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‘Afgelopen jaar was een roerig jaar voor In de Boomtak’
Drie beeldbepalende activiteiten zijn onlangs vertrokken
uit In De Boomtak. Dat roept de vraag op hoe het gaat
met ons wijkcentrum. Het bestuur van Beheer en Exploitatie In De Boomtak licht de stand van zaken toe.
‘Een wijkcentrum dat eigendom
is van wijkbewoners en geheel
op eigen benen staat.’ Dat klinkt
fantastisch en past volledig in de
maatschappelijke trend waarbij
betrokken burgers het heft in
eigen hand nemen.
Maar ook hier geldt het cliché:
alles heeft zijn keerzijde. Er
gaat een nieuwe wind waaien
waarbij oude rechten en afspraken aangepast moeten worden

aan de nieuwe realiteit. Dit geeft
wrijving.
Dat blijkt uit het recente vertrek
van Social Energy, de organisatie achter tal van activiteiten
waaronder het bekende Repair
Cafe. Ook biljartvereniging
De Noordhoek is verkast, na
tientallen jaren. En ook de
samenwerking met de uitbater
van het eetpunt, Van Poppel, is
beëindigd.

Voorzitter Clemens Audenaerd
en vice-voorzitter Lisette Sweep
reageren op deze recente ontwikkelingen: ‘Afgelopen jaar is
een stevig jaar geweest, waarin
we als bestuur het nodige te
doen hadden. Voor 2015 hadden we als voornaamste doel:
de zaken op orde krijgen.
Nu het pand in eigendom van
de wijkbewoners is, zijn we er
verantwoordelijk voor dat we
kunnen blijven draaien, nu en
in de toekomst. Dit geldt natuurlijk voor het beheer van het
wijkcentrum, maar zeker ook op
financieel gebied. Dit betekende

dat zaken anders zouden gaan
dan voorheen, en dat was voor
iedereen wennen.’
Financiën
‘De begroting die we voor 2016
hebben opgesteld is sluitend,
althans wat de normale exploitatie betreft. We willen daarnaast
ook geld reserveren voor het
meerjarenonderhoud van het
pand van In de Boomtak, maar
daarvoor hebben we in 2016
nog onvoldoende financiële middelen.
vervolg op pagina 6

Jaarlijkse traditie: straatfeest in de Sparrenstraat

De Sparrenstraat had met zaterdag 9 juli een schitterende dag uitgekozen voor het jaarlijkse straatfeest.

Foto: Joris Schlappi

2

De Noordhoek

Let op: tijdens de vakantie (week 30 t/m 32) hebben wij gewijzigde openingstijden!
Kijk op www.deboomtak.nl of www.facebook.com/indeboomtak.tilburg
voor actuele openingstijden!

Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920

Website:
www.deboomtak.nl
E-mail:
info@deboomtak.nl
Reserveringen: office@deboomtak.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:
Donderdag

Maandag
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:

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
09.30 – 10.30:
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:

Yoga
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
10.00 – 13.00:
09.30 – 10.45:
13.00 – 17.00:
13.00 – 14.30:
19.30 – 22.30:
19.30 – 21.00:
20.30 – 22.30:
21.00 – 22.30:

Sociaal Centrum
Yoga
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:
13.30 – 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:

Yoga
PC-Consult
Dans en Bewegen
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
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:

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

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

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

Zondag
11.00 – 13.00:

Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de
maand)
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Derde editie van de Lindepleinmarkt

