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Stadscamping Roadburn groter dan ooit

850 tenten stonden tijdens Roadburn op het VGL-Terrein in onze wijk. Verslag op pagina 5, Foto: Monique Engel

Trapveld blijft
behouden
Goed nieuws over het trapveldje
aan de Elzenstraat: volgens de
actiegroep heeft de gemeente
toegezegd dat er toch ruimte
blijft voor een voetbalveldje voor
de jeugd tot 12 jaar.
Het terrein wordt in de toekomst
in beslag genomen door bouwproject Vormenrijk. Maar er is
toch een stekje gevonden voor
de voetballers. Het veld wordt
weliswaar een kleiner dan het
huidige, maar en blijft voldoende
ruimte voor de jeugd om een
potje te voetballen.
In samenspraak met de buurt
wordt bekeken hoe de ruimte
precies wordt ingevuld. Wanneer de gesprekken hierover
gaan plaatsvinden, is nog niet
duidelijk. Maar de actiegroep
is voorlopig erg blij met het
resultaat.

Voorlopig ontwerp herinrichting kloostertuin ziet levenslicht
De kloostertuin in de Dionysiusstraat is toe aan een
make-over. Vorig jaar startte de werkgroep Kloostertuin
met het maken van een ontwerp, dat gebaseerd werd op
wensen van allerlei betrokkenen. Het resultaat is dat er
nu een voorlopig ontwerp ligt, met de sprekende naam:
Kabaal in de Kloostertuin.
Speelplek
De tuin aan de Dionysiusstraat
is een geliefde speelplek voor
kinderen van 1 - 12 jaar. Omdat grootschalig onderhoud de
laatste jaren is achtergebleven,
waren omwonenden al enige tijd
enthousiast aan het brainstormen om de kloostertuin opnieuw
in te richten. Vervolgens hebben
buurtbewoners, Montessoribasisschool De Elzen, Elzen
BSO en de gemeente samen de
werkgroep Kloostertuin opgericht.

Ook de kinderen van De Elzen
mochten meedenken over de
tuin en suggesties inbrengen,
die tijdens een vergadering eind
vorig jaar met alle betrokkenen
werden besproken. Blom&Moors
heeft de suggesties meegenomen in een te maken ontwerp
voor de herinrichting.
Eerste schets
In februari is de eerste schets
van het plan door de werkgroep
Kloostertuin besproken. De
toekomstige tuin is ingedeeld in

zogenaamde ‘zones’, elke zone
met een eigen karakter. De tuiningang aan de Dionysiusstraat
krijgt een parkachtig karakter.
Het is een mooie ontmoetingsplek om te zitten, kletsen en een
drankje te drinken. Links van
de lange tafel blijft het stukje
dat de kinderen ‘het Bosje’
noemen, bestaan. Daar worden
zogenaamde speelaanleidingen
gepland, bedoeld voor laag
klauterwerk. Speelaanleidingen
zijn objecten die uitnodigen om
te spelen. Achter ‘het Bosje’
komt een verharde zone waar
een speels speelplein gecreëerd
wordt. In schets ontwerp is geen
zandbak opgenomen. Over de
nadelen van een zandbak valt
veel te zeggen, maar feit is dat
kinderen daar graag in spelen.

Een zandbak zou alsnog in de
aangepaste plannen moeten
worden opgenomen. Het monument van Marietje Kessels blijft
op dezelfde plek staan. Voor de
ontvreemde haan is nog geen
vervanging.
Verder in de richting de schoolingang aan de Elzenstraat
komen kleine speelhoekjes met
speeltoestellen en zitjes, die
door een haag worden omgeven. De grijze muur van de
gymzaal wordt “vergroend” door
deze met bloeiende klimplanten
te laten begroeien.
Kosten
De werkgroep heeft een gesprek gehad met een groenaanvervolg op pagina 3
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Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:
		

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg

Telefoon: 013-5430920

Website:
		
E-mail:
		

www.indeboomtak.nl
www.deboomtak.nl
info@indeboomtak.nl
office@indeboomtak.nl

Openingstijden: 		

maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur

Dagelijkse activiteiten:

kinderdagverblijf De Kleine Boom en elke morgen Prikpost Diagnostiek Brabant

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

10.00 – 13.00:
14.00 – 15.30:
14.00 – 16.30:
17.00 – 19.00:
18.00 – 19.15:
19.30 – 20.30:
20.30 – 22.30:
		
09.30 – 10.30:
13.00 – 17.00:
14.00 – 15.00:
19.30 – 21.30:
20.00 – 23.30:
20.00 – 22.00:
		
20.00 – 22.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.30:
		
10.00 – 13.00:
09.30 – 10.45:
13.00 – 17.00:
13.00 – 17.00:
12.30 – 14.00:
19.30 – 22.30:
19.30 – 21.00:
20.30 – 22.30:
21.00 – 22.30:

Maandag

PC-Consult
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (2e maandag van de maand)
In De Boomtak Menu
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen
Djembé

Dinsdag

Yoga
PC-ReStart
Moedergym
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Bestuur Noordhoek
(2e dinsdag van de maand)
Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)

Sportschool Le Granse, Aikido
Schilderclub De Boomtak

Woensdag

Sociaal Centrum
Yoga
PC-ReStart
Biljartvereniging Boomstraat 81
Volksdansen
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Blaasband Efkes Wóchte
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

		
09.30 – 10.45:
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:
20.00 – 21.30:
20.30 – 23.00:
20.00 – 24.00:
21.00 – 23.00:
		
13.30 – 16.00:
14.00 – 16.00:
18.30 – 20.00:
19.00 – 21.00:
20.00 – 23.00:
20.00 – 23.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.00:
		

11.00 – 12.30:
11.30 – 12.30:
13.00 – 17.00:
		
11.00 – 13.00:
		

Donderdag

Yoga
PC-Consult
Dans en Bewegen
PC-ReStart
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (1e donderdag v/d maand)
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
Tafeltennis

Vrijdag

Koersbal
Handwerkmiddag
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)
Tienerdisco (4e vrijdag van de maand)
Sportschool Le Granse
Saxofoonkwartet Tango & Zo
Zaterdag

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
Repair Café (laatste zaterdag van de maand)

