat van ramp nóg 
moeilijker maken om over te ste-
ken. De stenen zijn hobbelig en 
ongelijk en liggen stukken hoger 
dan de rijbaan. Ze moeten de 
rollator daarom optillen om erop 

te komen. Ongetwijfeld heb-
ben ouders met kinderwagens 
of buggy’s en mensen in een 
rolstoel hier ook last van.

Nog niets gedaan
Een aantal mensen van Re-
sidence De Noordhoek en de 
Elzenhof die door deze situatie 
moeite hebben met het overste-
ken, hebben deze problemen al 
gemeld bij de gemeente. Maar 
de gemeente geeft aan dat zij 
alleen aandacht besteden aan 
dit probleem als er meer men-
sen over klagen. 

U kunt eenvoudig helpen!
De buurtbewoners doen daarom 
de volgende oproep aan u: meld 
deze situatie alstublieft bij de 
gemeente. Dat kunt u doen via 
de website tilburg.nl. Kies de 
optie ‘Ik wil iets melden’ in het 
groene vak, via de speciale Bui-
tenbeter app, of door te bellen 

met de gemeente op het speci-
ale telefoonnummer: 14013. 
Meld dus alstublieft dat het ver-
keerslicht van de voetgangers-

oversteek te scherp is afgesteld 
en/of dat de kinderkopjes bij 
de voetgangersoversteek lastig 
zijn.

Nieuwe biljartclub wijkcentrum In De Boomtak
Op 6 januari hebben wat mensen de koppen bij elkaar 
gestoken om een nieuwe biljartclub in het leven te roe-
pen. Dit omdat wij vinden dat biljarten en In de Boomtak 
bij elkaar horen en dit dus niet verloren mag gaan binnen 
onze wijk. Ook het bestuur van In de Boomtak is deze 
mening toegedaan en wil van harte mee werken om een 
en ander gestalte te geven. En dus hebben wij gezamen-
lijk het volgend afgesproken en vastgelegd.
Bestuur
Het bestuur van In de Boomtak 
is ook het bestuur van de biljart-
club. Alle lopende zaken worden 
in overleg met de biljarters ge-
regeld. De administratie en con-
tributie worden door het bestuur 
geregeld. Om de lijnen naar het 
bestuur en de biljarters kort te 
maken is besloten om een coör-
dinator aan te stellen. Eenmaal 
per jaar wordt bij de jaarlijkse 
Algemene LedenVergadering 

een coördinator benoemd. 

B.V. Boomstraat 81
Als naam van de nieuwe club is 
gezamenlijk gekozen voor ‘B.V. 
Boomstraat 81’. Wij vonden het 
wel een mooie naam. Mocht u 
nog wat tijd over hebben, en 
biljarten lijkt u wel iets, meld u 
dan aan bij de bar van In de 
Boomtak. U kunt natuurlijk ook 
eerst een keer komen kijken of 
proberen. Ook als u beginner 

bent, of u bent nog niet zo goed, 
kunt u gewoon meedoen. Wat 
ons betreft is iedereen van harte 
welkom, zowel mannen als 
vrouwen. 

Competitie spelen
Voor de nieuwe biljartclub is ook 
een wedstrijdleider gekozen, die 
ervoor zal zorgen dat er com-
petitie kan worden gespeeld, 
zowel een binnencompetitie 
als wel - indien mogelijk - een 
buitencompetitie. Dit onder de 
vleugels van de KBO.
Speelt u alleen de binnencom-
petitie? Dan bent u 30 euro 
contributie verschuldigd aan de 
club.
Neemt u ook deel aan de com-
petitie van de KBO? Dan moet 
u lid worden van de KBO en 

uiteraard de contributie daarvoor 
betalen. Maar dit kan wel via 
het bestuur van In de Boomtak 
worden geregeld.

Afgesproken tijden
De biljartvereniging zal op 
woensdagmiddag biljarten van 
13.00 - 17.30 uur. Er kan dan 
niet vrij gebiljart worden via de 
klok. Ook vrijdagmiddag kan 
er niet worden gebiljart (want 
dan is de ruimte in gebruik bij 
onze collega`s van het koers-
bal) en op dinsdagavond kan 
niet worden gebiljart (dan heeft 
biljartvereniging De Boomtak 
clubavond).
Kom dus gezellig biljarten bij de 
nieuwe biljartclub B.V. Boom-
straat 81. Tot gauw!
Hein Staps
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Computerhulp
voor iedereen
Website: pcrestart013.nl
E-mail: info@pcrestart013.nl

Stichting Social Energy

Computerprobleem? Goedkoop en bij u in de buurt:

Computerhulp voor elke dag
Hulp bij computerprogramma’s en het oplossen van proble-
men bij het werken met Word, Exel, Windows 7, 8 of 10. 
Maandag & donderdag  van 10:00 – 13:00 uur. 
Kosten € 4,-  (per keer) - Open inloop - In de Boomtak

Cursus fotobewerking
Heeft u regelmatig vragen als: hoe orden ik mijn foto’s, hoe 
snijd ik een foto bij of hoe geef ik een foto een fraai effect? In 
de cursus fotobewerking krijgt u antwoord op deze en andere 
veelgestelde vragen.