Parade van bekenden afgewisseld met flinke regenbui
Het is zondag 12 juni twee uur ’s middags als de verkopers de spullen op hun kraam hebben weten te beschermen tegen de hevige partij regenwater die zojuist in een
kwartiertje is gevallen. Hier en daar wordt het water voorzichtig uit de doorhangende zeilen gehoost. Bezoekers
van de derde editie van de Lindepleinmarkt verlaten hun
schuilplekjes en struinen observerend verder. ‘Hey kijk
daar, een vieze tillie, o nee, een tillevizie!’
Al de hele ochtend was het dreigend slechte weer hét gespreksonderwerp in de Bomenbuurt,
omdat de jaarlijkse rommelmarkt
zou gaan plaatsvinden. ‘Gaat de
onweersbui komen, en… als ‘ie
komt, hoe laat?’ Gelukkig bleef
het bij wind en regen, en zat het
weer de aanloop en een goede
verkoop niet in de weg. Vanachter voordeuren in onder andere
de Zilverlindestraat, Olmenstraat
en het Lindeplein zelf kwam dan
ook een onuitputtelijke voorraad

spullen tevoorschijn. Met bouwzeilen, oude lakens en paraplu’s
daarbij, was iedereen in opperste staat van paraatheid.
Eén bezoeker sprak uit dat
als we er allemaal maar hard
genoeg in zouden geloven, het
vast niet zou gaan regenen.
Helaas moest deze meneer het
bezuren. Alhoewel ‘bezuren’;
een toevluchtsoord is snel gevonden, als je een dagje uit bent
in je eigen wijk.

Om de hoek
Voor opruimende verzamelaars die de buurt kennelijk rijk
is, is de Lindepleinmarkt een
uitkomst: gezellig, goedkoper
dan de Meimarkt, en ‘lekker
om de hoek’. Voor bezoekers
is het de ultieme gelegenheid
om eens te snuffelen tussen
de spullen van de buren, om
bijvoorbeeld die ene mooie vaas
te bemachtigen ‘die jáááren
voor het raam bij nummer 10
stond’. De markt is een ontmoetingsplaats voor wijkgenoten en
andere Tilburgers die, dankzij
de aanwijsbordjes op de Bredaseweg, spontaan de wijk in zijn
gereden.
Het is vandaag tevens een
weerzien van (oude) bekenden.
Gehoorde geluiden: ’Dat is toch
die man die altijd Sinterklaas

De wijkkrant 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

verwelkomde in de Boomtak?’,
’Hey, daar loopt ‘de professor’’
en ‘Heb je het gezien, die van
‘de poort’ is er ook’.
Gezelligheid
De grote aanloop van koopgrage bezoekers heeft net na
de regenbui zijn hoogtepunt wel
gehad. Slimme verkooptechnieken- en leuzen (‘alles in de tent
50 cent’) verdwijnen vanaf dit
moment naar de achtergrond en
samen met het opklarende weer
komt ook de gezelligheid tevoorschijn. Kennissen en buren
blijven plakken bij de kramen
om te kletsen, en in een enkel
geval een glaasje te drinken. De
rommelmarkt ontpopt zicht als
gemoedelijke buurtactiviteit.
Tekst: Jana van de Ven

Adverteren in de
krant?

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
Neem contact op met:
website: www.stichtingnoordhoek.nl
geert.seebregts@telfort.nl
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
De redactie behoudt zich het recht voor
Kopij volgende editie binnen voor:

donderdag 14 september
Kopij en suggesties stuurt u naar:

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties!

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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Festival Mundial 2016 foto-impressie

De 29e editie van Festival Mundial op 25 en 26 juni in de Spoorzone werd een prachtig evenement. Zelfs de af en toe
stevige regenbuien konden de pret niet drukken. Muzikaal viel er weer volop te genieten, van La Dame Blanche uit
Cuba tot Lil’ Kleine uit eigen land. Op deze pagina een kleine selectie uit de foto’s die Joep Eijkens maakte.
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Acties tegen parkeeroverlast CZ op lager pitje
Met nieuwe regels voor parkeren in de stad wil de gemeente tegemoetkomen aan onder andere de parkeerdruk in onze wijk. Door de vele CZ-werknemers die hun
auto stallen, is het ten westen van de Beukenstraat vaak
‘krap-an’ qua parkeerruimte. In afwachting van de nieuwe
regels gaan de parkeeracties tegen CZ op een lager pitje.
De strubbelingen rond parkeren in onze wijk zijn simpel
verklaard: te veel auto’s in een
wijk die hier niet op berekend
is, gecombineerd met het
onverwoestbare imago van de
automobiel.
Met de nieuwe hoofdlijnenno-

