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Wijk geeft advies over invoering betaald parkeren

Op basis van ideeën van de 

buurt kunnen de grenzen aan-

gepast worden van het gebied 

waar betaald parkeren komt. 

Dit geldt ook voor de tijden 

waarop betaald moet worden. 

Daarnaast is de begrenzing van 

de bestaande zone met betaald 

parkeren logischer geworden na 

input van de klankbordgroep. 

Uiteindelijk beslist het stadsbe-

stuur of ze de adviezen over-

neemt. 

Voor het grootste deel van de 

wijk gaat een betaaldparkeren 

gelden van maandag tot en met 

vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. 

Tussen Noordhoekring en de 

De manier waarop betaald parkeren in onze wijk wordt 

ingevoerd, is een stuk duidelijker geworden. De buurtbe-

woners die meedenken over de maatregel, hebben on-

langs haar advies aan het college van B en W gestuurd.

Wilgenstraat blijven de tijden 

maandag tot en met zaterdag 

van 9.00 tot 22.00 uur. Wel is 

het voorstel om de begrenzing 

van deze parkeerzone logischer 

af te bakenen. 

Om te voorkomen dat de par-

keerdruk zich verplaatst naar 

de omliggende straten, advi-

seert de klankbordgroep een 

deel van De Reit en tot aan het 

Kromhoutpark aan te wijzen als 

betaald-parkerenzone. 

Tevens vraagt de klankbord-

groep om de prijs van parkeer-

vergunning te verlagen van 5 

euro naar 2 euro per maand. 

Nog voor de zomer neemt het 

College een definitief besluit 

over de wijze van invoering van 

betaald parkeren. In het najaar 

krijgt de maatregel zijn beslag. 

Voor de tijd organiseert de 

gemeente nog een informatiebij-

eenkomst en krijgt iedereen een 

bewonersbrief in de bus. 

Op pag 3 indeling parkeerzone.

Voor iedereen die nog niet wist 

dat het Spoorpark er komt, en 

voor degenen die zich alvast wil-

len verheugen op het stadspark 

in onze wijk: voila! Vrijdag 19 

mei is een levensgroot bouw-

bord geplaatst op de hoek van 

de Ceciliastraat en Hart van 

Brabantlaan. 

Leerlingen van OBS de Vuur-

vogel onthulden de verbeelding 

van het nieuwe Spoorpark nadat 

wethouder Berend de Vries een 

toelichtend praatje had gehou-

den. Tegelijkertijd plantten de 

kinderen bloembollen om het 

groene karakter van het park te 

benadrukken. 

Directeur van de Vuurvogel Bri-

gitte IJpelaar is erg blij met de 

komst van het park. Zij verheugt 

zich op het multifunctionele park 

op loopafstand van de school. 

Een van de doelen van het park 

is om buurtbewoners, bezoe-

kers en gebruikers intensief te 

betrekken bij de programmering 

en invulling ervan. Voor meer 

info over het Spoorpark: 

www.spoorparktilburg.nl

Het Spoorpark gaat er echt komen

Links onthult Berend de Vries het bouwbord van het Spoorpark
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Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:

Adres:  Boomstraat 81

  5038 GP Tilburg

Telefoon: 013-5430920

  Maandag
10.00 – 13.00: PC-Consult

14.00 – 15.30: Vrouwenyoga / gym 60+

14.00 – 16.30: Bingo (2e maandag van de maand)

18.00 – 19.15: Dutch Celtic Dance Academy

19.30 – 20.30: Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

  Dinsdag
09.30 – 10.30: Yoga

14.00 – 15.00: Moedergym

19.30 – 21.30: Kunstclub (even weken)

20.00 – 23.30: Biljartvereniging De Boomtak

17.30 – 18.30: Bos BSO

20.00 – 22.00: Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)

20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido

20.30 – 22.30: Schilderclub De Boomtak

  Woensdag
10.00 – 13.00: Sociaal Centrum

13.00 – 17.00:  Biljartvereniging Boomstraat 81

13.00 – 14.30: Volksdansen (2 gratis proeflessen)

19.15 – 21.00: Yoga Brigitte Schäperkötter

19.30 – 22.30: Darten 

19.30 – 21.00: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu

21.00 – 22.30: Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

  

                          Donderdag
09.30 – 10.45: Yoga

10.00 – 13.00: PC-Consult

10.30 – 12.30: Vergadering Bestuur Noordhoek (1e donder  

  dag van de maand)

13.30 – 15.30: Schilderclub De Boomtak

14.00 – 17.00: Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)

13.30 – 14.30: Contour de Twern, Ouderenadviseur

14.30 – 16.30: Spelletjesmiddag

17.30 – 18.30: Bos BSO

20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido

20.30 – 23.00: Café Francais (1e donderdag v/d maand)

20.00 – 22.30: Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)

21.00 – 23.00: Tafeltennis

  Vrijdag
13.30 – 16.00: Koersbal

14.00 – 16.00: Handwerkmiddag

17.30 – 18.30: Bos BSO

18.30 – 20.00: Streetdance

19.00 – 21.00: Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)

20.00 – 23.00: Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)

20.00 – 22.00: Pubquiz (3e vrijdag van de maand)