Zondag

Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de 		
maand)
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vervolg van pagina 1
nemer die een kostenraming
heeft gemaakt. Die raming viel
helaas hoger uit dan gehoopt.
Dat is dus ook een reden om het
ontwerp aan te passen en het
gat met het beschikbare budget
kleiner te maken.
Om het budget te verder te verruimen zijn we druk bezig met
fondsenwerving, maar helaas
heeft dit nog niets opgeleverd.
Stichting de Kloostertuin roept
iedereen op om ideeën voor
fondsenwerving aan te dragen
en mee te organiseren om de
Kloostertuin de opknapbeurt te
geven die het verdiend.
Aanpassen
Een aantal verbeteringen, zoals
een zandbak, worden verwerk in
een voorlopig ontwerp. De bovengenoemde kosten raming is
ook een reden om het ontwerp
aan te passen en het gat met
het beschikbare budget kleiner
te maken.
Dat ontwerp wordt op een feestelijke manier gepresenteerd
aan iedereen die geïnteresseerd
is. Daarover een volgende keer
meer!
Door: Wil Verheggen

Hasseltstraat 240, Tilburg

Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)
Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.

www.dimswitgoedservicetilburg.nl

013-3020320

Talent Square verder uitgebreid

Of het architectonisch gezien een aanwinst is voor de
Noordhoek blijft onderwerp van discussie. Maar gewild
zijn de woningen in Talent Square aan de Hart van Brabantlaan in ieder geval wel. Binnenkort wordt gestart met
de bouw van deel II van het complex, aan de kant van de
Sint Ceciliastraat.
In de oorspronkelijke plannen
van TBV Wonen en ontwikkelaar Van de Ven was het
de bedoeling om direct tot de
Sint Ceciliastraat te bouwen.
Maar de bouwcrisis noopte de
initiatiefnemers ertoe om een
toontje lager te zingen en het
onderkomen voor voornamelijk
buitenlandse studenten in delen
te bouwen.
Sinds pakweg drie jaar is het

complex in gebruik en wonen
meer dan 500 studenten in de
blokkendoos naast het spoor.
Het grasveldje aan de kant van
de Ceciliastraat ligt nog braak,
waardoor onder andere de
stadsimker hier zijn bijenkasten kon neerzetten. Dit kleine
stukje natuur moet nu echter
plaatsmaken voor deel II van
Talent Square. Nog eens 116
jonge mensen krijgen er een

stekkie. Dit keer voor starters
op de woningmarkt en dus niet
exclusief voor studenten. TBV
Wonen beloofde onlangs in het
Brabants Dagblad bij monde
van bestuurder Rob Vinke om
er een aansprekend project van
te maken. Of dit een stijlbreuk
wordt met het in Tilburg vaak
gehanteerde ‘model blokkendoos’ is aan de architecten van
Bedaux De Brouwer.
Het uitzicht van de nieuwe wijkbewoners lijkt een stuk aanlokkelijker te worden dan dat van
het huidige Talent Square: de
nieuwe bewoners kijken uit op
het toekomstige stadspark op
het Van Gend en Loos-terrein.

Buurtbarbecue in De Boomtak
Buurthuis “In de Boomtak” organiseert op Bevrijdingsdag 5 mei een “buurt” barbecue.
Deelnemers kunnen dan genieten van een heerlijke barbecue met lekkere salades. Het eerste drankje is gratis. Voor de barbecue wordt
een bijdrage gevraagd van 10,= euro per persoon, kinderen ( tot 12 jaar) betalen de helft.
De middag begint om 15.00 uur en zal worden opgevrolijkt met een muzikaal optreden.
Alle bewoners uit de wijk “Noordhoek”zijn hierbij van harte uitgenodigd, maar ook mensen van buiten de wijk zijn natuurlijk welkom
om kennis te maken met “ons” buurthuis en haar bewoners.
U kunt zich inschrijven via mailadres info@indeboomtak.nl, of door opgave aan de bar van het buurthuis in de Boomstraat.
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Belangrijke informatie inschrijving Kindervakantiewerk 2016
De voorbereidingen voor Kindervakantiewerk 2016 zijn
alweer in volle gang. Vandaar dat we iedereen weer op
de hoogte willen brengen van wat belangrijke informatie
betreffende deze week.
De KVW-week zal dit jaar zijn van 29 augustus t/m 2 september. Dit is, zoals veel mensen gewend zijn, niet van
maandag t/m zaterdag, maar van maandag t/m vrijdag.
Aantal plaatsen
Dit jaar zal ook de inschrijving
anders zijn dan voorgaande
jaren. Vanwege de late vakantie
kampen we met het probleem
dat een aanzienlijk deel van de
leiding tijdens deze week alweer
met hun opleiding begint. Daarom kunnen we dit jaar minder
kinderen plaatsen dan de laatste
jaren. We hebben daarom, na
goed overleg, besloten dat er
maximaal maar 140 kinderen
mee kunnen doen dit jaar.
Loting
Om alles zo eerlijk mogelijk
te laten verlopen, hebben we

ervoor gekozen om de inschrijving door middel van een loting
te laten verlopen. De inschrijving
voor deze (digitale) loting zal
geopend worden van 19 mei
t/m 29 mei. Op 30 mei zullen
wij, willekeurig natuurlijk, de 140
kinderen inloten. De loting wordt
altijd gedaan per gezin, zodat
het niet kan zijn dat één van de
kinderen wel en de andere niet
mee kan doen.
Let op! Er mag per formulier
voor de loting maar 1 gezin
ingeschreven worden! Het is
namelijk niet de bedoeling dat
bijvoorbeeld 1 ouder 3 gezinnen
in gaat schrijven.

Inschrijving
De inschrijving voor de loting zal
in de week van 19 mei t/m 29
mei via de website van Kindervakantiewerk de Noordhoek gedaan worden: www.kvwdenoordhoek.nl. Op deze site zal dan de
link komen te staan om je aan
te melden voor de loting. Op het
formulier van de loting staat dan

de verdere informatie.
Het inschrijfgeld bedraagt €30,-.
Collecte
Ook dit jaar komen onze vrijwilligers langs om te collecteren
voor de KVW-week.
Dit zal zijn op 17 en 18 mei.
Kindervakantiewerk de Noordhoek.