titie Parkeren 2016 waagt de
gemeente wederom een poging
om tot een oplossing te komen.
Schipperen
In de notitie stelt de gemeente
dat een ideale remedie voor
de parkeerproblematiek niet

bestaat en het altijd schipperen
zal blijven tussen verschillende
opties. De volledige notitie kun
je vinden op www.stichtingnoordhoek.nl.
Wat de nieuwe plannen voor het
westelijk deel van de Bomenbuurt concreet gaan betekenen,
is nog niet te zeggen. Maar in
afwachting hiervan gaan de
activiteiten van de actiegroep op
een lager pitje.
Minder animo
De animo voor de acties wordt
minder en ook onder de wijkbe-

woners zijn de meningen minder
eensgezind aan het worden, zo
lijkt het. Carola Melis van de actiegroep legt uit: ‘Met het nieuwe
beleid wil de gemeente alle
parkeerproblemen binnen de
ringbanen op lossen. Dit is dus
niet een specifieke oplossing
om onze problemen veroorzaakt
door CZ op te lossen. Als werkgroep hebben we bewust geen
standpunt ingenomen omdat
dit een onmogelijke zaak is. Wij
kunnen niet spreken namens
alle buurtbewoners omdat de
meningen sterk wisselen.’

Wijkcentrum In de Boomtak gaat verbouwen
Het komende halfjaar vinden er in de Boomtak een aantal
ingrijpende verbouwingen plaats. Het bestuur is al enige
tijd voornemens om een aantal veranderingen en verbeteringen aan het gebouw te realiseren en met een aantal
ontvangen financiële toezeggingen kunnen deze ook
voor een belangrijk deel al gerealiseerd worden. Maar
nog niet alles is rond.
Dankzij subsidies van het
Oranje fonds en Stichting Doen
kunnen er een aantal noodzakelijke verbeteringen worden gerealiseerd in het wijkcentrum in de
Boomstraat. Ook een subsidieaanvraag via de gehandicaptenraad in Tilburg wordt waarschijnlijk gehonoreerd. Naar meer
aanvullende financiering wordt
nog gezocht.
Keuken
Het bestuur wil graag de keuken zodanig aanpassen dat
de maaltijden niet meer door
een cateraar verzorgd hoeven te worden, maar door de
vrijwilligers zelf gekookt kunnen worden. Veel mensen uit
de wijk hebben al aangegeven

hieraan graag te willen meewerken. Op die manier kunnen ze
een steentje bijdragen aan het
sociaal welzijn van bewoners uit
de wijk. Behalve de bestaande
maaltijdvoorziening op de
maandagmiddag kunnen straks
wellicht ook op meerdere dagen
soortgelijke maaltijden verstrekt
worden tegen een aantrekkelijke
(lees: betaalbare) prijs.
Ook is er al langere tijd behoefte
om voor vergaderingen en andere bijeenkomsten lunches te
verzorgen. Voor de uitvoer hiervan is al eerder contact gelegd
met de organisatie “Resto van
Harte”. De keuken dient hiervoor
ingrijpend te worden verbouwd
en de huidige apparatuur is hiervoor ook niet toereikend. Om

