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De Hagelkruisplein Kerstboom staat er weer!
Of ik een stukje wil schrijven over de kerstboom op het
Hagelkruisplein. Natuurlijk: plein, kersttijd, boom. Hoe
lastig kan dat zijn, een kerstboom opzetten? Maar na een
avondje koffiedrinken bij de Hagelkruis Kerstboom Mannen, denk ik daar wat anders over.
Jarenlange traditie
“Al meer dan 40 jaar staat er
een kerstboom op het Hagelkruisplein,” vertelt David Maes,
een van de twee Hagelkruis
Kerstboom Mannen. “Vier jaar
geleden hebben wij de taak
overgenomen van een club
mannen van het plein die al
sinds de jaren 70 ervoor zorgden dat er een kerstboom op het
plein staat. Maar deze heren zijn
op een leeftijd dat ze deze taak
graag overlaten aan ons, de
jongere mannen.”
Patrick Couwenberg vult snel
aan: “Maar ze komen altijd
nog wel kijken en aanwijzigen
geven!”
En dat is maar goed ook, want
het plaatsen van een kerstboom
van bijna 6 meter op een plein
heeft wat meer voeten in aarde
dan je zou denken. Zo start de
kerstperiode altijd met een brief
aan bijna 70 omwonenden met
het verzoek een kleine financiele bijdrage te geven voor deze
traditie. Naast deze bijdragen
zijn ook drie lokale ondernemers
bereid de boom te sponsoren.

Op de brief staan de logo’s van
Paul Jacobs, Ton van de Klundert en ook de nieuwe eigenaren van Karakter steunen dit
buurtinitiatief.
Boom zonder ballen
“In het najaar begint onze zoektocht naar een goede boom.
Hij moet groot zijn en mooi,
maar natuurlijk ook betaalbaar.”
David geeft aan dat dit een
echte zoektocht is. “We zoeken
op marktplaats en bezoeken
meestal wel twee of drie leveranciers voordat we tot de koop
over gaan. Zo’n grote boom is
namelijk best duur.”
“En dan hebben we natuurlijk
het lichtsnoer en de lampjes.
Elk jaar controleren we alles en
vervangen we een deel van de
lampen. Spaarlampen hoor!”
vertelt Patrick. Ook wordt de
man die met een verlengsnoer
via zijn wc-raampje de elektriciteit levert, tegemoet gekomen in
de kosten.
“Ballen hebben we niet,” aldus
de Hagelkruis Kerstboom Mannen, “dat is te ingewikkeld.”

12 passen naar voren
Begin december wordt de boom
opgehaald en geplaatst. Met
een kleine, vaak bij vrienden
geleende, vrachtwagen wordt
de grote boom opgehaald bij de
leverancier. Voorzichtig wordt de

boom over binnenwegen naar
het Hagelkruisplein gebracht.
“Het uitladen van de boom is
een heel gedoe, waar veel
kracht voor nodig is.
Lees verder op pagina 3.

Liefst 6 meter is de kerstboom op het Hagelkruis. Foto:Marleen van de Wiel

Coöperatie In de Boomtak wil nieuwe certificaten uitgeven
Omdat ons wijkcentrum toe
is aan enkele verbouwingen,
overweegt de stichting Beheer
en Exploitatie van In de Boomtak opnieuw certificaten uit te
geven. Bij de overname van In
de Boomtak van de gemeente
is twee jaar geleden meer dan
75.000 euro opgehaald met

certificaten. De verbouwing betreft de keuken, de ruimte waar
nu de kinderopvang zit en de
aanschaf van een Social Fence.
Voor de financiering hiervan
zijn inmiddels subsidies binnengehaald, maar deze zijn niet
toereikend.
Voordat nieuwe certificaten uit-

gegeven worden, wil het bestuur
onderzoeken of er animo voor
is in de wijk (en erbuiten) om
bij te dragen. Ook nu zou het
gaan om certificaten van 100
euro met een rentevergoeding
van 3%. Dat is flink meer dan op
een reguliere bankrekening. Wel
staat uw geld geruime tijd vast:

voor minstens vijf jaar.
Heeft u belangstelling? Dan kunt
u dat kenbaar maken aan penningmeester van het stichtingsbestuur Beheer en Exploitatie
Wim Hendriks: wim.hendriks@
deboomtak.nl. Geef uw adresen mailgegevens door inclusief
het aantal certificaten.
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Vervolg van pagina 1:
De lampen worden eerst in de
boom vastgemaakt voordat de
boom rechtop wordt gezet. “Midden in het grasveld zit een gat
met een buis waar de boom in
wordt gehesen. Maar het is een
hele toer om dat gat te vinden,
binnen een jaar is het weer
helemaal overgroeid. Wanneer
ik dan voor die boom sta en kijk
naar die huisdeur, dan zet ik
12 stappen en daar is het gat.”
Patrick toont zich een echte
schatzoeker. Vervolgens zijn ze
vaak een hele middag bezig de
boom, met lampen, rechtop te
zetten.

Samen snert
Op 11 december is de boom
geplaatst. Natuurlijk gaat het om
de kerstboom, maar het gaat
ook om de buurt. Zo’n jarenlange traditie laat zien dat op en
rond het Hagelkruisplein men
graag iets overheeft voor de Hagelkruis Kerstboom. Niet alleen
door een financiële bijdrage,
maar ook komen veel buurtbewoners kijken en helpen bij het
opzetten van de boom. De een
geeft aanwijzingen, de andere
helpt met de elektriciteit. En als
de boom staat, drinken ze samen een kopje snert. Een mooie
Hagelkruis-kerstgedachte.
Marleen van de Wiel

Samen een kop snert drinken na het opzetten van de boom.