FIFA-toernooi In De Boomtak!!
Een openbaar FIFA-toernooi, dat is iets wat er in Tilburg nog nooit
heeft plaatsgevonden. Daarom hebben wij voor alle enthousiaste
FIFA-spelers een toernooi georganiseerd. In samenwerking met
wijkcentrum In De Boomtak willen wij dit evenement laten slagen.
Speciaal voor jullie hebben wij een special guest geregeld, die jullie kennen van YouTube. Hij is de beste FIFA speler van de wereld,
namelijk: Koning FIFA!
Hij zal de hele avond aanwezig zijn om jullie ‘tips en tricks’ te geven en
natuurlijk mag de winnaar van het toernooi nog een eindpotje spelen
tegen Koning FIFA. Denk jij dat je hem kunt verslaan?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wil jij je graag bewijzen tegen 63 andere
spelers? Wil jij laten zien dat jij de beste bent in FIFA 16? Geef je dan
snel op! De winnaar krijgt een spectaculaire prijs.

Aanmelden kan bij ‘In de Boomtak’, direct betalen bij aanmelden.
Vermeld hierbij je naam, zodat wij weten dat jij er bij bent!!
Entree: €6,- per persoon
Locatie: Wijkcentrum In De Boomtak
Adres: Boomstraat 81, Tilburg
Datum: Vrijdag 20 mei 2016
Tijd: 18:00-22.00u
Wij rekenen op jullie komst!
Met sportieve groeten,
Rick, Jesse en Stijn

De wijkkrant In de Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek
Oplage: 4250, verschijnt 8 maal per jaar.
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Advertentieopmaak: Hans van Welbergen
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel,
Hein Staps, Annelies Schipper,
Wil Verheggen, Frank Vermeulen.
Illustraties: Lida Bos

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
Kopijdatum: donderdag 26 mei

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties!

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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Kamperen in onze wijk ook dit jaar weer mogelijk
In de vorige wijkkrant stond al een bericht over de opening van het nieuwe seizoen van de Stadscamping,
oftewel dé pop-up evenementencamping. Maar wat is het,
wie kamperen er, hoe is de camping daar überhaupt terechtgekomen en waar is die camping nou eigenlijk? We
spraken over het wel en wee met de initiatiefnemers.
Het is de zomer van 2013 als
Eric Steur een ideetje over een
stadscamping in Tilburg de wereld in twittert. Deze tweet wordt
door enkele enthousiastelingen
opgepikt, en het plan is geboren. Na diverse gesprekken en
goedkeuring van de gemeente
vinden ze een geschikte locatie:
het VGL-terrein. Al gauw wordt
het plan ontwikkeld om de camping te verbinden aan de diverse
evenementen in de stad. Tilburg
heeft slechts een paar hotels en
geen camping, maar wél veel
evenementen waarvoor mensen
op zoek zijn naar slaapplekken.
Daar zou de stadscamping een
geweldige uitkomst voor zijn!
Samen met Brigitte Blanken en
Erik van Gool wordt het idee
verwezenlijkt.
Altijd een slaapplek
In 2014 was dan het zover:
Stadscamping Tilburg opende
voor het eerst tijdens Festival
Mundial. Daarmee werd het
startsein gegeven voor het organiseren van meerdere festivalcampings. Tijdens onder andere
Roadburn, Festival Mundial,
Incubate, WooHAH! maar ook
de kermis kunnen bezoekers terecht op de Stadscamping. Festivalgangers hoeven niet meer
te zoeken naar een slaapplaats,
op de Stadscamping is plek. Inmiddels weten bezoekers vanuit
de hele wereld de weg naar de
Stadscamping te vinden.
Buurtcamping
Maar niet alleen bezoekers
van buiten de stad, juist ook de
eigen inwoners van Tilburg zijn
welkom op de camping. Voor
één weekend is Stadscamping
Tilburg dan geen evenementencamping, maar een gezellige
Buurtcamping. Van 15 tot 17 juli
wordt ze dan bewoond door alle
mensen die de stad rijk is: van
rasechte Tilburgers tot studenten, van muurbloempjes tot

druktemakers en van peuters tot
senioren. ‘Met een pleerol onder
de arm zijn we tenslotte allemaal gelijk’ is het motto. Iedereen is welkom. Op de websites
www.stadscampingtilburg.nl en
debuurtcamping.nl lees je er
meer over.
Kopje koffie
Iedereen die geïnteresseerd of
nieuwsgierig geworden is naar
hoe die Stadscamping er eigenlijk uitziet, kan langskomen.
Samen met de campinggasten
kun je er een kop koffie drinken
of ontbijten en een praatje maken. Zo proef je de sfeer van de
Stadscamping en wie weet lijkt
het je wat om vrijwilliger te worden. In de agenda zie je wanneer de camping geopend is.
De pop-up Stadscamping Tilburg is gelegen op het voormalige Van Gend & Loosterrein aan
de zuidkant van het spoor. De
voetgangersingang van de camping ligt aan de St. Ceciliastraat
bij het gele gebouw van Omroep
Tilburg.
Door: Annelies Schipper
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Kom naar de Lindepleinmarkt op zondag 12 juni
Inmiddels niet meer weg te denken: de rommelmarkt op
het Lindeplein. Op zondag 12 juni vindt alweer de derde
editie plaats! Dit jaar niet op Vaderdag, maar een weekje
eerder. De rommelmarkt is open van 10.00 tot 16.00 uur
en bestaat uit 45 gezellige kramen met enthousiaste verkopers van duizenden artikelen.
De organisatie is dit jaar in
handen van vier buurtbewoners:
Pien van Welbergen-Danen,
René Terloo, Mech NieuwkampVan Kempen en Oulli de Kort.
Zij kijken met plezier uit naar
de derde Lindepleinmarkt, na
de goed bezochte voorgaande
jaren. “Het geeft een boost aan
het plein, als sociale ontmoetingsplaats voor de wijk,” aldus
pleinbewoner René Terloo. “Het
is een win-winsituatie: deelnemers verkopen hun overbodige
spullen en de buurt heeft een
gezellige zondag,” voegt Oulli
de Kort toe. “Het is alweer de
derde keer en wij hebben er
veel zin in!” laat Mech Nieuwkamp-Van Kempen weten.
Rommelmarktfans
Het ontstaan van de Lindepleinmarkt is te danken aan de
rommelmarktfans uit de buurt.
Zij liepen al enkele jaren met
het idee rond, totdat in 2014
de daad bij het woord werd
gevoegd. “Vrijwel elke zondag
reed ik voor de gezelligheid met
mijn buren naar diverse rommelmarkten,” zegt Oulli de Kort, “en
als er dan één recht voor mijn
deur plaats vindt, dan werk ik er
zeker aan mee!”
De initiatiefnemers kijken
reikhalzend uit naar de derde
editie. “Ik sta vrijwel elk jaar op
de Meimarkt in Tilburg, daarom
vind ik dit ook zo leuk,” vertelt
Pien van Welbergen-Danen, die
vanuit haar huis bijna uitkijkt op
het plein.
Kraamhuur
De deelnemers van het eerste
uur zijn door de organisatie benaderd en hebben al een kraam
gereserveerd. Andere geïnteresseerden kunnen zich natuurlijk
ook inschrijven. Ideaal voor
diegenen die hun volle zolder of
berging nu eindelijk eens willen
opruimen. Maar wees er snel