deze verbouwing goed te kunnen uitvoeren dient het gehandicaptentoilet verplaatst te worden
naar de andere kant van de
gang. Vertegenwoordigers van
de gehandicaptenraad hebben
inmiddels goedkeuring gegeven
voor dit plan. Ook is een aannemer inmiddels komen kijken
voor het maken van een offerte.
De verbouwing zal waarschijnlijk
starten in augustus en duren tot
eind november. Alle activiteiten
zullen zo veel mogelijk doorgaan zoals gebruikelijk.
Kinderdagverblijf
Ook een aantal noodzakelijke
aanpassingen aan het kinderdagverblijf staan al enige tijd
op het verlanglijstje van het
bestuur. Dankzij de samenwerking met de Herbergier, die ook
gedeeltelijk eigenaar is van de
binnenplaats, wordt dit plan
waarschijnlijk het komende jaar
gerealiseerd.
Op dit moment is met name
de buitenspeelplaats voor de

kinderen een knelpunt bij het
kinderdagverblijf. Ook binnen
dienen enkele vernieuwingen
aan het keukentje en de vloer
doorgevoerd te worden. Het
huidige hekwerk is zeer kindonvriendelijk en kan zelfs gevaar
opleveren.
Vanuit de Herbergier werd de
wens kenbaar gemaakt om de
bewoners van de Herbergier
meer in contact te brengen met
de kleine kinderen. Zo ontstond
het idee om een nieuw hekwerk
te realiseren dat de mogelijkheid
biedt om elkaar te ontmoeten.
(zie foto op pagina 6)
Binnenkort worden plannen gemaakt om dit verder vorm te geven. Naar mogelijkheden om dit
te financieren worden in samenwerking met de Herbergier nog
gezocht. Mocht u als wijkbewoner hierover nog ideeën hebben
of wilt u reageren op dit artikel
dan kan dat via het e-mailadres
van In de Boomtak:
office@indeboomtak.nl

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen?
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
8Ybhi[YbhYfYggYYfXcZk]`hiaYYf]bZcfaUh]Y5AXj:YA`Y]bY8cca8ccaghfUUh.'+&).=FJ]`Vif[
&,#(-+',+,._XjXY_`Y]bYVcca6[aU]`$Wcakkk$_XjXY_`Y]bYVcca$b`
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De cijfers over het eerste
halfjaar zijn goed, zij het dat we
enkele nagekomen rekeningen
hebben gekregen die nog hoorden bij de zaken van het vorige
bestuur (en ons niet bekend
waren). Dit betekent helaas een
forse tegenvaller, waardoor we
nog zorgvuldiger met onze gelden moeten omspringen.’
Beheer
‘Goed beheer van het wijkcentrum houdt in dat iedereen zich
welkom moet kunnen voelen
bij ons en dat iedereen gelijke
rechten en plichten heeft. Ook
is het belangrijk dat er op een
respectvolle manier met elkaar
en met alle bezoekers wordt
omgegaan. Om dit te realiseren zijn we als bestuur met alle
gebruikers van het wijkcentrum
in gesprek gegaan om duidelijke
en transparante afspraken te
maken. Zodat er voor iedereen

De Noordhoek
dezelfde afspraken gelden.
Dat was een inbreuk op de
bestaande - zeer verschillende
- afspraken. Als bestuur wilden
we die ongelijkheid niet meer.
Hierdoor zijn twee prominente
huurders, de biljartclub en Social Energy vertrokken. Helaas
konden we het niet eens worden
over de nieuwe afspraken. Belangrijk is dat de activiteiten niet
zijn verdwenen:
– Er is een nieuwe biljartclub
opgericht, Boomstraat 81, naast
de twee biljartclubs die gewoon
zijn gebleven.
– Er worden computerlessen
gegeven, nu vanuit het wijkcentrum.
– Het Repair Café wordt voortgezet, elke derde zaterdag van
de maand door vrijwilligers uit
onze wijk.
Eetpunt
Afgelopen maand hebben we
besloten het eetpunt versneld