Hein Staps – een man met hart voor de wijk
Op vrijdagmorgen 11 november 2016 is Hein Staps overleden. In Hein verliezen we een markante man, een man
die veel voor onze wijk heeft betekend.
Hein was een bekende figuur
voor mensen uit de wijk. Hij
maakte graag een wandeling
door de wijk (vaak met de hond)
en had overal wel een praatje.
Over van alles, en hij was ook
degene die echte belangstelling
had voor mensen en klaar stond
met raad en daad.
Hein kwam al jarenlang in het
buurthuis als bezoeker, vanaf
het moment dat hij in de Lindenstraat kwam wonen in 1975.
Toen alleen nog maar af en
toe in de avond omdat hij nog
gewoon aan het werk was. Iets
voordat hij met pensioen ging,
rond 2000, kwam hij vaker naar
In de Boomtak en vanaf 2002
werd hij een steeds actievere vrijwillige en gastheer. Een
buurthuis in de wijk vond hij een
belangrijke plaats om elkaar te
ontmoeten en activiteiten voor
de buurtbewoners te organiseren.
Biljarter
Daarnaast was Hein een fanatiek biljarter en al jarenlang
speelde hij in het buurthuis. Na
het vertrek van de biljartclub
heeft hij mede gezorgd voor
de oprichting van een nieuwe
biljartclub, zodat biljarten bij In
De Boomtak mogelijk bleef.
Hein was betrokken bij de

wijkraad. Hij had een uitgesproken mening over verschillende
zaken die de wijk betroffen.
En ging daar ook graag over
in discussie. Zijn uitgangspunt
was steeds dat er voor iedereen
ruimte moest zijn en blijven binnen de buurt en het buurthuis.
Hein kon niet tegen oneerlijkheid of pestgedrag en liet dat
ook duidelijk merken.
Doorstart Boomtak
Ten tijde van het plan van de
gemeente om het buurthuis te
sluiten heeft hij actief meegewerkt aan de doorstart. En toen
de plannen ontstonden om het
buurthuis aan te kopen, heeft hij
dit aangegrepen als uitdaging en
kans. Daarmee heeft hij de aankoop mede mogelijk gemaakt,
maar wel op een manier die bij
hem paste: open, transparant en
duidelijk voor iedereen. Hij werd
voorzitter van de coöperatie.
Ook in de jaren na aankoop was
hij een fanatiek pleitbezorger
voor het aangekochte buurthuis.
En heeft hij met veel bezoekers
en buurtbewoners gesprekken gevoerd hierover. Met de
aankoop alleen waren we er
niet, er moest ook bijgedragen
worden door allerlei groepen en
clubs, zodat de boel kon blijven
draaien. Samen zijn we verant-

woordelijk: dat was zijn motto!
Wijkkrant
Daarnaast was Hein betrokken
bij de wijkkrant. Hein wist veel
over de wijk, over vroeger. En
als hij het niet wist, dan zocht

hij het uit. Hij schreef zelf ook
artikelen en maakte foto’s.
Kortom een markante mens is te
vroeg heengegaan.
We zullen zijn verschijning missen.
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Vuurvogel-Herbergier: waar jong en oud elkaar treffen
Al in de herfstvakantie benaderde de directeur van De
Vuurvogel de wijkkrant of we een artikel wilden schrijven. Wekelijks bezoeken namelijk een aantal kinderen de
ouderen van De Herbergier.
In De Herbergier wonen mensen met een geheugenprobleem in een woongroep bij elkaar. Het is gevestigd in
het oude schoolgebouw aan de Elzenstraat.
Op een woensdagochtend in november mag ik mee met
het groepje kinderen dat de ouderen gaat verrassen.
Groep vier
Al in de klas van juffrouw Annemiek begint de voorpret. Vier
kinderen van groep 4 gaan
vandaag naar De Herbergier,
verkleed als sint en piet. Ruben
is jarig en mag sinterklaas zijn.
‘Maar die rok wil ik niet aan
hoor!’ zegt hij. Zodra hij de mijter
op heeft en de ‘echte staf’ uit de
gang heeft gehaald, kijkt hij serieus en statig. De hele ochtend
blijft hij subliem in deze rol. Drie
andere kinderen verkleden zich
als piet, een paar roetvegen op
de wang en – het allerbelangrijkste – in de hand een jute zakje
met echte pepernoten!
Juffrouw Annemiek legt uit dat
elke week vier andere kinde-

ren naar De Herbergier gaan.
En soms komen de bewoners
van De Herbergier ook naar
De Vuurvogel. ‘Favoriet bij de
kinderen is juffrouw Annie,’
zegt Annemiek Zoontjes. ‘Deze
mevrouw is vroeger zelf juffrouw geweest en doet altijd
erg enthousiast mee. Toen ze
met een aantal bewoners een
weekafsluiting mocht bijwonen,
zwaaide ze uitbundig naar alle
kinderen.’
Annemiek vindt het eigenlijk
heel vanzelfsprekend om de
kinderen de ouderen te laten
helpen. De kinderen vinden het
leuk omdat het anders is en de
ouderen zijn blij met de afwisseling.

Hoog bezoek
De moeder van één van de
meisjes loopt met de kinderen
van school naar de Elzenstraat.
Zij is vanaf het begin van het
jaar al vrijwilliger en begeleidt
als ‘hulpmoeder’ telkens een ander viertal naar De Herbergier.
Voor de deur worden de jassen
vast uitgetrokken en springend
en wuivend gaan de kinderen de
huiskamer binnen.
Ongeveer twaalf ouderen zitten
aan de koffie en kijken verrast
op. Sommigen kijken verstoord
op van hun krant, anderen
kijken vertederd naar de ‘kleine
pietjes’. Nadat iedereen een
hand heeft gekregen en de rust
weer een beetje is teruggekeerd, moedigt de hulpmoeder
de kinderen aan: ‘Zing maar een
liedje.’
Een beetje timide zet de kleinste
van het stel Sinterklaas kapoentje in. Al snel volgen de andere
liedjes. Vervolgens krijgen alle
bewoners een handjevol pepernoten. Nu de kinderen en de
ouderen wat gewend zijn, durven de kinderen zelfs te dansen

op muziek. De ouderen kijken er
waarderend naar.
Sierkippen
In de tuin van De Herbergier tref
ik Marie-Hélène en Patrick de
Kort. Zij leiden het zorgteam van
De Herbergier. Marie-Hélène
vindt het erg leuk wanneer kinderen van scholen hen komen
bezoeken. Met De Vuurvogel
hebben ze afgesproken dat er
meer activiteiten komen, zoals
samen knutselen en tekenen.
Voor de bewoners zijn deze bezoeken en activiteiten een zeer
welkome afwisseling.
We lopen langs de moestuin,
Patricks onderdeel. ‘Hij ligt er nu
wat kaal bij. De tuinman heeft
alles vorige week winterklaar
gemaakt. De moestuin was oorspronkelijk het project waar de
kinderen voor kwamen. Samen
werken in de tuin: zaaien, onkruid trekken en tomaatjes plukken. Maar de kinderen komen
niet alleen meer voor de moestuin, we hebben inmiddels ook
een aantal andere gezamenlijke
activiteiten.’