20.30 – 22.00: Saxofoonkwartet Tango & Zo

   Zaterdag en Zondag
11.00 – 12.30: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu (Zaterdag)

13.00 – 17.00: Repair Café (3e zaterdag van de maand)

11.00 – 13.00: Volksdansen Koffie instuif (2e zondag vd maand)

14.00 – 19.00: Live In De Boomtak (laatste  zondag vd maand)

Openingstijden:          maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur

Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnostiek Brabant en kinderdagverblijf De Kleine Boom

Wijkcentrum In De Boomtak 
Website:             www.deboomtak.nl

E-mail:              info@deboomtak.nl 

Reserveringen: office@deboomtak.nl
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Voorstel voor nieuwe parkeerzone Noordhoek

Let op, het is nog een voorstel. Maar de nieuwe parkeerzone in onze wijk komt er waarschijnlijk zo uit te zien: 

Ten oosten van de Wilgenstraat van maandag tot zaterdag betaald parkeren. In het overige gebied van maandag tot vrijdag. 

Buren en wijkraad maken bezwaar tegen bouwplan Pijnboomstraat

In de plannen is ruimte voor 18 

wooneenheden en 5 kantoor-

ruimten. De parkeerbehoeften 

van de bewoners is niet goed 

opgelost binnen het pand (par-

keernorm) en de kwaliteit van de 

woningen is onvoldoende (o.a. 

geluidsisolatie). Bovendien is er 

al voldoende woonruimte voor 

eenpersoonshuishoudens in de 

Noordhoek. 

Door dit nieuwe bouwplan raakt 

de samenstelling van de wijk uit 

balans, zo schrijft de wijkraad in 

Bewoners van de Pijnboomflat en de wijkraad Noordhoek 

hebben moeite met het bouwplan aan de Pijnboomstraat 

16, waar voorheen een antiekzaak zat. De eigenaar van 

het bedrijfspand wil het ombouwen tot woningen.

het officiële bezwaarschrift aan 

de gemeente. 

Bezwaar

Op dinsdag 23 mei hebben de 

bezwaarmakers hun grieven 

toegelicht bij de bezwaarcom-

missie van de gemeente. 

Als de commissie meegaat in de 

bezwaren, moet het bouwplan 

aangepast worden. 

In en rondom de Boomstraat en 

Pijnboomstraat zijn de laatste 

jaren meerdere (bedrijfs)panden 

omgebouwd tot kleinschalige 

woningen. Ook zou de squash-

hal aan de Boomstraat omge-

bouwd worden tot appartemen-

ten. Dit plan is niet doorgegaan 

omdat de gemeente een stop 

heeft afgekondigd op te veel 

kleinschalige woonruimten in 

bepaalde wijken, waaronder de 

Noordhoek. 
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BEL VOOR EEN

KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13
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Verbouwing vordert: de Kloostertuin krijgt steeds meer vorm
Al zo’n jaar of twee terug is onder het motto ‘Kabaal in de 

Kloostertuin’ een plan gepresenteerd om de Kloostertuin 

aan de Dionysiusstraat een opknapbeurt te geven. Daar 

was de tuin door intensief gebruik wel aan toe. De uitvoe-

ring verloopt gefaseerd, omdat binnen de schoolvakan-

ties moet worden gewerkt.

Samen met montessoribasis-

school De Elzen als veelgebrui-

ker van de tuin, BSO de Elzen, 

de beheergroep, direct omwo-

nenden en de gemeente is een 

mooi plan opgesteld. Vorig jaar 

herfst is de eerste fase hiervan 

uitgevoerd. Achter het toegangs-

hek van De Elzen werd een 

fietsenstalling gemaakt. Nu hoe-

ven de fietsen van de leerlingen 

niet meer op de stoep te worden 

geparkeerd. De lange tafel in de 

Kloostertuin heeft tijdens buren-

dag vorig jaar een opknapbeurt 

gekregen. 

Tweede fase

In de afgelopen meivakantie is 

fase twee aangepakt. Het hek 

is geheel verwijderd, van de 

betegelde speelplaats is een 

plek gemaakt waar kan worden 

gevoetbald. De speelplaats 

is opnieuw een niveau lager 

betegeld, en omgeven door een 

betonnen rand, dat als tribunetje 

kan dienen bij buitenactivitei-

ten van school. De betegeling 

is speels uitgevoerd, in twee 

kleuren. 

Eindfase

Voor fase drie wordt de planning 

gemaakt. Dat wordt de grote 

eindklus. Er komt dan een stuk 

gras, dat omgeven wordt door 

het Marietje Kessels-monument-

je, de lange tafel en het ‘bosje’. 

Extra leuk wordt de tuin als de 

klimpiramide wordt geplaatst. 

Die komt onder de bomen. 

Hiervoor zullen de andere 

speeltoestellen onder de bomen 

worden verplaatst. 

Monument

Rond het Marietje Kessels-

monumentje komt een nieuwe 

bestrating. Het ziet er tevens 

naar uit dat dan ook een nieuwe 

Haan van Waakzaamheid zal 

worden geplaatst. Hierover leest 

u meer in het interview met 

Guido Geelen in deze wijkkrant 

op de volgende pagina. Daar-

mee zal in elk geval het schan-

delijk geschonden monumentje 

weer in oude luister worden 

hersteld en hopelijk ook netjes 

behouden. 