in eigen beheer voort te zetten, omdat de samenwerking
met Van Poppel niet naar onze
tevredenheid meer verliep. Het
was al bekend dat we het eetpunt zelf wilden opzetten, zodra
de nieuwe keuken klaar is. De
maaltijd is goedkoper geworden
en de opstelling is veranderd
van lange tafels naar gezellige
kleine tafels, zodat een gesprek
beter mogelijk is.
Compliment
Terugblikkend kunnen we stellen
dat het is gelukt om de zaken
op orde te krijgen. Maar het
afgelopen jaar was een roerig
jaar voor het wijkcentrum. Intern
hebben we als organisatie flink
moeten werken om weer baas in
eigen huis te worden. Ook hebben we soms niet erg populaire
beslissingen moeten nemen
om de toekomst van mooie
initiatieven te waarborgen. Dit
heeft tot frictie geleid, dat is

duidelijk. Onze vrijwilligers, de
gezichten van ons wijkcentrum,
waren hier soms de dupe van.
En toch hebben zij zich allen
voor de zaak ingezet, hebben
zij uitleg gegeven waar nodig
en hebben zij soms onredelijke
en ongegronde opmerkingen
van sommige gebruikers en
bezoekers aan moeten horen.
Ondanks dat het zwaar was en
er veel gebeurd is, waren zij er
telkens weer, bleef de onderlinge sfeer bijna altijd goed en
werd er doorgewerkt aan de
toekomst van In De Boomtak.
Dat is een groot compliment aan
onze vrijwilligers!’

Benieuwd naar het jaarverslag van In De Boomtak 2015?
Bekijk het op de website
www.deboomtak.nl
Of mail de secretaris:
francis.huisman@deboomtak.nl

Mogen wij even uw aandacht?
Zoals u misschien al heeft
gezien zit er sinds kort een knop
‘nu doneren’ op de Facebook
pagina en ook op de website
www.deboomtak.nl
Ook is ons wijkcentrum aangesloten bij ‘GeefSamen’, een
crowdfunding website.
De link is:
www.geef.nl/doel/indeboomtak
Waar dient deze knop voor?
Uiteraard dient deze knop om
geld te doneren aan wijkcentrum
In De Boomtak.
Gaat het financieel dan zo
slecht met In de Boomtak?
In tegendeel, het gaat financieel gezien beter dan ooit! Wil u
hierover meer weten? Kijk dan

in ons jaarverslag.
Waar is dat geld dan voor
nodig?
Zoals u misschien al weet, is
ons wijkcentrum sinds 2014
zelfstandig geworden en aangekocht door de bewoners van
de wijk de Noordhoek te Tilburg.
Dit heeft als gevolg dat er geen
subsidies meer worden verstrekt aan ons wijkcentrum door
de gemeente en de provincie.
Binnenkort gaan er een paar
flinke verbouwingen plaatsvinden, zoals de keuken de bar en
de toiletten. De planning is dat
deze verbouwingen allemaal
klaar zullen zijn voor december
2016.
Maar daar is dit geld niet voor
nodig, dat geld is al geregeld!

Het geld is wel hard nodig
om interieur, gebruiksvoorwerpen, computers, printers, gereedschappen enz.
aan te schaffen, want ook
deze dingen zijn nodig om
het wijkcentrum zo goed
mogelijk te laten functioneren. En de meeste spullen
zijn al aardig op leeftijd of
zelfs versleten.
Dus druk op de knop
‘Nu Doneren’ en doe een
kleine gift en help mee
ons wijkcentrum te moderniseren.
Alvast bedankt voor uw
donatie namens alle vrijwilligers van wijkcentrum
In de Boomtak

Een Social Fence zoals dat we graag
bij In de Boomtak willen plaatsen.
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De digitale wereld van de Bomenbuurt