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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Al pratend spit Patrick de ren
van de prachtige sierkippen om.
‘Dan hebben deze kippen weer
wat te doen en hoeven ze zich
niet te vervelen.’
Het zorgen en activeren is
duidelijk een tweede natuur van
deze zorgondernemers.
Koekoek
Terug in de huiskamer zingen
de meeste ouderen nog steeds
mee en zie je zelfs bij de oudere
man die eerst wat nors keek,
langzaam een lach op het gezicht komen.
De één zingt uit volle borst, de

andere fluistert wat beschroomd
mee vanachter zijn krant.
Moeiteloos worden alle woorden
gevonden wanneer de kinderen
‘Hoor wie klopt daar kinderen’
inzetten.
‘Vroeger mochten we nooit ‘koekoek’ na dit lied roepen,’ fluistert
een dame me vertrouwelijk toe.
Ik realiseer me dat, wanneer
ik later oud ben, ook ik zonder
nadenken de sinterklaasliedjes
zal meezingen.
Dat stelt mij gerust.
Marleen van de Wiel

Grootste nieuwbouwproject in de wijk van start
De hekken staan er inmiddels. En de graafmachines
zijn ook niet ver weg. Veel passanten hebben het waarschijnlijk al gezien: de bouw van Vormenrijk, het grootste
nieuwbouwproject in de Noordhoek is begonnen.
De eerste klus is het aanleggen
van de riolering en kabels en
leidingen. Daarvoor is het hele
terrein nodig en gaan er dus ook
hekken om het veelgebruikte
trapveldje. Dit is het komende
jaar niet te gebruiken door de
voetballende jeugd in de wijk.
Op de locatie waar vroeger de
Vormenfabriek stond, gaat Van
de Ven Bouw en Ontwikkeling
128 woningen bouwen, 173
parkeerplaatsen en ruim 1350

vierkante meter aan commerciele ruimte.
De woningen worden gebouwd
op een bovengrondse parkeergarage van één laag. Daarnaast
zit in het plan een deel commerciële ruimte aan de kant
van de Hart van Brabantlaan.
De invulling van die ruimte is
gereserveerd voor een medisch
centrum voor de wijk. Daarnaast
is er een strook van ongeveer
250 vierkante meter ruimte vrij
gehouden voor een nieuw aan

te leggen speelterrein op de
hoek van de Elzenstraat en St.
Ceciliastraat.
Direct omwonenden hebben
inmiddels een brief ontvangen
over de werkzaamheden. Een
flink aantal wijkbewoners heeft
aangegeven dat het trapveldje
behouden moet blijven. In de
loop van 2017 gaat de gemeente in overleg met bewoners en
gebruikers over de inrichting
van het speelveld. Het aanleggen van het veld gebeurt pas
in 2018. Dit betekent dat veel
voetballertjes op zoek moeten
naar een tijdelijk alternatief in of
buiten de wijk.
De gemeente en de uitvoerder
kondigen aan dat er overlast

voor wijkbewoners kan zijn door
de aanleg van Vormenrijk. Voor
meldingen of klachten hierover
kunnen zij terecht bij gemeente
of de uitvoerder van Van de Ven.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt
contact opnemen met Pieter
Hens van de gemeente Tilburg.
Heeft u vragen over het project
Vormenrijk? Neem dan contact
op met Bram van Dorp van de
gemeente Tilburg. Contactpersoon bij Van de Ven Bouw en
Ontwikkeling B.V. is de heer S.
Kuijs. Hun contactgegevens:
Pieter Hens: pieter.hens@
tilburg.nl, Tel: 06 154 795 06
Sander Kuijs: info@vandevenbv.
nl; Tel: 013-5422063
zie ook www.vormenrijk.nl
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Kerstpuzzel de Noordhoek
In de puzzel staan de woorden en lettergrepen doorelkaar.
In de juiste volgorde vormen de vakjes een kerstgedichtje.

Hazenpeper á la grootmoeders tijd
Ingrediënten voor 8 personen:
• 1500 gram hazenvoorpootjes
• 75 gram peperkoek
• 200 gram roomboter
• 1 pot zilveruitjes
• 200 gram gerookt spekreepjes
• bakje champignons
• 2 eetlepels bessen/bramenjam

• 75 gram rozijnen
• 2 foelieblaadjes
• 1 takje rozemarijn
• 75 gr gedroogde cranberries
• 10 peperkorrels
• 75 gram pure chocolade
• klein blikje tomatenpuree
• 500 cc wildfond

Voor de wildfond:
• 1 liter rode wijn
• 300 gram prei
• 4 uien
• 1 winterwortel

• 3 blaadjes laurier
• 5 kruidnagels
• 10 jeneverbessen
• 1 theelepel Dijonmosterd
• peper en zout

Zet de woorden in de goede volgorde door van
vakje naar vakje te springen, zoals een paard van het
schaakspel dat zou doen: telkens 1 vakje opzij en dan
2 naar boven of naar beneden. Of andersom: 2 vakjes
opzij en dan 1 vakje naar boven of beneden. Te beginnen bij het witte vakje linksboven.
Je mag elk vakje maar een keer bespringen.
Succes!

Bereiding:
Bak de hazenvoorlopertjes in de boter lekker bruin, blus de
pootjes vervolgens af met de rode wijn en wildfond. Zorg
dat al het vlees onder het vocht staat. Voeg de laurier, peperkorrels, kruidnagel, jeneverbes en foelie toe.
Laat de hazenvoorlopers op een laag vuur 2 á 3 uur doorgaren. Schep ze daarna uit de wildfond en laat ze uitlekken
en afkoelen. Pluk het vlees van de botjes en laat de botjes
nog een uur meetrekken in de wildbouillon. Zeef daarna de
wildbouillon.
Bak de groenten uit de wildfond in de pan en voeg wildfond, de peperkoek, chocolade, een klein blikje tomatenpuree en mosterd toe. Laat dit alles garen. Pureer de massa
met een staafmixer glad en zeef dit alles door een zeef.
Maak een roux en bind hiermee de wildfond.
Afwerking:
Bak de champignons en de spekjes. Voeg de rozijnen,
cranberries, zilveruitjes en het hazenvlees toe. Voeg ook
de wildfond toe (de hoeveelheid kunt u naar eigen inzicht
bepalen). Breng dit alles weer zachtjes aan de kook. Maak
verder op smaak met nog wat peper en zout als dat nodig
is.
Lekkere bijgerechten zijn: stoofpeer, pastinaakpuree en
spruitjes of rodekool. Smakelijk eten!