Cursus videobewerking
In deze cursus leert u hoe u het videomateriaal op effi ciënte 
wijze overzet naar een pc of laptop. Verder leert u hoe u 
professioneel uitziende fi lms kunt maken van uw video’s en 
foto’s van bijvoorbeeld (klein)kinderen, vakanties, dagjes uit 
of een bruiloftsfeest.

Cursus websites maken met WordPress
Het maken en bijhouden van een website is voor veel men-
sen een leuke hobby. Zo kunt u een website maken over uw 
familiegeschiedenis, uw favoriete muziekgenre of voor een 
vereniging. Met de gebruiksvriendelijke gratis online software 
WordPress maakt u snel uw eigen persoonlijke en professio-
nele website.

De cursussen zijn op maandag of donderdag, van 10:00 tot 
12:00 uur in wijkcentrum In de Boomtak.
Kosten per les € 5,-.
Aanmelding en informatie PC-Consult: makmyla@gmail.com
Uw docente heet Mila.

PC-Consult PC-ReStart
Uw goedkope digitale / computer / IT Vraagbaak
U kunt bij PC-ReStart terecht met al uw hardware- en soft-
wareproblemen. Werkt uw computer traag, loopt deze vast of 
doet zelfs helemaal niets meer, kom langs bij PC-ReStart!
We helpen u dicht bij u in de buurt en tegen een kleine ver-
goeding. We kunnen dit goedkoop doen omdat wij werken 
met deskundige vrijwilligers. Waar het mogelijk is, helpen 
deze vrijwilligers u het zelf op te lossen of lossen het voor u 
op.

U kunt bij ons terecht met een: computer, laptop, tablet en 
smartphone. Ook bieden wij hulp bij randapparatuur zoals 
bijvoorbeeld printers.
Wij vervangen defecte onderdelen voor u, maar we kunnen 
ook complete systemen (computers) bouwen, inclusief bestu-
ringssysteem zoals Windows of Linux.

Nu ook aangesloten bij de Meedoenregeling dus voor elk 
inkomen betaalbaar.
Geopend elke dinsdag tot en met dondermiddag van 
13:00 uur tot 17:00 uur.

Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81 Tilburg

Mail voor informatie naar: info@pcrestart013.nl
Website: www.pcrestart013.nl / facebook.com/pcrestart013
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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:

www.boulevard-cafe.nl

Sens Gezondheidszorg in de Boomstraat
In de Boomstraat staat met grote letters op de gevel: 
Sens Gezondheidszorg. Al sinds 2008 is deze bijzonder 
praktijk voor fysiotherapie gevestigd in onze wijk. Hoog-
ste tijd dus om hier eens een kijkje te nemen!

Zo’n tien jaar geleden besloten 
Erik Horsten en Stijn Bekkers 
om hun gemeenschappelijke 
visie op fysiotherapie en op 
gezondheidszorg vorm te gaan 
geven in een praktijk in Tilburg. 
Ongeveer twee jaar later had-
den ze voor zichzelf duidelijk 
wat voor soort praktijk dit moest 
gaan worden en vonden ze een 
geschikt pand in de Boomstraat. 
Er kwamen vervolgens nog en-
kele collega-therapeuten bij die 
dezelfde ideeën over gezond-
heidszorg hadden en voilà: Sens 
Gezondheidszorg was geboren. 
De praktijk groeit al sinds de 
start. Naast het oorspronkelijke 
deel met de wachtkamer en be-
handelkamers op nummer 118E 
is de praktijk nu ook uitgebreid 
met meer behandelkamers en 
het secretariaat op nummer 132. 
Daar bieden Arjen Logghe en 
Malou van Bers ondersteuning 
aan de therapeuten op admi-
nistratief gebied. Zij zijn ook 
eerste aanspreekpunt voor de 
cliënten.

Boom
De locatie, de Boomstraat, was 
inspiratie voor het logo van de 
praktijk en ook voor de inrichting 
van de praktijk. Het element 
‘boom’ werd in de praktijk ge-
haald door de prachtige tafel in 
de wachtruimte, met als tafel-
blad een stevige eikenhouten 
dwarsdoorsnede van een boom-
stam. Maar ook in de grappige, 

groene ‘boomkruin’-hanglampen 
is het element ‘boom’ te herken-
nen. 
Tilburg is de hoofdvestiging 
van Sens. De naam Tilburg is 
volgens sommigen afgeleid van 
‘tilia’, Latijn voor ‘lindeboom’. En 
de lindeboom wordt van ouds-
her geassocieerd met genees-
kracht en gezondheid, wat de 
cirkel helemaal rond maakt.