Wil Verheggen

Het Brabants Dagblad meldde het vlak voor onze deadline: Antoon de Jong, de bekende zaak voor teken-, hobby- en schilderproducten verhuist naar de 

Boomstraat. De winkel zit nu nog aan de Nieuwlandstraat. Na liefst 130 jaar verkast ze naar het pand waar lange tijd Sikkens. Recentelijk zat er nog de 

kringloopwinkel Hebben en Houden. De reden voor de verhuizing naar onze wijk is dat de ruimte aan de Boomstraat flink groter is en waarschijnlijk ook 

beter te bereiken is, zo vertelt eigenaar Clemens de Jong.

Antoon de Jong vestigt zich binnenkort in de Boomstraat 

De tweede fase: het hek, de tegels en de zandbak verwijderd

Eind fase twee: de speelplaats en het Marietje Kessels-monument
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Het verhaal van de terugkeer van de verdwenen Haan

Op 20 mei 2012 verdween hij, De Haan der Waakzaam-

heid. Deze haan was één van de onderdelen van het Ma-

rietje Kessels Monument dat in de Kloostertuin staat. Dit 

bronzen kunstwerk is een herinnering aan de honderdja-

rige sterfdag van Marietje Kessels en staat symbool voor 

een veilige samenleving voor kinderen. 

Binnenkort keert de haan terug, terug op zijn oude plek. 

Voldoende reden om Guido Geelen te bezoeken, de kun-

stenaar die het monument heeft gemaakt.

De verdwenen haan

Ik word bij Guido Geelen thuis 

ontvangen in een grote ruimte 

met verschillende (grotere) 

kunstwerken. De industriële 

ruimte heeft meer weg van een 

museum dan van een huis. De 

thee staat klaar en al snel begint 

Guido zijn verhaal. 

‘Het blijft een bizar verhaal, de 

diefstal van de bronzen haan. 

De dief die – op de fiets – de 

haan heeft gestolen, is destijds 

gevolgd door een moedige 

buurtbewoner. De politie werd 

gewaarschuwd, maar deze ging 

helaas niet naar het huis van 

de dief. Hierdoor was er geen 

sprake van een heterdaad en 

heeft de heldendaad van de 

buurtbewoner niet geleid tot 

aanhouding van de dief of het 

terugvinden van de haan. Ik 

probeer me voor te stellen hoe 

twee mannen op de fiets achter 

elkaar door Tilburg rijden. De 

haan woog minstens 40 kilo, 

dat moet de dief veel moeite 

hebben gekost. De haan is nooit 

meer teruggevonden. Echter, 

nu, na vijf jaar keert de haan 

eindelijk weer terug. 

Eenheid

De meeste buurtbewoners 

kennen het kunstwerk wel. Het 

zijn twee met doeken bedekte 

stoelen, twee aronskelken (bloe-

men), een hinkelbaan en een 

haan. Het zijn bronzen objecten 

die zomaar in de kloostertuin 

lijken te staan. Niets is min-

der waar. Het kunstwerk staat 

precies op de denkbeeldige lijn 

tussen de oude Noordhoekkerk 

waar Marietje Kessels is ver-

moord en het graf van Marietje 

op de begraafplaats aan de Bre-

daseweg, Ook het hinkelspel, 

waarvan de kruisvorm verwijst 

naar de plattegrond van een 

kerk, is niet zomaar gekozen. 

Het spel is van alle tijden, ook 

Marietje heeft gehinkeld. Er kan 

en mag ook op het kunstwerk 

gespeeld worden. 

De (kerk)stoelen verstopt in een 

jute zak zijn een stille verwijzing 

naar hoe het levenloze lichaam 

van Marietje destijds werd aan-

getroffen. 

Wanneer je goed kijkt, zie je ook 

dat het bronzen kunstwerk wat 

‘gesleten’ is doordat kinderen er 

op zijn geklommen. ‘Ik wil geen 

gloednieuwe en glimmende 

haan. De nieuwe haan ga ik zo 

bewerken, dat deze past bij de 

oudere objecten’, zegt Guido, 

‘want ook met de nieuwe haan 

moet het kunstwerk een echte 

eenheid blijven.’ 

 De verloren was

Guido Geelen is al meer dan 

30 jaar kunstenaar en heeft 

vele grote kunstwerken op zijn 

naam staan. In De Pont vind je 

werken van zijn hand (maar ook 

in Oisterwijk) en recentelijk werd 

een groot buitenbeeld geplaatst 

op ‘t IJdok te Amsterdam. Voor 

alle kunstobjecten start de 

kunstenaar met een uitgebreid 

vooronderzoek. Alles moet klop-

pen; het thema, de symboliek, 

de omgeving en de historische 

verwijzingen. Daarna volgt het

ontwerp, wordt het idee voor 

het kunstwerk uitgewerkt. Tot 

slot volgt het maakproces van 

een kunstwerk. Ik vraag Guido 

hoe hij de bronzen haan (en de 

rest van het kunstwerk) heeft 

gemaakt. Hij loopt naar zijn 

werkruimte en komt terug met 

een gesprek met Guido Geelen

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

50
JAAR

1966 - 2016

www.marijnvanherel.nl 013 - 542 33 09

In deze fase van het proces wordt een model van was gemaakt.