Wijntip: G7 Carmenere 2015
Verkrijgbaar bij: Wine & Food 4 You,
Beukenstraat 55 Tilburg 06-19608252

De uitslag is te zien op onze website!
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De renovatie van de Kloostertuin is begonnen
De groene parel in onze wijk, de Kloostertuin aan de
Dionysiusstraat, krijgt een opknapbeurt. De tuin moet in
de loop van volgend jaar weer helemaal tip-top zijn. De
afgelopen maanden is al flink wat werk verzet en dit is
goed zichtbaar. U leest weer een update van de Stichting
Kloostertuin.
De meest in het oog springende
verandering is dat het hekwerk
tussen het schoolplein en de
Kloostertuin grotendeels is
weggehaald. De ruimte voelt al
direct meer als één geheel. De
kinderen van de buurt kunnen
nu ongehinderd spelen op zowel
het schoolplein als in de Kloostertuin.
Brouwers Groenaannemers
heeft op een aantal plekken

grondig gesnoeid. Dat was
hard nodig. Vooral in het ‘bosje’
verdrong een aantal bomen en
struiken elkaar.
Spelelementen
Door de snoei is er ruimte gemaakt voor struiken en bomen
om te groeien. Maar ook is er
ruimte gekomen voor de eerste
nieuwe speelelementen. Er zijn
op drie plekken in het ‘bosje’

verschillende soorten stappalen geplaatst. Voor de kinderen
uitdagend en leuk om op te
klimmen. Tegelijk zorgen de
palen ervoor dat de beplanting
niet overbelast wordt door het
spelen. Naast het pad naar het
monument voor Marietje Kessels is het haagje teruggesnoeid
tot ongeveer 80 centimeter
zodat je daar weer overheen
kunt kijken.
Volgende stap
Wat is de volgende stap? Het
speelplein achter de school,
grenzend aan de Kloostertuin
wordt opnieuw bestraat met een
kleurrijk patroon. Om dit speel-

De Kloostertuin oogt veel ruimer nu het hek tussen basisschool De Elzen en de speeltuin is weggehaald.

plein komt een rand om op te
klimmen. Je kunt er ook lekker
op gaan zitten en om te kijken
naar wat er zich op het plein allemaal afspeelt.
Schoolplein
Ook zal dan de Strip (het
schoolplein naast de school)
opgeknapt worden.
De contouren van de invulling
zijn al zichtbaar. Waar de bestrating al is verwijderd komen
straks haagjes met speelplekjes
ertussen.
zie pagina 11: Haan van
Waakzaamheid komt terug

Foto: Stichting Kloostertuin
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Repair Café, de vlag hangt uitnodigend uit
Het is weer de derde zaterdag van de maand: in de
Boomtak gaat het Repair Café in actie, de vlag hangt uitnodigend uit! Het is alsof het wil zeggen: ‘Breng je oude
kapotte spullen maar hier, dan gaan we ze samen kijken
of we ze kunnen herstellen’. In het Repair Café kunt u
terecht met kapotte spullen. De professionele vrijwiliggers van het Repair Café doen hun uiterste best voor u
om deze spullen nog te maken.
Het concept ‘Repair Café’ is bedacht in 2009. Het eerste Repair
Café vond toen plaats in Amsterdam. Het was direct een succes, en voor de initiatiefnemers
aanleiding deze activiteit uit te

breiden. In Nederland zijn er inmiddels meer dan 300 groepen
die geregeld een Repair Café
organiseren. Publicaties in veel
landen in Europ hebben ertoe
geleid dat ook daar het initiatief

is overgenomen. Doelstelling is
het verkleinen van de afvalberg,
duurzaamheid te stimuleren, het
krijgen en behouden van kennis
over repareren en het versterken van de sociale cohesie. In
het Repair Café leren mensen
op een andere manier naar hun
spullen te kijken, waarom weggooien als het nog een tweede
leven kan krijgen?

trum was hier een Repair Café,
en daarnaast nog op twee
andere plaatsen in Tilburg. Toen
de Stichting Social Energy en
het Repair Café in juni 2016 uit
In de Boomtak vertrok voor een
andere ruimte in onze stad is
In de Boomtak met een eigen
Repair Café begonnen en is het
aangesloten bij de landelijke
Stichting Repair Café.

Samen
Heeft u kapotte spullen, zoals
fietsen, kledingstukken en apparaten, dan bent u van harte
welkom om met uw kapotte
spullen samen met deskundige
vrijwilligers van het Repair Café
te bekijken of het kan worden
gerepareerd. Vooral dat ‘samen’
is belangrijk, je gaat samen in
gesprek over de reparatie, met
als bij-effect dat je er nog wat
van op steekt. Zo wordt geprobeerd bij te dragen aan een
andere kijk op kapotte spullen,
om zo mensen enthousiast
te maken voor een duurzame
samenleving.

Gang van zaken
Toen ik ben gaan kijken, werd ik
meteen ontvangen door Lisette
Sweep, ook actief in het bestuur
van de Stichting Beheer Boomtak. Als een van de vrijwilligers
is ze iedere derde donderdag
van de maand in wijkcentrum In
de Boomtak te vinden. Ze ontvangt de ‘klanten’ met hun kapotte spullen, legt de werkwijze
uit en stuurt de organisatie aan.
Het kan zijn dat de bezoekende
‘klant’ soms even moet wachten,
want het kan wel eens druk zijn.
Het aantal bezoekers varieert
van 20 tot 50.
Veel deskundige vrijwilligers komen uit de Bomenbuurt. Zo ook
bijvoorbeeld Hugo van Asten uit
de Sparrenstraat. Fietsen repareren is zijn hobby. Hij was druk
bezig met een kapotte zadelpen. De aandachtig toekijkende
fietseigenaar kreeg van hem te
horen dat hij een nieuwe zadelpen zou moeten kopen en dat
hij daarmee terug kon komen.