Onderscheidend
De therapie van Sens Gezond-
heidszorg onderscheidt zich van 
reguliere fystiotherapie door 
te kijken naar de totale mens 
en niet alleen naar de klacht. 
Fysiotherapeuten houden zich 
doorgaans voornamelijk bezig 
met de spieren en gewrichten. 
Maar bij Sens kijkt men breder 
en betrekt ook  de organen, 
zenuwen en bloedvaten erbij in 
therapievormen als osteopathie, 
viscerale therapie en craniosa-
craaltherapie. De therapievor-
men zoals psychosomatische 
fysiotherapie, craniosacrale 
therapie en visceraaltherapie 
richten zich ook op het gees-
telijke aspect van lichamelijke 
klachten. Het idee daarbij is dat 
geestelijke klachten ook licha-
melijke klachten kunnen ver-
oorzaken en dat je soms beide 
moet behandelen.

Passende therapie
Er zijn dus diverse therapievor-
men. Hoe weet je dan welke 

therapie bij jouw klachten past? 
Veel nieuwe cliënten kiezen een 
therapie aan de hand van de 
informatie op de website of op 
basis wat ze hebben gehoord 
van anderen. De therapeut be-
kijkt dan ook bij de intake of de 
cliënt wel op de juiste plek is.
Natuurlijk komen er ook cliënten 
bij Sens die niet direct weten 
welke therapie bij hen past. Aan 
de hand van een aantal vragen 
kan Sens vervolgens bepalen 
welke therapievorm het beste 
zal passen.

Laagdrempelig
De weg naar Sens Gezond-
heidszorg is voor de meeste 
mensen laagdrempelig, omdat 
er geen verwijzing van een huis-
arts of medisch specialist nodig 
is. Patiënten melden zich vaak 
spontaan aan. Ze vinden Sens 
via mond-op-mondreclame. 
Maar steeds vaker ook verwij-
zen andere zorgverleners als 
fysiotherapeuten en (huis)artsen 
patiënten door naar Sens. Col-
lega-praktijken vragen bijvoor-
beeld om advies te geven of om 
mee te behandelen.
De vormen van therapie die 
Sens aanbiedt worden door 
zorgverzekeraars meestal 
gezien als alternatief. De zorg-
verzekeraar vergoedt dit soort 
kosten niet uit het basispakket, 
maar vaak wel vanuit de aanvul-
lende verzekering. Hier staat 
dan meestal wel een maximum-
bedrag voor. Maar dit verschilt 
per zorgverzekeraar. 

Meer informatie
In het voorjaar zal Sens Ge-

zondheidszorg in wijkcentrum In 
de Boomtak een open bijeen-
komst houden. Helaas is op dit 
moment nog niet bekend wan-
neer dat zal zijn.
Natuurlijk kunt u meer informatie 
over Sens vinden op de website: 
www.sensgezondheidszorg.nl
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Op 13 januari starten de groepslessen
Heeft u klachten of wilt u klachten aan het bewegingsapparaat 

voorkomen? Schrijf je dan nu in voor een GRATIS PROEFLES.
Lessen vinden plaats op woensdagochtend en donderdagavond.

Voor meer informatie neem contact op met: Renate Gallé
Tel: 06-23419136, website:www.andersinbeweging.nl

Nieuw in Tilburg

Voor iedereen die klachten of 
aandoeningen van het 

steun- en bewegingsapparaat 
wil verminderen.Noordhoekring 328,  Tilburg

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!
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Volksdansgroep Shalom zoekt nog nieuwe leden

Op 16 december werd de laatste dansles van het jaar 2015 gehou-
den voor onze volksdansgroep Shalom. Voorafgaand aan de laatste 
les hebben we een kerstlunch verzorgd voor onze leden in bij wijk-
centrum In De Boomtak. Het was een gezellig samenzijn. 

Nieuwe leden gezocht!
Begin 2016 gaat de volksdansgroep natuurlijk weer gewoon verder 
met de lessen. Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
dansen wij in wijkcentrum In de Boomtak. In de pauze drinken we 
samen een kopje thee of koffie.
We zoeken nog nieuwe leden. Je bent van harte welkom om een 
proeflesje mee te doen. Wie weet vind je het net zo leuk als wij. We 
zien je graag op woensdag eens langskomen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!



De Noordhoek 9

Onze wijk kent een aantal rijksmonumenten: de watertoren, het 
kerkhof aan de Bredaseweg, Ursulinenkapel, Ursulinen Kloos-
terschool, en Broodbakkerij aan de Acaciastraat. In de Acacias-
traat staan bovendien een paar prachtige huizen die gemeente-
lijke monumenten zijn, op nr. 5, 7 en 9. Als we iets verder kijken, 
zien we ook rijksmonumenten in de Noordstraat, en niet te 
vergeten het klooster van de Rooi Harten aan de Bredaseweg. 
De watertoren is het laatste monument uit deze reeks.