bij, want het aantal plaatsen is
beperkt! Inschrijven kan vanaf
maandag 18 april tijdens reguliere openingstijden bij Drukkerij
HaBé in de Zilverlindestraat. De
kosten voor de kraamhuur zijn
slechts 20 euro. De lage huurprijs is opnieuw mogelijk dankzij
de bijdrage van maar liefst elf
sponsors!
Jonge deelnemers
Voor de kinderen zijn er speciale
gratis standplaatsen waar ze
hun spullen kunnen verkopen.
De kleintjes kunnen zich ook
de hele dag laten schminken in
hun favoriete dieren of karakters
door een professionele schminkartiest. Voor smulpaapjes is er
ijs te koop.
Draagvlak
Tijdens de markt is de organisatie herkenbaar aan opvallende
T-shirts, gedoneerd door hoofdsponsor het Boekenschop. Deze

stichting steunt met de verkoop
van tweedehands boeken goede
doelen in Tilburg. Dit concept
sluit goed aan bij dit gezellige
buurtevenement. Veel ondernemers uit de wijk zijn ook blij met
de markt. Dat blijkt wel uit de
financiële bijdrage van elf sponsors, waaronder Het Boekenschop, Elektronicazaak Expert,
Chinees Restaurant I-Pin-Ke,
Eekelaar Optiek, Lupker Makelaardij, Keukenstudio John de
Laat, Automobielbedrijf Probaat,
Cartridge World, Avangi Hairfashion, Franky’s Tattooshop en
Drukkerij HaBé. De uitbreiding
van het aantal sponsors is te
danken aan Klaas Sars, die dit
jaar niet in de organisatie zit
maar wel de acquisitie regelde.
Bij de eerste Lindepleinmarkt
waren er nog maar vier sponsors.
Steun
Drukkerij HaBé is al vanaf het

begin betrokken door mee te
denken en helpen. De posters
die het bedrijf heeft gedrukt zijn
wederom door veel buurtbewoners voor het raam gehangen
om reclame te maken voor de
rommelmarkt. Maar ook de
gemeente Tilburg werkt weer
mee aan het initiatief door een
vergunning te verstrekken. De
organisatie is er weer klaar voor
en laat weten: “De koffie, thee
en andere dranken staan klaar
voor de bezoekers, dus tot zondag 12 juni!”
Facebook
De Lindepleinmarkt is dit jaar
ook weer te vinden op Facebook
facebook.com/lindepleinmarkt.
Breng al je vrienden op de
hoogte van de markt en like
onze pagina! Ook de laatste
nieuwtjes over de markt zijn hier
te vinden.
Tekst: Cas van Berkel
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BSO De Elzen zet de natuur in de wijk centraal
Sinds dit jaar is de bomenbuurt een tweede buitenschoolse opvang rijker: BSO De Elzen. Met de komst van
‘De Worst’- de nieuwbouw aan de Noordhoekring - is niet
alleen het schoolplein van De Elzen groter geworden, ook
is er een nieuwe gymzaal en een buitenschoolse kinderopvang op het terrein gevestigd. Tijd om kennis te maken
met de nieuwe opvang!
‘Het is een nieuwe locatie die
voor de kinderen van basisschool De Elzen ideaal is,’ zegt
Carla Hendriks, directeur van
BSO De Elzen. ‘En de samenwerking met de school is zeer
goed. Overdag maakt de school
gebruik van de leegstaande
ruimten van de BSO en ’s middags mogen wij gebruik maken
van de gymzaal. En samen
zorgen we ervoor dat de ruimtes
opgeruimd blijven.’
Terwijl we praten loopt Bas
Evers, directeur van De Elzen,
binnen en stemt wat af met een
van de begeleidsters. Carla en
ik maken een rondgang door het
gebouw. De verschillende ruimtes zijn speels ingedeeld, met
voor alle kinderen een plekje, of
ze nu willen lezen, toneelspelen,
bouwen of willen hangen in de
kussens. Er is zelfs een klein
podium en een creatief knutsellokaal.
We eindigen bij de gymzaal, een

mooie aanwinst voor de school
én de BSO. ‘Het is heerlijk dat
de kinderen hier ’s middags ook
kunnen rennen en spelen wanneer het regent’.
Accent op natuur
Voordat deze nieuwe BSO er
was, gingen de kinderen van De
Elzen naar de buitenschoolse
opvang ‘t Trappehuis, het karakteristieke pand aan de Langestraat. Het Trappehuis heet nu
formeel: CulTuur BSO Monopole. Waar bij BSO De Elzen
het accent ligt op natuur, staat in
het Trappehuis cultuur centraal.
En voor de sportieve kinderen
bestaat er ook een Sport BSO.
Er valt na school dus heel wat te
kiezen voor de kinderen en hun
ouders!
‘Deze BSO is een Sterre
kinderopvang,’ vertelt Carla. Ik
vraag wat dat betekent. Ze licht
dit verder toe: ‘We gaan uit van
de kracht van het kind. Het is

Hier ziet u een werkend moestuintje bij BSO De Elzen. Helpt u ook mee?