Landelijk
Het Repair Café is nu een
activiteit van In de Boomtak.
Toen de Stichting Social Energy
gevestigd was in het wijkcen-

Leerfunctie
Leuk te vermelden is dat de
vorige keer iemand voor de eerste keer kwam om iets aan zijn
fiets te laten repareren, maar hij
vond het zo leuk dat hij zelf ook
als vrijwilliger-reparateur aan
de slag is gegaan, onder leiding
van een deskundige.
De leerfunctie is belangrijk.
Veel aandacht wordt dan ook
geschonken aan de overdracht
van kennis. Grotere reparaties
zoals banden verwisselen, ritsen
inzetten worden niet gedaan.
Het is niet de bedoeling de professionele reparateurs het brood
uit de mond te stoten.
Gered Gereedschap
Verderop zat Arthur Baeten
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uit de Kastanjestraat. Hij was
bezig met het repareren van
een strijkbout die kapot was. Er
bleek kortsluiting te zijn geweest
bij het kroonsteentje. En Arthur
doet nog meer. Hij gaat over het
verzamelpunt in de Boomtak
van de ‘Stichting Gered Gereedschap’. Hier wordt gebruikt

gereedschap aangeboden. Dit
gereedschap gaat vervolgens
door naar Kaatsheuvel, waar het
materiaal zo nodig wordt opgeknapt of schoongemaakt.
Er worden gereedschapskisten
gemaakt, zodat die kisten gevuld met gereedschap in Afrika
een goede bestemming krijgen.

Aanbod
Om een idee te geven van wat
zoal wordt aangeboden liet Lisette mij een lijst van reparaties
zien: versnelling fiets afstellen,
snoerbreuk hersteld van radio,
broek korter maken, zadel op
de fiets zetten, mouwen inkorten, blikopener repareren,
versnelling van fiets repareren,
omzetten van een computerprogramma. Kortom: het aanbod is
divers, en meestal lukt het om
kleine dingen te repareren.

Vrijwilliggers gezocht
Repair Café In De Boomtak
zoekt momenteel buurtbewoners met de vaardigheden
textiel en meubelreparatie om
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aanwezig te zijn als
reparatiedeskundige. Je kunt je
aanmelden via mailadres
repaircafe@deboomtak.nl
Wil Verheggen

Vrijwillige bijdrage
De reparaties zijn gratis, maar er
wordt wel een bijdrage gevraagd
voor gemaakte materiaalkosten.
Ik zag ook iemand die een beetje teleurgesteld wegging. Zijn
oude bandrecorder was niet te
maken, omdat het noodzakelijke
onderdeel niet meer te krijgen
was. Desalniettemin bedankte
hij voor de gastvrijheid en de
hulp, en bedacht het spaarvarken met zijn vrijwillige gift.

Repair Café op 21 januari en Gered Gereedschap
In Wijkcentrum In De Boomtak
aan de Boomstraat 81 te Tilburg
draait het op 21 januari allemaal
om repareren. Tussen 13.00 en
17.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis
te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen
die het Repair Café bezoeken,
nemen van thuis kapotte spullen
mee. Broodroosters, lampjes,
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies alles wat het niet
meer doet, is welkom. En maakt
kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair
Café weten bijna altijd raad.

Gered Gereedschap
De initiatiefnemers van Repair
Café In De Boomtak hebben gezocht naar activiteiten die aanvullend kunnen werken op het
Repair Café en tevens een ander initiatief ondersteunen. We
hebben samenwerking gezocht
en gevonden met de Stichting
Gered Gereedschap Loon op
Zand. Inmiddels zijn goede
werkafspraken gemaakt. Het
Repair Café In de Boomtak zal
als inzamelpunt gaan functioneren voor Gered Gereedschap
Loon op Zand. Gered Gereedschap Loon op Zand heeft op
haar beurt aangeboden enkele
specifieke gereedschappen voor
de Fietsenmakers ter beschikking te stellen. De ‘formele overdracht’ van de inzamelkisten

van Gered Gereedschap zal op
17 december plaatsvinden. De
Stichting Gered Gereedschap
Loon op Zand zamelt gereedschap in voor (school)projecten
in de derde wereld. Met vrijwilligers en in een eigen werkplaats in Kaatsheuvel wordt het
gereedschap nagekeken en
daar waar nodig gerepareerd.
Gereedschap wordt op specifieke doelgroepen verzameld in
houten kisten en verzonden.
Gered Gereedschap Loon op
Zand is een vrijwilligersorganisatie, die jongeren in de Derde
Wereld een kans wil geven om
een vak te leren, waardoor zij
later met werken hun brood kunnen verdienen. Dit doen wij door
gereedschap te verzamelen, op
te knappen en te versturen naar

schoolprojecten in de derde
wereld. In onze werkplaats in
Kaatsheuvel bieden wij zinvol
vrijwilligerswerk en zorgen
tevens voor hergebruik van gereedschap, waardoor de afvalberg wordt verminderd. Gered
Gereedschap is een heel goede
manier van ontwikkelingshulp,
waarbij niets aan de ‘strijkstok`
blijft hangen!

50

19 6 6 20 16

JAAR

www.marijnvanherel.nl

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

013 - 542 33 09
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Rentmeester verdwijnt als sneeuw voor de zon
Afbreken gaat veel sneller dan opbouwen. Dat blijkt
dezer dagen aan de Bredaseweg waar op het moment dat u dit leest waarschijnlijk niets meer over is
van de voormalige garage Rentmeester. Op de locatie komen op korte termijn 17 appartementen.
Ergens in november ging de
sloophamer tegen de gevel. En

dan gaat het rap tegenwoordig. Ruim voor het einde van

jaar was er niets meer over de
garage, die de laatste jaren niet
meer in gebruik was. Recent zat
er nog een tweedehandswinkel
in het pand, maar die moest
wijken voor de nieuwbouw.
FD architecten uit De Moer heeft
het ontwerp voor de woningen

gemaakt. Bij de 17 appartementen zijn 22 parkeerplaatsen
gepland. Deze worden binnen
het pand opgevuld. De bouwvergunning is inmiddels verleend.
Ontwikkelaar van de appartementen is Holding BV uit Sprang
Capelle.

Als sneeuw voor de zon verdwijnt de voormalige garage Rentmeester aan de Bredaseweg. 17 appartementen verrijzen er.

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: Annelies Schipper,
Wil Verheggen, Monique van Liempd,
Frank Vermeulen, Clemens Audenaerd,
Marleen van de Wiel.
Illustraties: Lida Bos

Foto: Monique van Liempd

Adverteren
in de krant?

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
website: www.stichtingnoordhoek.nl
Neem contact op met:
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
geert.seebregts@telfort.nl

Kopij volgende editie binnen voor:

Donderdag 12 januari
Kopij en suggesties stuurt u naar:

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties!