De serie artikelen over monumenten in onze wijk be-
sluiten we met de watertoren, misschien wel het meest 
herkenbare en markante bouwwerk van onze wijk. Wij 
vinden de toren in elk geval zo mooi, dat we hem in ons 
logo hebben opgenomen.

Monumenten in onze wijk: ‘Onze’ Watertoren

De watertoren is als in het 
oog springend object, mede 
bepalend voor het stadsbeeld 
van Tilburg. De watertoren is 
een ontwerp van de bekende 
architect Halbertsma. Deze Hal-
bertsma heeft tussen 1885 en 
1900 op verschillende plaatsen 
in Nederland waterleidingsyste-
men aangelegd. 

Behoefte aan schoon water
Voor de oprichting van de 
Tilburgse waterleiding Maat-
schappij (TWM) was het met de 
drinkwatervoorziening in Tilburg 
slecht gesteld. De burgerij, van 
hoog tot laag, moest het doen 
met gemeenschappelijke regen-
putten en regenwatertonnen of 
waterpompen. Het is dus niet 
verwonderlijk dat er nogal eens 
ziektes uitbraken als gevolg 

van de slechte kwaliteit van het 
drinkwater. Aan een behoorlijk 
rioleringsstelsel ontbrak het ook 
en de kwaliteit van het drinkwa-
ter werd er bovendien niet beter 
op door de groei van de textiel-
industrie. 
Eind 19e eeuw besefte men dat 
Tilburg naast een goed riole-
ringsstelsel ook goed drinkwater 
nodig had. Daarbij werd in eer-
ste instantie niet zozeer gedacht 
aan de bevolking, als wel aan 
de behoefte van de opkomende 
textielindustrie aan schoon wa-
ter. In 1895 werd in Amsterdam 
de Tilburgse Waterleiding-Maat-
schappij (TWM) opgericht. Het 
bedrijf mocht water oppompen 
en leveren. In de jaren van 1896 
tot 1898 vond aan de Gilzerbaan 
de aanleg plaats van een pomp-
station en de nodige installaties. 

De watertoren werd gebouwd in 
1897. Dit 50 meter hoge bouw-
werk heeft bovenin een enorm 
waterreservoir dat de waterdruk 
in stand moest houden.

Sinds 1898
Op 27 augustus 1898 kwam er 
voor het eerst officieel water uit 
de kranen door het in werking 
stellen van een fontein voor het 
toenmalige stadhuis. Rond 1900 
leverde het nieuwe waterlei-
dingbedrijf 90% van het schoon 
drinkwater aan de Tilburgse 
industrie en slechts 10% aan 
de Tilburgse bevolking. In 1902 
waren er 1000 particulieren 
aansluitingen. Twintig jaar later 
waren dat er al 12000. In 2005 
waren er 92677 percelen aange-
sloten en had het hoofdleiding-
net een lengte van 842 kilome-
ter, met een verbruik van ruim 
twaalf miljoen kubieke meter. Als 
gevolg van het overheidsbeleid 
ging de drinkwatervoorziening 
over naar Brabant Water in 
2007. 
 
Rijksmonument
Het rijksmonumentenregister 
beschrijft de watertoren al volgt:
‘De watertoren is van alge-
meen belang. Het gebouw 
heeft cultuurhistorisch belang 
als bijzondere uitdrukking van 
de groei van de zorg voor de 
levering van schoon drinkwater 
en tevens als voorbeeld van 
de technische en typologische 
ontwikkeling van de gebouwen 
voor de watervoorziening.
De watertoren is in neo-Renais-
sance stijl gebouwd in 1897. De 
toren is ca. 50 meter hoog en 
heeft inwendig een diameter van 
ca. 12 meter. Hij heeft een open 
geklonken plaatijzeren reservoir 
met een inhoud van 1000 m3, 
Het bijbehorende pompstation, 
ligt op ca. 4,3 kilometer afstand 
hiervan aan de Gilzerbaan no. 