belangrijk ruimte te geven aan
de creativiteit van het kind zelf.
Verder staat de natuur centraal.’
De natuur? Ik frons even mijn
wenkbrauwen. We zitten toch
echt in de binnenstad. ‘We gaan
zo veel mogelijk naar buiten en
hebben aandacht voor alles wat
groeit en bloeit. Ook proberen
we zo veel mogelijk te recyclen.
Samen met de school zijn we
bovendien actief betrokken bij
de herinrichting van de Kloostertuin; Kabaal in de Kloostertuin.
Het wordt een uitdagend stukje
natuur in de bomenbuurt, met
een speelveld, veel houten
elementen en bomen en struiken om in te klimmen en je te
verstoppen.’
Moestuinproject
En wat verbindt deze BSO met
de bomenbuurt? ‘Natuurlijk de
Kloostertuin,’ reageert Carla.
‘Maar we zouden nog wel meer
willen samenwerken in de buurt!’
Enthousiast vertelt ze dat ze
gaan starten met een moestuinproject. We lopen naar buiten,
waar de zakken en moestuinbakken al klaar staan. ‘Er komen
nog mooie houten bakken bij
en dan willen we samen met de

kinderen starten met onze eigen
moestuin.

We zijn op zoek naar
moestuin-opa’s
of -oma’s!
Dat kunnen we natuurlijk zelf,
maar het lijkt ons ontzettend
leuk wanneer ouderen uit de
buurt ons hier bij komen helpen. Kinderen kunnen namelijk
veel van hen leren. We zijn
dus eigenlijk op zoek naar een
of meerdere moestuin-opa’s
of moestuin-oma’s! Wanneer
iemand belangstelling heeft, ik
hoor het graag.’
De moestuinbakken ogen nog
wat leeg, maar het is duidelijk;
BSO De Elzen wil actief ‘aan de
bak’ en is een aanwinst voor de
wijk.
Wilt u graag helpen met de
moestuin? Neem dan contact op
met:
Carla Hendriks, c.hendriks@
sterrekinderopvang.nl
website: www.sterrekinderopvang.nl/elzen
Door: Marleen van de Wiel

Hier ziet u enkele kinderen zich creatief vermaken met klei.
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Wie wil er een broodje? onlangs geopend in onze wijk
Misschien is het nog niet iedereen opgevallen, maar onze
wijk is een heuse broodjeszaak rijker! Aan de Hart van
Brabantlaan runnen Ray en Rachel van der List sinds een
week of zes hun bedrijf ‘Ik wil een broodje’.

ring draait ook op volle toeren.
Diverse bedrijven in Tilburg
maken graag gebruik van deze
service.

Nieuwe uitdaging
Na ruim vier jaar vanuit huis
(bedrijfs)catering te hebben
verzorgd, was het tijd voor
een nieuwe uitdaging. Toen
de ruimte van hun huis in de
Reeshof te klein werd, vonden
ze een nieuw bedrijfspand aan
de Hart van Brabantlaan, op
nummer 735. Daarmee kon ook
een andere wens in vervulling
gaan: de verkoop van lekkernijen in een winkel. Blijkbaar is het
een gat in de markt, want veel
mensen weten de weg naar hun
zaak al te vinden. Werknemers
van bedrijven in de omgeving
halen er in hun lunchpauze
een lekker broodje en ook veel
senioren uit de buurt komen
speciaal voor de ‘hotpot’: een
smakelijke warme maaltijd om
mee te nemen. Er is elke dag
een andere maaltijd.

Kom langs
Heb je ook zin in een broodje?
Kom langs op de Hart van

bank gaan, worden ondertussen
de bestellingen klaargemaakt en
bezorgd, want de bedrijfscate-

Brabantlaan 735. Bestellingen
kunnen ook worden doorgegeven via de website:
www.ikwileenbroodje.nl
of via telefoonnummer:
(013) 5908872.
Door: Annelies Schipper

Broodjes en catering
Terwijl de broodjes over de toon-

KunstExpress maatjesproject zoekt kinderen en maatjes
Het KunstExpress maatjesproject is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar die een talent
hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek, toneel of
beeldende kunst. Ze komen uit een gezin waar te weinig
geld is voor kunsteducatie. Samen met hun maatje gaan
ze een schooljaar lang elke week kunstzinnige activiteiten ondernemen. Voor dit project is initiatiefnemer stichting De Vonk op zoek naar kinderen én maatjes.
Binnen KunstExpress ontmoeten het maatje en het kind elkaar
één keer in de week.Kijkend
naar waar de interesse van het
kind ligt, kunnen zij gaan schilderen of fotograferen, een videoclip maken of toneelspelen.
De koppels werken vervolgens
wekelijks onder begeleiding
van een projectleider aan de
kunstzinnige ontwikkeling van
het kind. Aan het einde van het
schooljaar ronden de koppels
hun contact af. Ze presenteren

dan hun kunstwerken in een
KunstExpress tentoonstelling.
KunstExpress kinderen
De kinderen van KunstExpress
zitten in de bovenbouw van de
basisschool (9 t/m 13 jaar) en
komen uit gezinnen waar te weinig geld is voor kunsteducatie.
Het meedoen mogelijk maken
en het ontwikkelen van talent
staan centraal in dit creatieve
maatjesproject, een heel goed
doel volgens ons.

KunstExpress maatjes
De maatjes van dit project zijn
tussen de 19 en 30 jaar oud en
hebben affiniteit met kunst. Het
project is zeer geschikt als stageplek voor studenten van sociale en creatieve opleidingen. Na
een intensieve training worden
deze maatjes 1 op 1 gematcht
met een talentvol kind.
Inschatten
Ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers of intern
begeleiders kunnen een kind
aanmelden. Van belang is dat zij
een goede inschatting kunnen
maken van het creatieve talent
van het kind en de financiële
situatie van het kind.
Aanmelden
Maatjes wordt gevraagd om
een brief te schrijven, waarin