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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Haan van Waakzaamheid komt terug in Kloostertuin
Mooi nieuws voor de Kloostertuin: de haan, voorheen
de blikvanger van het Marietje Kesselsmonument, strijkt
weer neer in de tuin aan de Dionysiusstraat. De bronzen
haan werd in 2012 uit het monument gesloopt en gestolen. Als bekroning van de opknapbeurt van de tuin keert
een replica van de Haan van Waakzaamheid, zoals ie officieel heet, komend voorjaar terug.
Tenenkrommend
Het verhaal achter de diefstal is
tenenkrommend. Sinds begin
deze eeuw staat in de Kloostertuin het Marietje Kesselmonument tegen kindermisbruik
en zinloos geweld. In mei 2012
vond een Tilburger het nodig om
de bronzen haan, een creatie
van kunstenaar Guido Geelen,
uit de grond te rukken. Daarvoor
waren overigens ook al een
paar bronzen hinkeltegels ontvreemd. De tegels werden gelukkig snel weer teruggevonden
door oplettende buurtbewoners.
Zij hadden het kenteken van de
metaaldieven genoteerd. Maar
de haan bleef spoorloos.
Burgerinitiatief
Met het recente burgerinitiatief
om de Kloostertuin op te knappen - we schreven er al vaker
over in de wijkkrant - werd ook
het herstel van het Marietje
Kesselsmonument weer actueel.

Een geschonden monument tegen zinloos geweld en misbruik
is natuurlijk veelzeggend. Toch
willen de buurtbewoners uiteraard graag dat het monument in
ere wordt hersteld.
Financiële steun
Het burgerinitiatief wordt financieel ondersteund en gedragen
door basisschool De Elzen,
de BSO en omwonende, met
hulp van de gemeente Tilburg.
Uiteindelijk bleek de Tilburgse
kunstenaar Guido Geelen bereid
om een replica van zijn creatie
te maken.
Met lobbywerk van de stichting
Kloostertuin en de wijkregisseur heeft de gemeente Tilburg
inmiddels financiën opzijgezet
voor de realisatie.
Of de nieuwe haan een exacte
kopie gaat worden van het ontvreemde exemplaar, is nog niet
duidelijk.

Foto: Guido Geelen

Onderzoek: hoe bewegen ouderen in de wijk?
De afgelopen drie maanden heb ik, een student van de
opleiding Sport- en Bewegingseducatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), stage gelopen
in wijkcentrum In de Boomtak. Ik heb onderzoek gedaan
naar de beweegredenen van ouderen om te bewegen.
De aanleiding van dit onderzoek is dat de bevolking meer
en meer vergrijst. In de wijk de
Noordhoek is 22,6% van de
bewoners boven de 65 jaar.
Om te kijken wat deze doelgroep aan het bewegen krijgt,
heb ik interviews afgenomen
met fysiotherapeuten, beweegbegeleiders en organisatoren
van beweegactiviteiten. Uit de
interviews blijkt dat ouderen het
meest bewegen omdat zij dit
zelf willen.
Ze willen fitter, stabieler worden
of gewoon omdat ze het leuk
vinden. Een andere belang-

rijke reden is dat ouderen gaan
bewegen op advies van een
huisarts of fysiotherapeut. Ook
om valincidenten te voorkomen
is het belangrijk om de spieren
sterker te maken, waardoor een
betere balans ontstaat.

maandagmiddag. Tijdens deze
les wordt vooral gewerkt aan de
stabiliteit van het lichaam en het
soepel houden van de spieren.
Een combinatie van gym en
yoga zoals de naam al aangeeft.
Als tweede ben ik gaan kijken bij
het volksdansen op woensdagmiddag. Hierbij worden vooral
buitenlandse volksdansen
gedaan. Het dansen staat centraal, maar er is bij deze dames
genoeg ruimte voor gezelligheid.

Nu is het zo dat er in wijkcentrum In de Boomtak al redelijk
wat beweegactiviteiten worden
georganiseerd voor ouderen. Dit
moest ik natuurlijk ook bekijken dus ben ik bij een aantal
beweegclubjes langs gegaan.
Allereerst heb ik kennisgemaakt
met de vrouwenyoga/gym op

Tot slot mocht ik het koersballen een kans geven. Het deed
mij denken aan jeu de boules,
alleen rollen deze ballen niet
recht, maar zit er gewicht in de
ballen waardoor ze met een
boog rollen. Met de goede uitleg
en tips van de medespelers
lukt het nog aardig om het witte

balletje en de koersballen in het
juiste vak te krijgen.
Nu zijn dit niet alle beweegactiviteiten die te volgen zijn in het
wijkcentrum; zo is er op dinsdag- en woensdagochtend ook
nog yoga van Richard Vennix.
Hierbij wordt balans en rust gestimuleerd. Op maandagavond
is er nog een damesgym Bij Tijd
en Wijlen. Als laatste is Sportschool Le Granse actief met
diverse vormen van Japanse
zelfverdediging zonder competitie-element.
Zelf bewegen
Dus lijkt het u wat en wilt u
graag bewegen?
Kom gerust een keertje langs.
Voor vragen kunt u mailen naar
tara.vos@deboomtak.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst veteranen en (oud-)militairen
Op zaterdagmiddag 14 januari
2017 organiseert de Afdeling
Midden-Brabant van de Bond
van Wapenbroeders een Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw
‘Levensbouw’ aan de Melis
Stokestraat 40 in Tilburg. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst worden veteranen en (oud-)
militairen uit Tilburg en omgeving in de gelegenheid gesteld
om elkaar te ontmoeten en het
allerbeste voor het nieuwe jaar
te wensen.
Na de Nieuwjaarsboodschap

van de voorzitter zal gezamenlijk
een toost worden uitgebracht op
het nieuwe jaar. Verder kunnen
de aanwezigen die middag deelnemen aan een loterij, waarbij
leuke prijzen te winnen zijn.
Maar bovenal kunnen contacten worden gelegd met andere
veteranen en (oud) militairen.
Ervaringen, opgedaan tijdens
missies of diensttijd, kunnen
worden uitgewisseld. Dit is dan
ook één van de doelstellingen
van de Bond van Wapenbroeders.
Verder organiseren de wa-

penbroeders maandelijks een
bijeenkomst in het Levensbouwgebouw, waarbij regelmatig een
lezing wordt gehouden. Naast
het organiseren en bezoeken
van herdenkingen houden de
wapenbroeders ook enkele
keren per jaar een excursie. Bij
al die activiteiten en zeker bij de
Nieuwjaarsbijeenkomst op 14
januari, zijn veteranen en (oud)
militairen met hun partner van
harte welkom.
De entree, de koffie en een consumptie zijn gratis.
We zien u graag komen.