413. Tijdens de bevrijding op 26 
oktober 1944 werd gepoogd de 
watertoren op te blazen. Het re-
sulteerde in een zware bescha-
diging van de bovenbouw en het 
reservoir. De bovenbouw werd 
bij de restauratie vereenvoudigd 
uitgevoerd, hierdoor verdwenen 
de oorspronkelijke kantelen Het 
reservoir werd op 10 december 
1947 weer in gebruik genomen. 
Aan de oostkant van de water-
toren bevindt zich een uitsprin-
gende toren, een zogenaamde 
arkeltoren, die uitsteekt boven 
het dak van de watertoren en 
bekroond is door een rond 
koperen torendak. Via deze 
arkeltoren kon het waterpeil in 
het waterreservoir in de toren 
worden gecontroleerd en men 
kon zo buiten het reservoir 
om op het dak komen. De 
toren heeft drie bouwlagen, 
uitgevoerd in rode baksteen, de 
onderste twee delen gemetseld 
in kruisverband, de bovenbouw 
gemetseld in Noors verband. In 
het onderste deel bevindt zich 
de entreedeur met zes rond-
borgvensters. De entree bestaat 
uit een uit een dubbele deur, 
omgeven door een Renaissance 
sieromlijsting met daarboven het 
gemeentewapen tussen eiken-
loof. De bovendorpel van het 
kozijn bevat het jaartal 1896-’97. 
Het middendeel heeft rechthoe-
kige vensters. De bovenbouw 
is uitkragend, en bevat acht 
groepen van rondboogvormige 
boven- en rechthoekige bene-
denvensters, die twee aan twee 
gekoppeld zijn. 
Binnenin worden de bouwlagen 
door middel van gebogen ijzeren 
trappen met elkaar verbonden.’

We mogen er trots op zijn dat 
zo’n beeldbepalend gebouw 
voor Tilburg in onze wijk staat.

Wil Verheggen



De Noordhoek10

Foto-impressie van de Nieuwjaarsreceptie

Hij gromt altijd als de auto niet start
als het regent buiten

als zijn kind niet over is
als zij gromt
Is hij een beer?

Het zoemt overal
ik kan het horen

ook als het zoemt in mijn oren
het zoemt als een bij

Mijn beste vriendin neuriet altijd
als ze naast je loopt

dat is heel plezierig, heel blij

Marije Ewals

Geluiden
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Een bekende naam?
Wat een kop voor een stukje in uw krant! Hoe kom ik 
hierop, zult uw vragen? Wel hopelijk is hier het antwoord.
We zitten te praten met wat 
mensen, en dan valt de vraag: 
hoe heet de wijk waarin wij 
wonen eigenlijk? Iedereen heeft 
wel een mening, maar wat is 
nou eigenlijk de naam? De één 
zegt: ‘Bomenbuurt’. Nummer 
twee noemt het: ‘Noordhoek’. 
En dan komt nummer drie met 
de opmerking: ‘De wijk heet 
Hagelkruis.’ Wij allemaal lachen, 
maar de brave borst is bloedse-
rieus.
Dan volgt natuurlijk meteen de 
vraag: ‘Hoe kom je op het idee 
dat de wijk ‘Hagelkruis’ heet? 
Zijn antwoord is: ‘Ik heb een 
huis gekocht op het voormalige 
Regenboogterrein en in de of-
ferte van de makelaar staat dat 
de wijk ‘Hagelkruis’ heet. Dus 
uw begrijpt: als het in de offerte 
van de makelaar staat, dan is 
dat zo. Einde discussie!’
‘Had je gedacht, nee hoor! De 
wijk heet: Noordhoek. Want zo 
heetten de parochie en de kerk 
waaruit de wijk is ontstaan.’ 
‘Welnee, de wijk is zo genoemd 
omdat de meeste straten naar 
bomen genoemd zijn, dus u 
begrijpt: Bomenbuurt.’ 

Wie heeft gelijk?
Maar wie heeft nu eigenlijk 
gelijk? Wie het weet, mag het 
zeggen. Ik niet, dus ik heb maar 
eens wat rondgekeken en wat 
boeken ingezien die gaan over 
de wijken in Tilburg en hun 

namen. En dit is wat ik heb 
gevonden: 
De meeste namen komen uit 
de tijd dat Tilburg is ontstaan. 
Vroeger was Tilburg geen stad, 
maar een dorp bestaande uit di-
verse woonkernen die verspreid 
lagen over het toenmalige 
grondoppervlak van wat nu de 
stad Tilburg is. Die woonkernen 
werden ‘herdgangen’ genoemd. 
En daar waren er nogal wat van. 
Om er maar een paar te noe-
men: Heikant, Korvel, Hasselt, 
Goirke, Besterd, en misschien 
vergeet ik er nog een paar. Je 
moet je voorstellen dat er in de 
16e eeuw heel wat grond was 
in het toenmalige Tilburg. Die 
grond werd werd aangeduid met 
‘woeste grond’: bos, hei en stuif-
zand. Dat was grond die niet 
werd bewerkt en ook niet direct 
iets opleverde. 
Het stuk grond waarop de Bo-
menbuurt is gebouwd, werd toen 
in die tijd ‘de Schijf’ genoemd. 
Er liepen diverse zandwegen 
door, en ook waren er in die tijd 
verschillende beekjes die het 
toenmalige terrein doorkruisten. 
Er waren al wat stukjes grond in 
cultuur gebracht, en men pro-
beerde daar de kost mee te ver-
dienen. Maar er ging ook in die 
tijd wel eens wat mis. U kent het 
verhaal: het is te nat of te droog, 
te warm of te koud, maar goed 
is het nooit. En dan wilde het 
weer wel eens tegenzitten. En 
als je als landbouwer - na veel 
noeste arbeid, bloed zweet en 
tranen - zag dat je rogge of an-
der gewas er mooi bij stond, dan 
was er in de zomer altijd wel iets 