Ook op social media ontmoet De Noordhoek elkaar
Onze bomenbuurt is een gezellige, sociale wijk. Een mix
van jong en oud, rasechte Tilburgers, maar ook bijvoorbeeld studenten uit het noorden van het land wonen hier.
Buren gaan bij elkaar op de koffie, nieuwe vriendschappen worden gesloten en op straat wordt ook wat afgekletst. De (meeste) bewoners houden van de wijk en dat
schept een band! Ook op sociale media.
Dat zie je ook aan de activiteiten die worden georganiseerd.
Allereerst is er natuurlijk het
wijkcentrum In de Boomtak.
Dit gemeenschapshuis is het
centrale middelpunt van de wijk,
waar veel bewoners samenkomen voor een gezamenlijke activiteit. Maar daarnaast wemelt
het van de straatfeesten, is er
een jaarlijkse rommelmarkt en
sinds kort hebben we zelfs een
eigen camping (oké, net over de
grens dan).
Kortom, in de Bomenbuurt is
genoeg te doen.

Digitale wereld
Maar dan is daar natuurlijk ook
nog die andere wereld, die van
de digitale ontmoetingen en
vriendschappen. Want hoe mooi
het ook is dat we elkaar in ‘real
life’ ontmoeten, we kunnen niet
om de digitale wereld heen. De
redactie van de wijkkrant zocht
eens uit hoe digitaal onze wijk
eigenlijk is en waar we elkaar
online allemaal kunnen ontmoeten.

Websites Noordhoek/Bomenbuurt
Als we zoeken op ‘Noordhoek
Tilburg’ vinden we heel wat hits
van een garagebedrijf Noordhoek in Tilburg-Noord… maar
gelukkig staat de website van
Stichting Noordhoek er ook tussen, www.stichtingnoordhoek.nl.
Op deze site vind je informatie
over Stichting Noordhoek (de
wijkraad) en de organisatie, de
wijkkrant, maar ook wat wetenswaardigheden over onze wijk.
Bij het googelen op ‘Boomtak
Tilburg’ kom je weer op een
andere site van ‘In de Boomtak’,
www.boomtak.nl, met meer specifieke en nuttige informatie over
In de Boomtak zelf.

dan zijn er natuurlijk ook de
sociale media waar we elkaar
op kunnen zoeken en leuke of
belangrijke informatie met elkaar
kunnen delen. Allereerst is onze
wijk natuurlijk op Facebook te
vinden. De bekendste is de
pagina ‘Bomenbuurt’ met 270
vrienden.
Daarnaast is er een pagina
van de wijkkrant (moet nog een
beetje bekendheid krijgen, maar
like ons gerust!) en eentje van
stichting Wijkraad Noordhoek
(de informatie is aardig gedateerd).

Dan vinden we ook nog een
leuke pagina ‘Het Sociaal Centrum In de Noordhoek’ (moet
ook nog wat meer bekendheid
en likes krijgen).
En op Twitter zijn we ook te
vinden! Via @indeboomtak
kun je hier tweets plaatsen. Het
is alweer even geleden dat dit
gebeurd is…
Maar ook de wijkraad is aanwezig op twitter op:
@wijk_noordhoek.

Apps
Natuurlijk kan een aantal apps
ook niet ontbreken.
Zo is er de Wabp (What’s app
buurtpreventie), maar deze is,
voor zover we konden nagaan,
nog niet actief in onze wijk.
En dan zijn er de Buurtapp en
Nextdoor.
Dit zijn sociale buurtnetwerken
waarbij je je kunt aanmelden
om snel en makkelijk contact te
maken met buurtbewoners.
Deze apps maken de buurt veiliger én leuker.
Op dit moment is Nextdoor vrij
populair, download in de Store
en probeer het eens.
Het echte leven
Ongetwijfeld is de lijst met
websites, social media-sites en
apps waar we informatie over
onze buurt kunnen vinden en
delen nog veel langer. Maar de
voorzichtige conclusie die we
kunnen trekken is dat we elkaar
online al wel te vinden en misschien zelfs nieuwe vrienden
kunnen maken, maar dat de
balans voorlopig nog uitslaat
naar de ontmoetingen in het
echte leven!
Gelukkig.