“Ook met de 

nieuwe haan

moet het kunstwerk 

een echte eenheid 

blijven”
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de mal-vorm van een banaan. 

‘De haan is gemaakt volgens 

de verloren-was-methode of 

– op zijn Frans cire perdue’, legt 

Guido uit. ‘Hierbij maak je eerst 

een positief figuur, de haan in 

klei. Vervolgens wordt hiervan 

een mal gemaakt van gips of bij-

voorbeeld siliconen.’ Hij toont de 

mal van de banaan. ‘In deze mal 

wordt weer een model van was 

gemaakt waar vervolgens brons 

in wordt gegoten. Bij de haan is 

er ook nog een binnenwerk, het 

bronzen beeld is namelijk hol.’ 

De originele mal van de haan 

had Guido niet meer, de silico-

nen mal is naar verloop van tijd 

vergaan. Hij heeft dus een hele 

nieuwe mal moeten maken. Dit 

voorwerk is inmiddels afgerond 

en begin mei zal de haan in 

brons worden gegoten. De ver-

wachting is dat het kunst werk in 

juni 2017 weer compleet is.       

Origineel

Ik vraag Guido hoe het voor 

hem is dat hij een kunstwerk 

weer opnieuw moet maken. 

‘Creëren is altijd leuker dan 

reproduceren, dat is duidelijk. 

De wens van buurtbewoners 

voor een nieuwe haan omdat 

ze het monument zonder haan 

onvolledig vonden was voor 

mij doorslaggevend. Het kunst-

werk hoort bij de buurt en is 

een verbindend element.’ Maar 

die oude haan? Tja, dat is een 

gevoelig punt. Een kunstwerk 

is origineel en zo iets als twee 

originelen bestaat niet. ‘Waar-

schijnlijk ging het de dief om het 

brons. Ik ga er dus vanuit dat de 

oude haan niet meer bestaat.’ 

Binnenkort is dus het monument 

van Marietje Kessels eindelijk 

weer compleet te bewonderen, 

met een nieuwe originele haan 

der waakzaamheid!

Marleen van de Wiel

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

Kom langs voor een grátis proefweek!

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

Uniek in Tilburg!

– fysiotherapie 
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg

 

Onderzoekskosten €35,- 

(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken 

wasmachines, drogers, 

vaatwassers, ovens, 

kookplaten, koelkasten, 

vriezers, afzuigkappen.
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Boven: Een nieuwe haan voor het monument is onderweg! Onder: een deel van de mal voor het beeld
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WIJKNIEUWS Berichten van de gemeente 

Tips tegen stank en maden 
in de afvalcontainer 

HOE BLIJFT MIJN CONTAINER SCHOON EN FRIS?

• Ggroente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten alleen in de GFT-container. Daarnaast het GFT

•

•

En verder helpt het: 
•

•

•

HOE VOORKOM IK MADEN IN MIJN GFT CONTAINER?

•

•

•

•

HELP! TOCH MADEN IN MIJN CONTAINER... 

Meer informatie over afval
en de .

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!G
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De Herbergier is na 5 jaar een begrip in de Bomenbuurt

Inmiddels zijn we al weer vijf 

jaar verder en wonen er nog 

steeds 5 gasten ‘van het eer-

ste uur’. 17 keer wisselden de 

overige appartementen van 

eigenaar. En zijn er inmiddels 

ruim 25 vrijwilligers betrokken bij 

dit project.

Pas in het tweede jaar konden 

we onze tuin gaan aanleggen. 

Die staat er nu lekker aange-

groeid bij en dat is een grote 

vreugde voor ons. Graag zijn 

we bij goed weer  met onze 

gasten buiten. Velen van u zien 

we af en toe langs komen en 

een goedkeurende blik werpen 

op de prachtige tuin. Ook de 

kippenschare laat behoorlijk van 

zich horen.

Het was even zoeken voor ons 

én wijkcentrum In de Boomtak 

naar een goede samenwerking. 

We hebben niet steeds dezelfde 

belangen, maar delen wel veel 

nabijheid met elkaar. Dankzij 

goed overleg en heldere afspra-

ken gaat de samenwerking nu 

prima. Bijvoorbeeld: we trekken 

samen op in het project om een 

mooier hek te realiseren voor 

het kinderdagverblijf.

Ook wordt er al gejeu-de-bould 

op woensdagmiddag door buurt-

bewoners. Onze gasten kijken 

er met plezier naar of gooien 

een balletje mee.

Werken volgens onze formule 

stáát en blijkt te werken: open 

deuren, inwonende zorgonder-

nemers, terughoudend zijn met 

gedragsbeïnvloedende medica-

tie, vooral: gewoon doen waar 

het kan. 

Bijzonder Gewoon. 

We weten ons welkom in deze 

wijk. Steeds meer vrijwilligers 

komen direct uit de buurt. Twee 

willen we graag noemen: Ad 

de Laat en Theo Rombouts. 