gemotiveerd wordt waarom ze
maatje willen zijn en wat hun
eigen affiniteit met kunst is.
Aanmelden kan via stichting De
Vonk per telefoon 013 464 76
00 of mailen naar m.borgers@
stichtingdevonk.nl.
Na Rotterdam, Amersfoort en
Nijmegen start het project nu
ook in Tilburg.
Stichting De Vonk, organisatie
voor maatschappelijk activeringswerk, uit Tilburg voert het
project uit en nodigt kinderen en
maatjes (Tilburg of omgeving)
uit om zich aan te melden. Deelname aan het project is gratis,
wel moeten ouders toestemming
geven om hun kind mee te laten
doen.
www.facebook.com/Kunst
Express-Tilburg
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Zelf stroom opwekken loont voor wijkcentrum
Ruim een jaar geleden werden met vereende krachten
zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van wijkcentrum
In de Boomtak. Wat leveren de panelen inmiddels op voor
het wijkcentrum en hoe kunnen buurtbewoners inhaken
op de trend om zelf stroom op te wekken?
Voor niks gaat de zon op, een
vaak gehoord cliché.
Maar voor het bestuur van In
de Boomtak is zonne-energie
een belangrijk middel om het
wijkcentrum financieel op eigen
benen te laten staan. Want
naast onderhoud van het pand
is de energierekening een flinke
maandelijks terugkerende kostenpost.
Duurzaam
Behalve het financiële argument
speelde eind 2014 ook het streven naar een duurzaam wijkcentrum mee bij de overweging
om zonnepanelen te installeren.
Voorwaarde was uiteraard wel
dat het pand aan de Boomstraat
overgenomen kon worden van
de gemeente Tilburg. Want zonnepanelen installeren op een
pand dat niet van jezelf is, dat

wordt wel wat lastig.
Toen dit per 1 januari 2015 een
feit was, toonde de gemeente
Tilburg zich een goede partner
bij het energieneutraal maken
van In de Boomtak. Met de
bemiddeling, inzet en achtergrondkennis van Social Energy
(met name Ronald Samuels)
verleende de gemeente een
subsidie van 9000 euro als tegemoetkoming in de aanschaf en
installatie van de zonnepanelen.
De Laat Solar Systems uit
Drunen was zo genereus om
tegen kostprijs onder andere de
installatie en frames te leveren.
Tijdens ‘NL doet’ in het voorjaar
van 2015 beklommen verschillende vrijwilligers het dak van
In de Boomtak om de panelen
te installeren. Een operatie die
overigens volop bekijks trok omdat de Boomstraat er gedeelte-

lijk voor afgezet moest worden.
Opbrengst
Een jaar na dato meldt de
Stichting Beheer en Exploitatie
dat er 10.000 Kwh aan zonneenergie is opgewekt. Hoeveel
dit exact scheelt op de totale
energierekening is nog niet te
zeggen. Maar dat de zonnepanelen een belangrijke bijdrage
leveren aan besparing op de
energierekening is zeker. Bovendien draagt In de Boomtak
het bekende steentje bij aan een
duurzamer Tilburg: er wordt immers schone energie opgewekt.
Binnenkort zal op een scherm in
het wijkcentrum getoond worden
hoeveel energie de panelen
dagelijks opleveren.
Ook in onze wijk
De zonnepanelen op het wijkcentrum passen in de landelijke
en zelfs mondiale ontwikkeling
om zelf en dichtbij huis stroom
op te wekken. De daken van
steeds meer woonhuizen,
kantoren en ook scholen in

Tilburg worden belegd met
panelen. Ook in onze wijk: kijk
maar eens naar boven tijdens
een buurtwandeling. En recent
verschenen zonnepanelen op
de daken van basisscholen De
Vuurvogel in de Eikstraat en De
Elzen in de Elzenstraat. Belangrijke aanjager hierbij is de
gemeente Tilburg, die begin dit
jaar aankondigde om 10 miljoen
euro ter beschikking te stellen
om, stadsbreed, meer duurzame
energie op te wekken.
Meer informatie
Wie zelf zonnepanelen wil
installeren kan terecht bij allerlei
commerciële partijen die handel zien in deze nieuwe trend.
Vereniging Eigen Huis heeft
een informatief dossier op de
website staan: www.eigenhuis.
nl. Hier worden de aandachtspunten, plussen en minnen van
zonnepanelen opgesomd. Niet
iedere woning is geschikt voor
zonnepanelen. De eerste stap is
zoals zo vaak goede informatie
verzamelen.
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De een noemt onze wijk Noordhoek, de ander zegt Bomenbuurt, de volgende spreekt over Hagelkruis. In deze puzzel
vindt u alle straten op een rijtje. Lukt het u om de namen op de juiste plek te krijgen?

eik 3, boom 4, laag 4, abeel 5, buxus 5, elzen 5, iepen 5, olmen 5, taxus 5, acacia 6, beuken 6, cypres 6, dennen
6, linde(n) 6, prunus 6, wilgen 6, esdoorn 7, pijnboom 7, sparren 7, hazelaar 8, kastanje 8, magnolia 8, meidoorn 8,
populier 8, boksdoorn 9, noordhoek 9, regenboog 9, stcecilia 9, westpoint 9,
hagelkruis 10, watertoren 10, missionaris 11, zilverlinde 11, hartvanbrabant 14.

Zoek de verschillen
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Hoeveel verschillen heb jij gevonden? Oplossing: kijk op www.stichtingnoordhoek.nl
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Collectanten gezocht voor Oranje Fonds Collecte in de wijk
Doe je mee?
Van 17 tot en met 21 mei 2016 doet wijkcentrum In De
Boomtak mee aan de Oranje Fonds Collecte in de Noordhoek. Van het opgehaalde bedrag krijgt het wijkcentrum
de helft. Daarmee kunnen we ons wijkcentrum nog mooier maken en aantrekkelijke activiteiten organiseren. De
andere helft van de opbrengst besteedt het Oranje Fonds
aan sociale initiatieven in Noord-Brabant. Al het geld
wordt goed besteed en alles blijft dichtbij. Wijkcentrum In
De Boomtak is op zoek naar tien tot twintig mensen die
mee willen collecteren.
Wijkcentrum In de Boomtak
wil een gevarieerd programma
bieden voor alle buurtbewoners,
met aantrekkelijke activiteiten
voor jong en oud. Georganiseerd door, voor en met de
bewoners uit de Noordhoek.