Social media van de wijk
De websites die hierboven vermeld zijn, géven alleen informatie en deze wordt geplaats door
een beheerder van de site. Maar

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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Wandel in onze buurt en kijk eens iets omhoog!
In het afgelopen jaar hebben we aandacht besteed aan de
rijks- en gemeentemonumenten in onze wijk. Ze zijn het
bewonderen waard, maar er is veel meer moois te zien in
onze bomenbuurt, meer dan alleen maar rijks- en gemeentemonumenten. Ook hier geldt: “Wie het kleine niet
eert, is het grote niet weerd”, zoals een Hollands spreekwoord zegt.
Hoewel het geen officiële monumenten zijn, staan er in de
bomenbuurt nog veel huizen die
aan het eind van de 19e eeuw
en begin 20e eeuw gebouwd
zijn, en vele daarvan hebben
nog hun authentieke voorgevel
en kap behouden. Helaas zijn er
later ook veel panden gesloopt
of gemoderniseerd, waarbij weinig authentieke elementen zijn
behouden.
Begin vorige eeuw werd de
bomenbuurt ontwikkeld, er was
veel bouwkundige bedrijvigheid.

Met voortvarendheid werden
huizen gebouwd, in 1898 kwam
de kerk aan de Noordhoek klaar,
tussen 1903 en 1907 waren het
de Ursulinen die een klooster
annex school en kapel op de
hoek van de Elzenstraat en
Dionysiusstraat bouwden.
Stratenplan
Het eerste stratenplan van de
Bomenbuurt stamt uit 1901. De
namen van de daarin opgenomen straten zijn vastgesteld bij
het raadsbesluit van 24 no-

vember 1900. Sommige staten
hebben daarbij een nieuwe
naam gekregen. Zo heette de
Dionysiusstraat daarvoor Beethovenstraat, en de Missionarisstraat heette Palmstraat. De
naam van de Watertorenstraat
was daarvoor Beukenstraat. Zie
hieronder voor een deel van dat
stratenplan.

Oude straten
Een bijzondere vermelding
verdient de Boomstraat. Als
landweg heeft de Boomstraat
een hoge ouderdom. Op de
oudste kaart van Tilburg van D.
Zijnen zien we op het snijpunt
van de huidige Boomstraat en
Elzenstraat de plaatsaanduiding Hagelkruis. De Boomstraat

Hierboven ziet u een prachtige geveldecoratie uit de Boomstraat.

Een deel van het stratenplan uit 1901. Hier ziet u waar vele jaren later de Noordhoek / Bomenbuurt gebouwd zal worden. Welke straten herkent u?
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Tarte tatin van appel
Ingrediënten voor 4 personen:
• 100 gr roomboter
• 150 gr basterdsuiker
• Friszoete appels
• Bladerdeeg of deeg voor hartige taart van Koopmans
• En eventueel: creme fraiche of ijs en slagroom

Bereiding:
Hierboven meer prachtige gevelranden uit de Boomstraat.

heette op deze kaart ten oosten
daarvan de Schijfstraat, en ten
westen de Vlasstraat. De Vlasstraet wordt reeds in 1390 in de
archieven vermeld!

halve blokjes, bloemmotieven,
soms in jugendstil, afgezet met
fraai metselwerk. Bij een paar
huizen zien we geen tegelstrip
maar siermetselwerk.