Voormalige onderwijzers van de 

Angela basisschool. Een groot 

stuk van hun leven verbonden 

met dit gebouw. Ze hebben al 

vele klussen binnen en buiten 

verricht voor onze gasten. Zo 

brachten ze de voormalige bibli-

otheek terug in zijn voormalige 

staat. Momenteel zijn ze druk 

met het in-oliën van de tuinmeu-

bels.

Hebt u belangstelling om eens 

langs te komen? Stuur ons 

gerust een mail. Ergens begin 

oktober wordt u dan uitgeno-

digd om op een avond in kleine 

groepjes een kijkje te komen ne-

men. Ook op onze website kunt 

u een kijkje nemen, er staan 

veel foto’s van het alledaagse 

leven in onze Herbergier.

Ook voor koken, tuinwerkzaam-

heden of een spelletje met onze 

gasten zijn we altijd nog op zoek 

naar vrijwilligers.

Ons mailadres: 

tilburg@herbergier.nl

Herbergier Tilburg

Patrick & Marie-Hélène de Kort

www.herbergier.nl/tilburg

Op 12 maart 2012 kregen wij de sleutel van wat eens de 

Angela basisschool was. Een prachtig gebouw, weer 

helemaal fris. Van binnen en van buiten helemaal op de 

schop genomen. Wat eens een schoollokaal was, werd 

een appartement met eigen toilet en douche.

Met 16 nieuwe gasten/bewoners, 25 nieuwe medewer-

kers, 10 nieuwe vrijwilligers en 2 nieuwe zorgonderne-

mers gingen we van start. Innovatieve, liefdevolle demen-

tiezorg in deze mooie wijk. Wat een avontuur!
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410                                           Tel. 013-4638930 
emonsfysio@planet.nl                                     fysiohvb@planet.nl

Uitvaar tbegele id ing

10 jaar

Iedere uitvaart bijzonder ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48   
H. Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg 24 uur per dag bereikbaar
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Jurgen van Bladel wint Biljarttoernooi van In De Boomtak 2017

Natuurlijk beginnen we met de 

felicitatie aan de winnaar van 

2017: Jurgen van Bladel!

Ook dit jaar blijkt dat het een 

niet te voorspellen toernooi is. 

Ieder jaar zien we weer andere 

finalisten aan de tafels, wat 

het toernooi natuurlijk ook zo 

aantrekkelijk maakt voor alle 

deelnemers. Het concept is 

afgestemd op de mogelijkheden 

van de spelers en daardoor blijft 

het een uitdagende strijd. 

Het 34e toernooi van In De 

boomtak was er een met ’n 

zwart randje. Gerrit Stabel had 

zijn plaats al afgestaan aan Sjef 

Broeren, omdat hij in afwachting 

was van zijn operatie. Op 13 

maart verliet hij als supporter 

ons toernooi in de overtuiging 

dat hij het volgend toernooi weer 

van de partij zou zijn. Helaas 

heeft het niet zo mogen zijn en 

is Gerrit door complicaties, die 

zich na een gelaagde operatie 

voordeden op 10 maart 2017 

overleden. Wij zullen Gerrit 

voortaan missen.

Finale

De finalewedstrijden op 17 

maart gingen om het kampioen-

schap! Om de derde en vierde 

plaats werd gespeeld door

Sjonnie van Gorp en Harrie 

Smeulders. De winnaar was 

Sjonnie van Gorp. Om het 

kampioenschap en de daarbij 

behorende wisselbeker werd 

gespeeld door Huub Broeders 

en Jurgen van Bladel. Deze 

wedstrijd werd overtuigend ge-

wonnen door Jurgen van Bladel 

in 43 beurten. Aangezien Jurgen 

ook in de poulewedstrijden al 

zijn partijen had gewonnen, 

kunnen we stellen dat hij de te-

rechte winnaar van dit toernooi 

is geworden.

De eindstand is als volgt:

1. Jurgen van Bladel

2. Huub Broeders

3. Sjonnie van Gorp

4. Harrie Smeulders

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking werd verricht 

door de Elly van Poppel. Zij 

reikte de de Mari van Poppel 

wisseltrofee uit aan Jurgen van 

Bladel. Elly werd bedankt met 

een bloemetje, omdat we blij zijn 

dat ze steeds bereid is de trofee 

ter nagedachtenis aan haar 

Het driebanden biljarttoernooi 2017 om de Mari van Pop-

pel Trofee is ondertussen een gevestigd evenement in 

wijkcentrum In De Boomtak. De finale van deze 34e editie 

werd gespeeld op 17 maart jl. Wederom hebben wij weer 

een mooi toernooi gehad en wij kunnen ons verheugen in 

een groeiende belangstelling van buurtbewoners die de 

wedstrijden komen bekijken.

man, Mari van Poppel, uit te 

reiken. Hierna werd de het toer-

nooi op feestelijke wijze afgeslo-

ten met een gezellig samenzijn 

onder het genot van een hapje 

en een drankje, waarbij nog 

lekker nagekletst werd over het 

toernooi.

Dank

Tot slot willen wij graag iedereen 

bedanken die een bijgedrage 

heeft geleverd aan het welsla-

gen van dit toernooi.

Op de eerste plaats bedanken 

we het bestuur van In De Boom-

tak voor het beschikbaar stellen 

van de accommodatie en biljart. 