Daarvoor is geld nodig. Met
deze collecte kunnen we weer
iets meer van onze plannen realiseren. Met jouw hulp als collectant moet dat lukken! En als
buurtbewoner kun je je steentje
bijdragen door de collectant niet

in de kou te laten staan.
Oranje Fonds Collecte
Met de Oranje Fonds Collecte
helpt het Fonds in heel Nederland stichtingen en verenigingen
om extra euro’s op te halen. Ronald van der Giessen, directeur
van het Oranje Fonds, licht toe:
“Stichtingen en verenigingen zijn
de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het
leven. En daar is altijd extra
geld voor nodig. Met de collecte
helpen we hen daarbij en we hopen dat veel mensen een paar
uurtjes willen bijdragen.”
Het Oranje Fonds steunt sociale
organisaties in het hele Konink-

rijk der Nederlanden. Koning
Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn als beschermpaar
nauw betrokken bij het Fonds.
Zij bezoeken initiatieven, reiken
de Appeltjes van Oranje uit,
vieren Burendag en steken de
handen uit de mouwen tijdens
NLdoet.
Meehelpen
Heb je tussen 17 en 21 mei een
paar uurtjes de tijd? Steun dan
In De Boomtak en meld je aan
als collectant!
Voor opgeven en informatie:
francis.huisman@deboomtak.
nl. Of spreek Koen Seuren er op
aan in het *WIJKCENTRUM?*

Ludieke acties in campagne parkeeroverlast CZ

Als de aanhouder wint, is het
duidelijk hoe de acties rondom
de parkeeroverlast van CZ eindigen. De omwonenden van de
Ringbaan West blijken duidelijk
over een lange adem te be-

schikken. Op 22 maart mobiliseerden ze de wijk om kliko’s op
vrijkomende parkeerplaatsen te
zetten.
Naast heel veel woorden in het
overleg met CZ richt de energie

zich inmiddels ook op concreet
zichtbare acties. Ludieke acties
wel te verstaan. Zet bijvoorbeeld
eens een kliko op een vrijkomende parkeerplaats waardoor
de medewerkers gedwongen

worden om op het CZ terrein
zelf te parkeren. Op dinsdag 22
maart gaf een flink aantal bewoners van de straten rondom
CZ gehoor aan deze ludieke
oproep.
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Raadpleeg
voor de exacte data onze website: www.reumatilburg.nl

GROOTS IN KLEINFORMAAT

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC 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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Biljarttoernooi Driebanden 2016 weer geslaagd!
Het toernooi Driebanden in het wijkcentrum om de Mari
van Poppel-Trofee, was wederom zeer geslaagd. Het
toernooi werd voor de 33e keer gespeeld. Wij kunnen ons
verheugen in een groeiende belangstelling van buurtbewoners die naar de wedstrijden komen kijken.
Ook dit jaar blijkt dat het Driebandentoernooi een niet te
voorspellen toernooi is. Ieder
jaar zien we weer andere finalisten aan de tafels. Dit maakt het
toernooi natuurlijk zo aantrekkelijk voor alle deelnemers. Omdat
het concept is afgestemd op de
mogelijkheden van de spelers,
blijft het een uitdagende strijd
voor allen.
Finalewedstrijden
De halvefinalewedstrijden werden op 7 maart gespeeld. De
finalewedstrijden op 11 maart
gingen om het kampioenschap!
Om de derde en vierde plaats
werd gespeeld door: Harrie
Mateijsen en Huub Broeders,
winnaar Huub Broeders. Om het
kampioenschap en de daarbij
behorende wisselbeker werd
gespeeld door Tini v. Poppel en
Sjonnie v. Gorp.
Tini startte voortvarend, maar
naarmate de wedstrijd vorderde
werden goed opgelegde kansen
niet benut en wist Sjonnie daar

gebruik van te maken. Zo werd
Sjonnie v. Gorp de verdiende
winnaar. De Eindstand is als
volgt: 1. Sjonnie v. Gorp, 2. Tini
v. Poppel, 3. Huub Broeders, 4.
Harrie Mateijsen
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking werd verricht
door de voorzitter van het bestuur In de Boomtak, Clemens
Audenaerd. De Mari van Poppel-wisseltrofee werd wederom
door Elly van Poppel uitgereikt
aan Sjonnie v. Gorp.
Dank
Wij willen graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft
geleverd aan het welslagen van
dit toernooi. Op de eerste plaats:
het bestuur van In de Boomtak
voor het beschikbaar stellen van
de accommodatie en biljart, de
ondersteuning door hun vrijwilligers, en hun bijdrage tijdens de
afsluiting van het toernooi.
Daarnaast danken we Hein
Staps voor zijn inzet. Hij heeft

Jo v.d. Weegen, Sjonnie v. Gorp, Tini v. Poppel, Huub Broeders, Harrie Mateijsen.

ervoor gezorgd dat er wedstrijdballen met punt waren en niet
te vergeten het elektronische
scorebord, om de voortgang te
kunnen volgen (belangrijk voor
dit toernooi). En tot slot:
Stichting Noordhoek, Albert
Heijn en Jo v.d. Weegen, die op
eigen wijze hun bijdrage hebben
gegeven om dit toernooi volledig
te doen slagen.
Door de gewijzigde situatie in
wijkcentrum In de Boomtak
dreigde in november het evenement niet door te gaan. Dat zou
een verlies zijn van een traditie
van 32 jaar, en dat mocht niet
gebeuren.

Dus op initiatief van enkele
mensen die het belang van dit
toernooi onderschreven, werd
de organisatie op poten gezet.
Maar vooral de positieve instelling van alle deelnemers en zeker ook van de nieuwe spelers
tijdens het toernooi hebben er
een succes van gemaakt. Daarnaast ook de groeiende belangstelling die wij hebben mogen
ondervinden van liefhebbers van
het mooie spel dat biljarten heet.
Allen bedankt!
Jo v.d Weegen en Tini v. Poppel.
Het volledige artikel en de eindstand kunt u lezen op:
www.stichtingnoordhoek.nl

Feniks helpt vrouwen naar baan toe
Wil jij je kans op werk vergroten? Op 16 mei 2016 gaat
voor de achtste keer de cursus “Op Eigen Kracht”
van start bij Feniks.

welke stappen nodig zijn. Het is 1 dagdeel per week voor 7 of 20
weken. Je krijgt een eigen loopbaancoach van begin tot einde.
Dat werkt heel effectief.

“Dit is de eerste cursus waar ik écht wat aan heb gehad.
Wat heb ik in korte tijd veel van jullie aandacht, belangstelling, steun en warmte mogen genieten. Jullie staan zo open
voor iedereen, wat doen jullie veel goed voor vrouwen die
dat heel hard nodig hebben!”,
aldus Karin die aan de vorige cursus deelnam en nu bij een
taxicentrale werkt.