dat jouw noeste arbeid naar de 
knoppen wilde helpen. Bliksem-
inslag, of enorme regenbuien, 
en een nog veel groter malheur: 
hagel! Als er zo`n hagelbui over 
je gewas was getrokken, dan 
kon je het als landbouwer wel 
schudden. Dan werd het voor 
jou en je gezin de komende 
winter honger lijden. En hoe raar 
het ook klinkt, dat gebeurde vol-
gens de geraadpleegde lectuur 
om de 5 á 6 jaar. 
Gelukkig was daar ook de kerk 
en natuurlijk ook priesters, en 
die zeiden: ‘Weet je wat je doet? 
Zoek een plaats om een steen 
neer te zetten en dan gaan 
we met heel de gemeenschap 
jaarlijks in processie daarnaar-
toe om te bidden dat het onheil 
van het weer aan ons voor-
bijgaat. En tevens is dat een 
mooie gelegenheid om brood 
aan de armen uit te delen.’ In 
de volksmond had deze steen 
al vlug een naam gekregen: het 
Hagelkruis. 
De overheid vond het wel iets, 
en over de plek waar het kruis 
stond hoefde de eigenaar 
van de grond geen belasting 
te betalen. En wie was nu de 
eigenaar van de grond? U raadt 
het al: de kerk. ‘Maar,’ zei de 
overheid, ‘dat houd wel in dat op 
dat stukje grond ook niets mag 
worden verbouwd en ook geen 
bomen mogen worden geplant.’ 
Dus economisch gezien had 
de kerk er ook niets aan, maar 
ja wat wil je, het was maar een 
klein stukje. Ik heb eens op goo-
gle gezocht en ja hoor, de plaats 
waar het kruis heeft gestaan is 
bekend, en beter nog: terug te 
vinden. Het is de kruising van de 
Boomstraat met de Elzenstraat. 

Er staat sinds enige jaren een 
mooi appartementengebouw. 
Maar voor de oudere wijkbewo-
ners: waar vroeger de boerderij 
van de familie Groenen (volgens 
mij) stond, graan- en meelhan-
delaren. 

Een hagelkruis
Maar ik zit niet zonder ideeën! 
Wat zou het leuk zijn als we 
samen met de gemeente en 
de bewoners van onze wijk 
een poging zouden wagen om 
een replica van het bewuste 
kruis of iets ander simpels als 
markeringspunt op die plaats 
terug kunnen plaatsen. Het is 
misschien een leuk idee, en 
herinnert ons aan oude tijden 
en onze stadsgeschiedenis. 
Reacties mag u sturen naar de 
redactie en richten aan mij: wijk-
krantdenoordhoek@gmail.com

Gelijk
Maar wie heeft er nu gelijk over 
de naam van de wijk? Volgens 
de gemeente heet onze wijk: 
de Noordhoek. Gelukkig is de 
naam van deze wijkkrant dan 
ook niet verkeerd gekozen! 
Maar als u zegt dat u woont in 
de wijk ‘Hagelkruis’ of ‘Bomen-
buurt’, weet elke Tilburger wel 
waar u woont. 

Hein Staps 

De informatie die ik voor dit 
artikel heb gebruikt, komt van de 
volgende bronnen: Tilburgse To-
poniemen in de 16e eeuw, van 
J.R.O. Trommelen en M.P.E. 
Trommelen, De straten van 
Tilburg, van Ronald Peters. En 
ik heb ook veel hulp gehad van 
de heer Gerard Steyns.
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Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
telefoon: 013-5430920

Organiseert een muzikale middag
voor alle 55 +ers uit de Noordhoek.

Donderdag 18 februari van 14:00 uur tot 16:30 uur.

John Desmares                            

et ses amis
Het repertoire is opgebouwd uit diverse genres: Engels, Zuid-
Amerikaans, Frans, Italiaans, Spaans, Jazz, Duits en natuurlijk de 
onvergetelijke mooie Nederlandse melodieën.

Kosten zijn 4 euro per persoon (aan de zaal te voldoen)
Inclusief koffie met iets lekkers en een hapje.