Maar ook: de vrijwilligers van In 

De Boomtak voor hun bijdrage 

tijdens de afsluiting van het 

toernooi.

Stichting De Noordhoek, Albert 

Heijn en Jo v.d. Weegen, die op 

eigen wijze hun bijdrage hebben 

gegeven om dit toernooi volledig 

te doen slagen.

Maar vooral de positieve instel-

ling, van alle deelnemers en 

zeker ook de nieuwe spelers 

heeft een groot succes gemaakt 

van het toernooi. Wij zijn erg blij 

met de groeiende belangstelling 

van liefhebbers van het mooie 

spel dat biljarten  heet.

Allen bedankt!

De organisatie: Jo van de Wee-

gen en Tini van Poppel

De eindstand van het toernooi 

is te lezen op de website van de 

wijkraad:

www.stichtingnoordhoek.nl

Van l/r: Harrie Smeulders, Sjonnie v Gorp, Jurgen v Bladel, Huub Broeders

Handwerkmiddag In De Boomtak: vrijheid, blijheid
Als je op een vrijdagmiddag bij wijkcentrum In De Boom-

tak binnenloopt, dan kom je beneden aan een grote tafel 

een groepje vrouwen tegen. Hier wordt driftig en enthou-

siast gehandwerkt!

Vorig jaar begon het met een 

klein clubje van vier vrouwen, 

maar nu zitten er al gauw zo’n 

tien vrouwen geanimeerd te 

handwerken. De koffie ontbreekt 

niet, en midden op de tafel prijkt 

een schaal met lekkere koekjes. 

Dat hoort erbij.

Toen ik kwam kijken waren er 

allemaal vrouwen uit de Bomen-

buurt. Er was één uitzondering: 

een dame uit de Blaak. Ze had 

een enthousiast verhaal ge-

hoord van een vriendin, en zo’n 

middag leek haar wel wat. 

Op de tafel liggen diverse knot-

ten wol, naaigerei en lapjes. 

Midden op de tafel staat een ge-

haakte paashaas te pronken.Er 

wordt gebreid, gehaakt, gebor-

duurd etc. Niet iedereen hoeft 

dit al te kunnen, want als je iets 

niet weet, dan is er altijd wel 

iemand in de groep die je kan 

helpen. Je neemt zelf je hand-

werk mee en dan kun je gezellig 

met andere mensen hieraan 

gaan zitten werken. Je kunt 

advies vragen, en ervaring en 

technieken uitwisselen. De sfeer 

is gezellig, en er is een grote 

bereidheid elkaar te helpen. 

Zin om mee te doen?

Je kunt binnenlopen en gratis 

meedoen, elke vrijdagmiddag 

van 14.00 tot 16.00 uur. En je 

hoeft je niet verplicht te voelen 

om iedere vrijdag te komen, 

want: vrijheid, blijheid. Een handgemaakte haas
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Computerhulp In De Boomtak

PC-Consult

Als u hulp nodig heeft bij het ge-

bruiken en navigeren in compu-

terprogramma’s, kunt u terecht 

bij Mila Makaren van PC Con-

sult. Zij is gespecialiseerd in het 

helpen van mensen die moeite 

hebben met het gebruik van de 

pc. Op maandag tussen 10.00 

uur en 13.00 uur kunt u bij haar 

binnenlopen met uw vragen. De 

kosten zijn € 4,00 per consult. 
Contact: 

mila.makaren@deboomtak.nl 

Computer-EHBO

Vanaf maart 2017 is In De 

Boomtak begonnen met Compu-

ter-EHBO. Heeft u een compu-

ter die stuk is of komt u er zelf 

niet uit als u programma’s wilt 

installeren? Dan kunt u terecht 

bij onze kundige vrijwilligers van 

Computer-EHBO. Zij repareren 

uw PC en kunnen helpen bij 

de installatie van programma’s, 

het verwijderen van virussen 

enzovoort. De prijs is verlaagd 

van € 15,00 naar € 5,00 per uur! 
Iedere dinsdag, woensdag en 

donderdag van 13.00 uur tot 

15.00 uur kunt u terecht op af-

spraak. Van 15.00 uur tot 17.00 

uur is er een vrije inloop. 

U kunt een afspraak maken 

bij de barmedewerkers van 

het wijkcentrum, of een mailtje 

sturen naar:

computer.ehbo@deboomtak.nl 

Computers zijn niet meer uit ons leven weg te denken. 

Bijna iedereen heeft er thuis wel een staan, of sjouwt 

rond met een laptop. Jongeren groeien ermee op en voor 

hen heeft de computer geen geheimen. Voor ouderen ligt 

dat toch vaak wat anders. Als je in je werksituatie com-

puters gebruikt, wordt je er vanzelf wel handig in. Maar 

als je er op latere leeftijd voor het eerst mee te maken 

krijgt, bijvoorbeeld om te e-mailen of te skypen met je 

kleinkinderen, gaat het niet allemaal vanzelf. Wist u dat 

wijkcentrum In De Boomtak op verschillende manieren 

ondersteuning kan bieden bij computerproblemen? 