“Vrouwen hebben zoveel talenten, ze leren van elkaar, zijn
elkaars juichmaatje en houden elkaar een spiegel voor,” zegt
Kristel Doorakkers, al 13 jaar werkzaam bij Feniks als loopbaancoach en daarvoor werkzaam bij afdeling Werk en Inkomen van
de gemeente Tilburg. “Door ons brede netwerk kunnen we veel
betekenen en datgene bieden wat nodig is.” Door beter zicht te
krijgen op eigen mogelijkheden, cv en sollicitatiebrief schrijven,
presentatietechnieken, netwerken etc. zet je doelgericht stappen
richting betaald werk! Dankzij deze cursus hebben 25 deelneemsters in 2015 werk gevonden!

Feniks zoekt vrouwen die (weer) willen gaan werken. De cursus
“Op Eigen Kracht” is GRATIS door financiering van de gemeente Tilburg en het Ministerie van OCW.
Feniks heeft jarenlange ervaring op het gebied van werk en
scholing en heeft een eigen krachtige methode ontwikkeld om
vrouwen aan (on)betaald werk of scholing te helpen. Maatwerk
is daarbij het sleutelwoord, we zijn tenslotte allemaal verschillend! Tijdens het kennismakingsgesprek wordt afgesproken

Meer informatie?
Feniks, NS Plein 17, 5014 DA Tilburg, telefonisch 013-5421896
of per e-mail: kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl
Ben snel, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
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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.
8Ybhi[YbhYfYggYYfXcZk]`hiaYYf]bZcfaUh]Y5AXj:YA`Y]bY8cca8ccaghfUUh.'+&).=FJ]`Vif[
&,#(-+',+,._XjXY_`Y]bYVcca6[aU]`$Wcakkk$_XjXY_`Y]bYVcca$b`

Eadgf[ajc]dkdYfc]fÚlaf.ph]jeYYf\
+-eafml]fljYaf]f

CgefmfeYYf\_jYlakmalhjgZ]j]f
Fggj\`g]cjaf_+*0'LadZmj_
ooo&lglYYd%nalYYd&fd'()+-+--(-.
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Nieuws van het Sociaal Centrum
Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058
E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Literair Café
Tijdens het afgelopen Tilt Festival
bruiste heel de stad weer van de
literatuur, waarbij verschillende beroemde schrijvers op de velen podia
verspreid door de stad stonden. Wij
van het het Sociaal Centrum wilden
niet achterblijven en wilden voor
ons derde literair café stevig uitpakken.
Op vrijdagmiddag 18 maart vond
een lezing van Leo Fijen plaats
daarom in wijkcentrum In de
Boomtak. Leo Fijen is bekend van
verschillende programma´s bij KRO,
NCRV en RKK en van zijn vele prachtige boeken over bezoeken die hij
bracht aan inspirerende personen.
Het thema van de lezing was: de
zingeving van het bestaan. Het
beloofde al bij voorbaat een zingevende middag te worden. De faam
van de heer Fijen was hem vooruitgesneld en de warme huiskamer
van In de Boomtak zat al snel vol
met minstens zulke warme mensen,
om te luisteren naar de prachtige
verhalen van deze meesterverteller.
We gingen die avond naar huis met
wat meer wijsheid dan toen we
kwamen en we waren wat dichter
bij de zingeving van het bestaan.
Het was weer een geweldige middag en wij hopen zo spoedig mogelijk het programma van ons vierde
literair café bekend te maken.
Wij hopen u daar graag (weer) te
mogen begroeten.

Kom langs op onze inloopochtend:
woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur,
of vul een contactformulier in bij de
bar zodat wij contact met u opnemen.
Voor vragen of nieuwe activiteiten
bent u altijd welkom!

Vraag en Aanbod
Regelmatig komen er hulpvragen binnen bij het Sociaal Centrum.
Naar aanleiding van deze vragen proberen wij zo goed mogelijk een verbinding te
maken met iemand die in ons bestand te vinden is.
Ook adverteren we op het bord naast de ingang, en in deze wijkkrant.
Hieronder leest u over onze lopende zaken:
Geslaagde match
We hebben in de afgelopen periode enkele vragen binnen gekregen om boodschappen te doen, waarbij ook een gezellig praatje vooraf of nadien op prijs gesteld wordt.
Soms wordt gevraagd om samen naar de winkel te gaan. In twee situaties heeft dit
geleid tot een kennismaking; vrager en aanbieder gaan samen bekijken of dit een
geslaagde match is. Een tijdelijke boodschappenvraag is inmiddels naar ieders tevredenheid afgerond!
Soms kunnen mensen met een vraag aansluiten bij een bestaande activiteit, zoals
de spelletjesmiddag op donderdagmiddag. Wanneer zelf naar In de Boomtak komen
een probleem is, kijken we mee naar oplossingen, zoals een vrijwilliger zoeken die
iemand even ophaalt, en samen met de persoon in kwestie naar In de Boomstraat
wandelt.
Aanbod: les taal en lezen
Er ligt een aanbod van een heer die wel wat hulp wil bieden op het gebied van taal,
lezen en taallessen. Dit naar aanleiding van een vraag op dit gebied, waarin al voorzien was toen deze meneer zijn aanbod deed. Hebt u een hulpvraag op dit gebied?
Neem dan contact op met het Sociaal Centrum.
Aanbod: klusjes opknappen of gezelschap
Er zijn ook mensen die zich beschikbaar stellen om af en toe bij iemand op bezoek te
gaan, of een klusje op willen knappen. Wanneer u iemand kent die hier behoefte aan
heeft, neem dan even contact op.
Uw hulpvraag?
Ook vragen die hier niet genoemd zijn, zijn welkom. Wij wonen in een wijk waar heel
veel mensen op allerlei gebied zich in willen zetten, en waar dus voor veel zaken ook
een oplossing te bedenken is.
U bent met uw vraag en met uw aanbod van harte welkom bij In de Boomtak!
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Uitvaartbegeleiding

Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart
bijzonder
persoonlijk, betrokken, integer

Harriet van der Vleuten
Lian van Meel &
Anne Penners

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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