Vallen… een toenemend probleem bij ouderen!
Steeds meer ouderen belanden in het ziekenhuis na een
val. Dat heeft vaak ernstige gevolgen -bijvoorbeeld een
gebroken heup - en een vervelende nasleep. Eén van de
oorzaken van vallen bij ouderen is sarcopenie. In januari
vindt een informatiebijeenkomst plaats in wijkcentrum In
de Boomtak. U kunt dan vrijbijvend meer informatie krijgen en kan uw spierkracht en balans getest worden.
Eén van de oorzaken van vallen bij ouderen is sarcopenie.
Sarcopenie is de afname van
spierkracht en spiermassa door
veroudering. Maar er zijn ook
duidelijke relaties met minder
bewegen, voeding en ziekte.
Waar kun je sarcopenie aan
herkennen?
• Vermoeidheid gedurende de
dag
• Stijfheid
• Verminderde loopsnelheid
• Gevoel dat de kracht steeds
minder wordt
• Vaker struikelen of vallen
• Steeds meer moeite krijgen
met activiteiten zoals lopen,
aankleden, boodschappen
doen, koken, traplopen, tuinieren, sporten en opstaan uit de
stoel.
Waardoor verliest iemand op
latere leeftijd zijn kracht?
Volwassenen verliezen elke tien
jaar gemiddeld 3 tot 8 procent
van hun spiermassa. Mensen
worden door dit spierverlies
langzaam slechter ter been,
waardoor zij minder gaan lopen.
Dit is dus een vicieuze cirkel.
Onderzoek van het team van

spierfysioloog Luc van Loon
(Universiteit Maastricht) heeft
echter laten zien dat spieropbouw bij jongeren en ouderen
even snel verloopt als zij dezelfde voeding en training krijgen. Het verlies aan spierkracht
bij ouderen is waarschijnlijk het
gevolg van een onvoldoende
eiwitten in de voeding in combinatie met te weinig beweging.
Spieren die je niet gebruikt,
verdwijnen als sneeuw voor de
zon. Voor gezonde spieren moet
je eiwitten eten én veel bewegen. Acht biefstukken - anderhalve kilo rundvlees - dat is het
gewicht aan spiermassa dat
gezonde mensen verliezen als
ze een week verplicht bedrust
moeten houden.
Dat is dus puur het effect van
niet bewegen. Bewegen is de
makkelijkste manier om gezond
te blijven. Niet voor niets wordt
zitten het nieuwe roken genoemd, dat geldt voor iedereen
van jong tot oud.
Onderhoud van je spieren
Vooral ouderen kampen vaak
met spierverlies, dit is een sterk
onderbelicht probleem. Dagelijks wordt in ons lichaam 1

tot 2 procent van al het spierweefsel afgebroken en weer
opgebouwd. Dit betekent dat de
spieren in de arm waarmee u nu
de krant vasthoudt over twee of
drie maanden geheel vervangen
zijn. En dat gebeurt bij iedereen,
of je nu 16 bent of 86.
Het is wel heel apart dat je er
niets van merkt. Je krijgt het
pas in de gaten als het misgaat.
Want voor het continu opbouwen en onderhouden van je

Test uw
spierkracht
op 18 januari
van 10u tot 11.30u
in wijkcentrum
In de Boomtak!
spieren is lichamelijke inspanning nodig. Gebeurt er iets
waardoor je niet kunt bewegen,
bijvoorbeeld een botbreuk,
dan zie je al snel de gevolgen.
Na 6 weken gips is het been
dat in het gips zat veel dunner
geworden. En als beenspieren
zwakker worden, kun je sneller
vallen.
Is er iets aan te doen?
Jazeker! We kunnen tot op hoge
leeftijd de spieren en ook het
evenwicht trainen om zo actief
te kunnen blijven en het valrisico
te verkleinen. De inzichten die
we hebben over spieropbouw

zijn niet alleen van toepassing
op jonge mensen, maar zeker
ook op ouderen.
Hoe weet je of je spierkracht
is afgenomen?
Binnen de fysiotherapie gebruiken we daar verschillende testen voor, bijvoorbeeld het meten
van de kracht in de handen, de
kracht van de beenspieren of
de loopsnelheid. Bij valrisico
beoordelen we daarnaast ook
de balans en het evenwicht.
Bijeenkomst In de Boomtak
Op woensdag 18 januari is er
van 10.00 tot 11.30 uur een informatiebijeenkomst in wijkcentrum In de Boomtak. U krijgt dan
geheel vrijblijvend meer informatie over het beweegprogramma.
Tevens kunt u daar al uw vragen
stellen en ook laten testen hoe
uw spierkracht en balans ervoor
staan. Bij voldoende belangstelling gaan we bij wijkcentrum In
de Boomtak starten met een
balans- en beweegprogramma
waarbij op een ontspannen
manier onder andere de spierkracht en de balans zal worden
geoefend.
Dus... kom in beweging en wees
welkom!
Namens de praktijk voor fysiotherapie aan de Hart van
Brabantlaan 301,
Peter Emons, fysiotherapeut
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Biljarttoernooi Mari van Poppeltrofee 34e keer
Ook in 2017 wordt het biljarttoernooi driebanden gehouden in wijkcentrum In de Boomtak. De deelnemers strijden om de Mari van Poppel Wisseltrofee. Het driebandentoernooi zal alweer voor de 34e keer worden gespeeld.
Wij mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling voor ons toernooi. Ondertussen hebben we al een
wachtlijst van drie personen.
In gedachten
Onze getrouwe deelnemers
Cees v.d. Bosch en Hein Staps
zijn overleden. Daarom zullen
zij gemist worden na al die jaren
dat we hebben samengespeeld,
maar wij zullen hen in gedachten houden tijdens ons toernooi.
Deelnemers
Deelnemers aan het toernooi
2017 zijn na loting, die verricht is
door Gerrit Stabel en Jo van de
Weegen, in poules ingedeeld.
Speeldagen
De speeldagen zijn 9, 16, 23 en
30 januari, 6, 13 en 20 februari,