Computercursussen 

In de vorige wijkkrant heeft u 

kunnen lezen dat er een nieuw 

aanbod is voor computercursus-

sen. Veel buurtgenoten hebben 

daarop gereageerd. De eerste 

cursus Basisvaardigheden 

is inmiddels al afgerond. De 

komende maanden komen ook 

andere groepen en andere on-

derwerpen aan de beurt.

Als u hier nog vragen over heeft, 

kijk dan nog eens in wijkkrant 

nummer 3 of neem dan contact 

op met:

computerles@deboomtak.nl 

Repair Café

Iedere derde zaterdag van de 

maand vindt bij In De Boomtak 

het Repair Café plaats. Ook 

dan is er een computerdeskun-

dige aanwezig, aan wie u uw 

ICT-vragen of kleine klussen 

kunt voorleggen. De hulp is 

kosteloos, maar een vrijwillige 

bijdrage is welkom. 

Toepassen

En werkt het allemaal weer 

naar behoren of heeft u nieuwe 

dingen geleerd, dan wordt het 

tijd om dat te gaan toepassen. 

Neem bijvoorbeeld eens een 

kijkje op de website van In De 

Boomtak: www.deboomtak.nl

U kunt daar veel informatie vin-

den over ons wijkcentrum. Maar 

u kunt ook digitaal de wijkkrant 

lezen, nog vóór die op papier 

op de deurmat valt. Of duik het 

archief in: alle wijkkranten vanaf 

1975 staan op de website! 

En wist u dat meer dan 50% 

van de ouderen op Facebook 

zit? Dat is een leuke en slimme 

manier om van de laatste nieuw-

tjes op de hoogte te zijn en met 

elkaar ideeën en foto’s uit te 

wisselen. Wijkcentrum in De 

Boomtak vindt u hier: 

https://www.facebook.com/in-

deboomtak.tilburg 

En nog een laatste tip: gebruik 

uw computer om zelf eens een 

stukje voor de wijkkrant te schrij-

ven! Contactadres: 

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 

Het Sociaal Centrum In de Noordhoek

Boomstraat 81

5038 GP Tilburg

Telefoon: 06-17771058 

mail: sociaalcentrum@deboomtak.nl

fb: hetsociaalcentrumindenoordhoek

Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

U kunt een contactformulier invullen aan de bar 

zodat wij contact met u opnemen.

Heb je goede ideen of wil je meedenken? 

Stuur een mailtje en help ons!

Like ons op Facebook voor alle informatie!

Wandelen is gezond! Daarom is er de wekelijkse wandeling. 

Dagelijks 30 minuten bewegen of wandelen is de norm vanuit de 

WereldGezondheidOrganisatie. 

De voordelen van samen wandelen zijn:

Het voorkomt overgewicht.

Je wordt er fi tter van.

Het is goed voor je sociale leven.

Het maakt je creatiever.

Je word er rustiger van.

Het is goed voor de stoelgang.

En het is vooral leuk!

Daarom wandelen wij met een groepje iedere dinsdag. We starten 

om 10.30 uur bij In De Boomtak en lopen ongeveer een uur. 

Wilt u meedoen? Kom dan op dinsdagochtend voor 10.30 uur naar 

In De Boomtak. Iedereen is welkom!

•

•

•

•

•

•

•

Wekelijkse buurtwandeling

Zoals altijd loopt de spelletjesmiddag lekker door!

Wil je ook meedoen? Kom langs op onze spelletjesmiddag voor 

plezier en spel. Donderdagen van 14.30 - 16.30 uur

Spelletjesmiddag

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 wijkbewo-

ners die mee willen helpen met het regelmatig opruimen van rommel op 

straat in onze wijk. Wat houdt dit in? Regelmatig (bv wekelijks, of maan-

delijks) met een klein groepje, of individueel, de wijk door, om zwerfvuil te 

ruimen. Betere woonomgeving, lekker in de buitenlucht, verrassende ont-

moetingen met andere wijkbewoners! Lijkt u dit wat? Neem dan contact 

op met ons, dan denken we samen verder!

Ons mailadres staat bovenaan, voor informatie, mededelingen en contact. 
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Bestuur In De Boomtak presenteert het Jaarverslag 2016
Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Beheer en Ex-

ploitatie In De Boomtak het jaarverslag over 2016 gepre-

senteerd. Het bestuur hecht eraan naar alle partijen die 

betrokken zijn bij ons wijkcentrum, en ook naar de lezers 

van de wijkkrant, openheid te geven over de gang van 

zaken in het buurthuis in het afgelopen jaar.

Het was een belangrijk jaar voor 

In De Boomtak. Een jaar waarin 

we ‘op volle sterkte’ aan de slag 

konden met de in 2015 ontwik-

kelde plannen. De dagelijkse 

leiding was in handen van een 

betaalde professional: teamlei-

der Koen Seuren. Daarnaast 

was er een team van coördina-

toren die ondersteunden op het 

gebied van onderhoud, admini-

stratie, ICT en bar-beheer, en 

er was het bestuur op afstand. 

Natuurlijk kon In De Boomtak 

niet draaien zonder de bijdrage 

van een grote groep vrijwilligers. 

Een groep waarin ook een aan-

tal veranderingen plaatsvond. 