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich via een inschrijfformulier inschrijven. 
De formulieren zijn in de Boomtak af te halen en in te leveren. Inschrijven kan tot en met
10 februari.
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Krillis en Nillis deel 15
Goede morgen jongen, hoe gaat 
het? Fijne feestdagen gehad?
Ja, hoor het was weer heel 
gezellig. En het zal bij jullie ook 
wel leuk zijn geweest neem ik 
aan.
Ja hoor, het is altijd wel weer 
een heel gedoe met de kerst-
boom zetten en het huis ver-
sieren, maar ja dat hoort er nu 
eenmaal bij. 
Ik weet er alles van! Maar ik 
moet bekennen dat bij het huis 
versieren toch het meest ge-
daan wordt door mijn vrouw. En 
ik mag daarbij een beetje mee 
helpen. Maar volgens haar het 
meest in de weg lopen. Maar 
dat zal bij jullie wel niet anders 
zijn. 
Jongen, leer wat van mij: bied 
ruimhartig je diensten aan en 
zorg ervoor dat je buiten beeld 
blijft. 
Zo, leg eens uit? 
Nou, makkelijk zat. Allereerst 
vraag ik wat ik kan doen. Ja, 

en dan... Nou, om te beginnen 
gaan we samen een kersboom 
kopen. 
Hè, lekker makkelijk, dat doe ik 
ook. Maar ik zorg er wel voor 
dat de net gekochte boom in zijn 
standaard komt als we thuis-
komen. En dan probeer ik mijn 
vrouw ervan te overtuigen dat 
het - voor het versieren begint 
- de boom even de tijd krijgt om 
aan de temperatuur te wennen 
in huis. 
Zo, en waar is dat nou voor 
nodig? 
Ik heb eens ergens gelezen dat 
de boomdan niet zo vlug zijn 
naalden laat vallen. 
O, nooit van gehoord. En is dat 
echt waar?
Weet ik veel, maar het maakt 
wel een goeie indruk. 
Ja, zo lust ik er nog wel een 
paar!
Goed hè? 
En dan? 
Nu, dan is er altijd wel iets wat ik 

nodig moet doen, of een bood-
schap die ik vergeten ben. Weet 
ik veel. Dat verzin ik ter plekke 
wel. Als ik maar weg ben!
En trapt ze er in? 
Welnee! Ze kent me al veel te 
lang, en die smoezen van mij 
heeft ze allang door. We zijn 
tenslotte al wel bijna 50 jaar ge-
trouwd. Dus die vlieger gaat niet 
op. Maar het blijft het proberen 
waard. 
Dus wat je eigenlijk wilt vertellen 
is dat ook jij gewoon meehelpt? 
Eigenlijk wel. Maar ik blijf het 
proberen. 
En wordt ze dan niet boos? 
Dat denk ik wel. Maar dat laat 
ze niet merken. En als de gele-
genheid daar is, pakt ze me wel 
terug. Dubbel en dik. Dè wel, 
dè. 
Wat zijn wij toch mazzelaars met 
zulke vrouwen. 
Ja hè? Dat maakt dat er af en 
toe nog iets te lachen is. En je 
blijft er jong bij. 
Kijk dat is het, jong blijven, daar 
doen we het voor. 

Ja he, je kan bij ons wel zien dat 
goed werkt. 
Nou, net wat je zegt. Kijk eens 
in de etalageruit, we zijn vol-
gens mij nog steeds twee jonge 
goden. 
Dat bedoel ik; net twee appels 
die te lang in de fruitschaal heb-
ben gelegen. De smaak is nog 
wel goed, alleen wat gerimpeld. 
Genoeg kwatspraat voor van-
daag, daar komen de meisjes 
aan. We gaan lekker koffie drin-
ken en dan kan ik die van jou 
eens een lekkere knuffel geven 
om haar een gelukkig nieuwjaar 
te wensen. 
En ik dan? Wens je mij geen 
gelukkig nieuwjaar?
O, jawel hoor, maar jij krijgt 
geen knuffel. 
He, wat flauw en ik had me er 
zo op verheugd. 
Niks aan te doen. Alleen knuffels 
voor meisjes.
Vooruit dan, het is toch niet 
anders.

Wortel

Bel voor een
kennismakings-aanBieding!

013 - 544 25 13

40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website: 
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun 
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder 
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te 
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u 
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar. 

Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten, 
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een 
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

Het Laar
40 jaar
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Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81 
5038GP Tilburg

Voor jong en oud !
Langs het rode fi etspad in de gezellige bomen buurt.