de aanvang is steeds 19.00 uur.
Vervolgens worden op 6 maart
de eerste finalewedstrijden
gespeeld. Ten slotte zal dit toernooi op gepaste wijze worden
afgesloten met de finale op vrijdag 17 maart 2017, met daarna
de prijsuitreiking onder het
genot van ’n hapje en drankje.
Er zal worden gespeeld op de
maandagavonden vanaf 19.30
uur en Sjonnie van Gorp zal
er zeker alles aan doen om de
“Mari van Poppel Trofee” te
verdedigen, die hij het afgelopen
toernooi heeft veroverd.
Omdat er een plaats is vrijge-

komen komt Frans Zeegers,
na een jaar afwezigheid, weer
meedoen, en wij verheugen ons
weer op dit toernooi.
Organisatie en sponsors
De technische organisatie en de
administratie zal wederom door
Tini van Poppel worden bijgehouden en Jo van de Weegen
zal als wedstrijdleider alles in
goede banen leiden.
Om ook dit toernooi op gepaste
wijze te kunnen laten verlopen,
hebben wij de medewerking
gekregen van het bestuur van In
de Boomtak en zullen wij ook en
beroep doen op onze bekende
sponsoren.
Tevens kunnen wij ook weer
rekenen op ondersteuning en
gastvrijheid “in de Boomtak”,
van de medewerk(st)ers, die tevens voor de verzorging in “DE
BOOMTAK” garant staat.
Wij stellen al deze ondersteu-

ning bijzonder op prijs en zullen
hier graag op een gepaste
manier gevolg aan geven.
Kennismaken
Indien u wilt kennismaken met
de sfeer en het wedstrijdgebeuren, kom dan gerust eens kijken.
U bent van harte welkom.
Wij gaan wederom uit van een
heel fijn en vooral gezellig
toernooi en willen graag van de
gelegenheid gebruik maken om
jullie, en allen die je dierbaar
zijn, heel fijne feestdagen, een
prettige jaarwisseling en alle
goeds voor het nieuwe jaar toe
te wensen.
En voor iedereen wij wensen
een ‘gelaagd toernooi.’
Tot ziens op 9 januari 2017
Jo van de Weegen
Tini van Poppel
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Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920
Openingstijden:

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

maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur

Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnostiek Brabant en kinderdagverblijf De Kleine Boom

Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:
Maandag
10.00 – 13.00:
14.00 – 15.30:
14.00 – 16.30:
18.00 – 19.15:
19.30 – 20.30:

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

Dinsdag
09.30 – 10.30:
14.00 – 15.00:
19.30 – 21.30:
20.00 – 23.30:
10.30 – 12.30:

Yoga
Moedergym
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Vergadering Bestuur Noordhoek (1e dinsdag
van de maand)

17.30 – 18.30:
20.00 – 22.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.30:

Bos BSO
Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido
Schilderclub De Boomtak

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

Sociaal Centrum
Yoga
Biljartvereniging Boomstraat 81
Volksdansen
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Woensdag

Donderdag
09.30 – 10.45:
10.00 – 13.00:
13.30 – 15.30:
14.00 – 17.00:
13.30 – 14.30:
14.30 – 16.30:
17.30 – 18.30:
20.00 – 21.30:
20.30 – 23.00:
20.00 – 22.30:
21.00 – 23.00:

Yoga
PC-Consult
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Bos BSO
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:
17.30 – 18.30:
18.30 – 20.00:
19.00 – 21.00:
20.00 – 23.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.00:

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

Zaterdag en Zondag
11.00 – 12.30:
11.30 – 12.30:
13.00 – 17.00:
11.00 – 13.00:
14.00 – 19.00:

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu (Zaterdag)
Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu (Zaterdag)
Repair Café (3e zaterdag van de maand)
Volksdansen Koffie instuif (2e zondag vd maand)
Live In De Boomtak (laatste zondag vd maand)
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Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81.
5038 GP Tilburg. Telefoon: 06-17771058, mail: sociaalcentrum@deboomtak.nl
Een van de doelen van het Sociaal Centrum in de Boomtak is om mensen in de
wijk met elkaar in contact brengen. Nieuw initiatief: Zijn er wijkbewoners die mee
willen helpen met het regelmatig opruimen van rommel op straat in onze wijk.
Wat houdt dit in? Regelmatig (bv wekelijks, of maandelijks) met een klein groepje,
of individueel, de wijk door, om zwerfvuil te ruimen. Betere woonomgeving, lekker in de buitenlucht, verrassende ontmoetingen met andere wijkbewoners! Lijkt
u dit wat? Neem dan contact op met ons, dan denken we samen verder!

Workshop Uw naam in een Vorm
Vrijwilliger Theo Backx geeft
op donderdag 8 december een
workshop Uw Naam In Een Vorm,
afgekort: UNIEV.
De workshop duurt van 14.00 tot
15.30 uur en deelname is gratis.
Wat is UNIEV? Bij Uw Naam In Een
Vorm gaan we kaarten maken met
kleuren die ontstaan vanuit een
naam, bijvoorbeeld uw naam of
die van een dierbare. Er ontstaat
dus een vorm vanuit een naam.

De naam staat centraal en men
kan men bijvoorbeeld de eigenschappen of voorwerpen benoemen die bij die naam (en dus
persoon) horen. De vormen die
ontstaan kunnen worden ingevuld
met kleuren. Met de nodige fantasie kunt u er mooie afbeeldingen
mee maken. Verras uzelf of uw
naaste met een mooi kerstcadeau.
U bent van harte welkom bij wijkcentrum In de Boomtak.

Kom langs op onze inloopochtend:
woensdag van 10.30 tot 12.30 uur.
Ook kunt u een contactformulier
invullen aan de bar zodat wij contact met u opnemen.

Creatievelingen
gezocht
Het sociaal centrum is op zoek
naar creatievelingen/muzikanten/
organisatoren, die het leuk vinden
mee te werken aan een culturele
wandeling door de wijk Noordhoek (bomenbuurt). We willen
dit organiseren met behulp van
bewoners vanuit de wijk.
Heeft u een idee, speelt u een
instrument, kunt u zingen, wilt u
iets voordragen/uitvoeren op een
leuke locatie in de wijk. Meld u
aan!Voor vragen en ideeen graag
contact opnemen met het sociaal
centrum.
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Hasseltstraat 240, Tilburg
Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

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

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
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

www.dimswitgoedservicetilburg.nl

013-3020320
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