Siermetselwerk
Het is daarom misschien niet
verwonderlijk dat de meeste
oude en authentieke huizen
- zonder andere straten tekort
te doen - in de Boomstraat te
vinden zijn. Dat zijn die huizen
met een voorgevel waarvan het
zadeldak in de lengterichting
van de straat is gebouwd, met
de goot ter hoogte van de vloer
van de eerste verdieping. En
juist onder die goot zien we de
mooiste elementen. Je ziet er
tegelstrips van allerlei soorten
en stijlen. Strips van blokjes en

Al met al erg de moeite waard
om bij het wandelen in onze
buurt even meer naar boven
te kijken. Het heeft mij in ieder
geval verbaasd dat de Boomstraat nog geen erkenning heeft
gekregen als beschermd stadsgezicht.
Tekst: Wil Verheggen
Bronnen:
Regionaal Archief Tilburg
Ronald Peeters:
De straten van Tilburg, 1987

Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels
schijfjes.
Snijd de boter in blokjes en laat deze in een steelpan op
laag vuur smelten.
Strooi de basterdsuiker in de gesmolten boter in de steelpan. Verhit het mengsel op halfhoog vuur zonder te roeren,
tot een bruine karamel ontstaat.
Neem de pan van het vuur zodra de karamel mooi bruin is
en schenk deze voorzichtig in een quichevorm.
Leg de appelschijfjes op de karamel.
Leg daaroverheen het bladerdeeg, of deeg. Stop het deeg
goed ‘in’ tussen de appels en de rand, zodat er geen appel meer zichtbaar is.
Bak de taart 50 minuten in het midden van de oven. Laat
de taart daarna circa 12 minuten afkoelen.

Serveren:
Leg daarna een bord omgekeerd op de vorm en keer de
vorm om, zodat de taart op het bord ligt.
Serveer de taart warm en schep op elk stuk een lepel
crème fraîche of ijs en slagroom.

Wijntip:
Sant Orsola
Moscato
Spumante
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013 - 544 25 13
Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl



   
     

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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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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Nieuws van het Sociaal Centrum
Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058

Kom langs op onze inloopochtend:
woensdag van 10.30 tot 12.30 uur.

mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Ook kunt u een contactformulier invullen aan de bar zodat wij contact met u
opnemen.

Gevraagd
• Een mevrouw zoek iemand die haar incidenteel
naar het St. Elisabethziekenhuis kan rijden. Heb je
vervoer en ruimte?
• Vrijwilliger gevraagd voor gezelschap en/of wandelen met een oudere heer, dit ter ontlasting van zijn
vrouw, die mantelzorger is. Misschien wekelijks 2
uurtjes vrij daarvoor? Mevrouw wil heel graag weer
een keertje weg!
• Een rolstoelafhankelijke heer, in de veertig, zoekt
iemand die meneer met enige regelmaat wil begeleiden bij vervoer, bezoekjes of activiteiten. Meneer
heeft zelf een rolstoelbus en kan goed uitleggen hoe
deze werkt.
• Wie heeft er een uurtje tijd om een boomstronk te
verwijderen uit de tuin bij een oudere mevrouw in
de Boomstraat?

Aanbod
• Burenhulp is een middel om vraag en aanbod bij
elkaar te brengen. Daar maakt het Sociaal Centrum
zich ook hard voor. Denk aan: boodschappen doen,
begeleiding naar ziekenhuis of specialist, samen
wandelen, medicijnen halen, hond uitlaten, gezelschap bieden, kleine klusjes in en om huis, opvang
bij ziekte en ook formulierenhulp.
• Burenhulp is er voor mensen die vraag hebben en
voor mensen die iets willen doen voor hun buren.
Deze burenhulp zorgt ervoor dat mensen op een
makkelijke manier met elkaar in contact komen en
het Sociaal Centrum bemiddelt daarin.

Hier ziet u het “Vraag en Aanbod-bord” zoals dat te zien is aan de
wand bij buurthuis In De Boomtak in de Boomstraat. Links ziet u
welke vragen aan aanboden er zijn.
Neem contact op met het Sociaal Centrum voor directe informatie
of loop vrijblijvend binnen bij het wijkcentrum In De Boomtak.
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Hasseltstraat 240, Tilburg
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Uitvaartbegeleiding

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

Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)

0DQXHOHO\PIHGUDLQDJH

Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.
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www.dimswitgoedservicetilburg.nl
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