Zaterdag	6	februari	tot	en	met	maandag	8	februari	
zijn	wij	geopend	vanaf	13:00	uur

Carnaval	wijkcentrum	In	De	Boomtak	2016

Efkes Wochte zondag 7 februari vanaf 17:00 uur De Peestekers maandag 8 Februari vanaf 15:00 uur

E&M Music draait 
carnaval In De Boomtak

Zeven dagen van de week
24 uur per dag

Wat ervaren wij allemaal internationaal
De pijn bij het op de wereld brengen 

van onze nieuwe toekomst 
Het stille verdriet als onze kinderen 

de wijde wereld ingaan
Het rusteloze gevoel

Zij zijn wakker en bezig
Terwijl wij slapen

Met het inwendig familie bezorgdheid gevoel
Zeven dagen van de week

24 uur per dag
Gun ons de rust die wij verspreiden wereldwijd

Denk aan de Efteling
In onze 24 uur 7 dagen van de week maatschappij

En waardeer de mannen en vrouwen
Die levens kunnen verlengen 
en zieke mensen beter maken

Zeven dag van de week
24 uur per dag

W.J.L. van den Heuvel

Niet alleen 
In De Boomtak organiseert een Hoogjas Toernooi. 
Wanneer? Op de woendagen 9, 16, 23 en 30 maart 
en 6, 13 en 20 in april.
Hoe laat? Vanaf 19.30 uur.

Opgeven: U kunt zich opgeven voor dit toernooi aan 
de bar van In De Boomtak of telefonisch 
via 013-5430920 en bij dhr.Tuytelaers 06-47775644.
Inschrijfgeld voor deze 7 avonden is: € 12,00 per 
persoon.
U bent allen van harte welkom!

Hoogjas Toernooi
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Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058 
E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl

Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Nieuws van het Sociaal Centrum

Kom langs op onze inloopochtend: 
woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur!

Voor vragen of nieuwe activiteiten bent u 
altijd welkom!

Milon cirkel slank en fit in 6x per maand
35 minuten trainen!

Kom nu één maand gratis uitproberen.!

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056

Foto-presentatie In de Boomtak
Acht fotografen (cursisten van de foto-inspiratiecursus die in 
wijkcentrum In de Boomtak gegeven wordt) exposeren zon-
dagmiddag 6 maart met hun eindopdracht in De Boomtak. 
Elke fotograaf presenteert een fotoreeks met een interessant 
thema.
Elke reeks van foto’s vertelt een eigen miniverhaal. En alle 
foto’s bij elkaar hebben de bezoeker ook iets te vertellen. Dat 
een zorgvuldig gemaakte foto vaak meer is dan een sim-
pel kiekje; als je langer en bewuster kijkt, zie je vaak zoveel 
meer…

Michaël Molenaar en Chris Oomes

Expositie zondag 6 maart van 13:30 uur tot 16:30 uur.

Voor meer informatie: fotoinspiratie@gmail.com

Het Sociaal Centrum / Foto-inspiratiecursus presenteren:

Op zondag 6 maart aanstaande wordt er weer een wandeling 
door de wijk georganiseerd, wederom onder de bezielende 
leiding van Joop Ligthart. 
Daarnaast is er in de ‘huiskamer’ van wijkcentrum In de 
Boomtak een fototentoonstelling van de foto-inspiratiecursus 
te zien.
Wij hebben vorige keer kunnen genieten van de prachtige en 
smaakvol tentoongestelde werken van deze cursisten! Ook 
deze keer kunnen wij hun werken bekijken, en eventueel van 
gedachten wisselen. 

De vorige wijkwandeling hebben we de randen van de wijk 
verkend, en de aangrenzende gebieden. Deze keer willen wij 
vooral door de wijk zelf wandelen, en kijken of we ook in onze 
eigen wijk nieuwe en bijzondere ontdekkingen kunnen doen, 
plekken die ons nog nooit opgevallen zijn. 
Wij denken dat er in onze wijk vast en zeker mensen wonen 
die verhalen hebben over bepaalde straten of gebouwen, die 
vanuit de geschiedenis dingen te vertellen hebben, of vanuit 
architectonisch oogpunt, of vanuit nog andere perspectieven. 
Wanneer u zo iemand bent en of kent, dan nodigen we u uit 
om contact met ons op te nemen zodat uw verhaal of kennis 
deel kan worden van het gehele verhaal. 
Mail voor informatie: sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Bellen kan ook naar: 06-17771058 

We zien u graag weer tegemoet op zondag 6 maart! 

Verzamelen rond 13:30 uur, 
wandelen om 14:00 uur.
Wijkcentrum In De Boomtak, 
Boomstraat 81 te Tilburg.

Wijkwandeling (verhalen gezocht)
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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. 

Voor al uw fietsen
groot en klein moet u bij

Ton van de Klundert
zijn

Ook levering en reparatie 
van Kymco scooters

Watertorenplein 4, Tilburg
Tel. 013-4683289

Paletplein 31, Tilburg
Tel. 013-4674730

 

Oranjeboomstraat 330, Breda
Boomstraat 117, Tilburg

voor informatie: 06-45820051

Open:
ma. t/m vr.
10 - 18 uur

za. 
11 - 17 uur

Oranjeboomstraat 330, Breda

Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten
Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten

Harriet van  der Vleuten & Lian van Meel

persoonlijk, 
    betrokken, integer

 Iedere uitvaart
        bijzonder

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

Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

www.harrietvandervleuten.nl     T 013 592 00 48