Veel veranderingen

Alle veranderingen van de afge-

lopen tijd hadden een duidelijk 

positieve werking op de cultuur 

van het wijkcentrum. We moes-

ten een gezamenlijke werkwijze 

‘uitvinden’, oude gewoontes 

veranderen, nieuwe omgangs-

regels en gedrag met elkaar 

ontwikkelen en samenwerken 

met nieuwe partners in de wijk 

en omgeving.

Er vonden ook wijzigingen 

plaats in de vaste gebruikers-

groepen van het buurthuis. 

Een van de biljartverenigingen 

vertrok naar een andere locatie. 

Daarvoor in de plaats kwam 

onze nieuwe, eigen biljartclub 

Boomstraat 81. De groep Social 

Energy verlegde zijn focus naar 

buiten het wijkcentrum. Veel van 

hun activiteiten werden door het 

bestuur in eigen beheer overge-

nomen. Zo kon het Repair Café 

een doorstart maken met behulp 

van de deskundige vrijwilligers 

die dit voorheen ook al deden. 

Andere succesvolle activiteiten 

werden in 2016 voortgezet, 

zoals Live In De Boomtak, de 

kinderdisco, het spreekuur 

en de maandelijkse 55+ mid-

dag van ContourDeTwern, de 

wekelijkse wandelochtend van 

het Sociaal Centrum, spelletjes- 

en handwerkmiddagen en nog 

veel meer. Ook huurders wisten 

In De Boomtak steeds beter te 

vinden voor eenmalige of regel-

matig terugkerende activiteiten 

of evenementen. 

Financiën

2016 was wederom een jaar 

waarin een aantal financiële 

zaken op orde gebracht moes-

ten worden. Het met elkaar 

in evenwicht brengen van 

opbrengsten en uitgaven was 

prioriteit nummer 1. Eén van de 

gevolgen hiervan was dat het 

contract met onze coördinator 

Koen Seuren niet verlengd kon 

worden. Zijn salarislasten druk-

ten onevenredig zwaar op onze 

winst- en verliesrekening. Ook 

dienden zich nog enkele achter-

stallige financiële problemen uit 

het verleden aan. 

Start verbouwing

Verder werd in het vorig jaar 

ook een begin gemaakt met de 

verbouwing van het wijkcen-

trum. Het kinderdagverblijf De 

Kleine Boom heeft samen met 

ons de financiering hiervan op 

zich genomen.

Samenwerking

Het bestuur van In De Boomtak 

overlegt regelmatig met Stich-

ting Wijkraad de Noordhoek en 

Coöperatie In De Boomtak (dit is 

de organisatie die de certificaten 

voor de aankoop van het pand 

heeft uitgegeven). Doel is om 

de onderlinge samenwerking 

en afstemming te verbeteren in 

het belang van de wijk. Extern 

overleg en samenwerking is er 

onder meer met ‘achterbuur’ De 

Herbergier, Contour de Twern 

en de scholen on de wijk. 

Consolideren

Naar onze overtuiging zijn we 

erin geslaagd het wijkcentrum 

weer goed op de rails te krijgen. 

In De Boomtak staat inmiddels 

als voorbeeld goed bekend in 

Tilburg en in Nederland. In 2017 

zullen we dit verder consolide-

ren en samen met alle vrijwil-

ligers verder werken aan een 

toekomstbestendig buurthuis 

met als  missie: voor en door de 

bewoners.

Wilt u het volledige jaarverslag 

lezen? Kijk dan op de website: 

www.deboomtak.nl 

Francis Huisman

bestuur@deboomtak.nl 

Een greep uit de vrijwilligers die voor u klaar staan en In De Boomtak draaiende houden. Informeer als u ook wil helpen.
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De AED’s in onze wijk zijn van levensbelang
Zijn ze u al eens opgevallen wanneer u door de wijk 

rijdt, fietst of loopt? De vierkante grijze kastjes aan de 

muur in de Cypresstraat, de Watertorenstraat, Hart van 

Brabantlaan en de Fabriekstraat? Waarschijnlijk bent u 

er gedachteloos langsgekomen, u niet realiserend dat 

de inhoud van het kastje het verschil kan maken tussen 

leven en dood. In de box bevindt zich namelijk een AED: 

Automatische Externe Defibrillator. Oftewel een draag-

baar apparaat dat door middel van elektrische schokken 

het hartritme weer op gang probeert te helpen.

Zes minuten

Zo’n AED is essentieel bij een 

hartstilstand, want dan telt elke 

seconde. Als het hart geen 

bloed meer door het lichaam 

pompt en er geen ademha-

ling meer is, is het slachtoffer 

klinisch dood. Als nu echter zo 

snel mogelijk een elektrische 

schok wordt toegediend, kan het 

hart toch weer op gang worden 

gebracht. Daarbij is ook reani-

matie van belang. Het zorgt er-

voor dat de zuurstoftoevoer naar 

de hersenen op gang gehouden 

wordt.

Een ambulance heeft gemiddeld 

zo’n 10 minuten nodig om bij het 

slachtoffer te komen, terwijl elke 

minuut de overlevingskans daalt 

met vijf tot tien procent. Reani-

matie moet daarom binnen 6 mi-

nuten gestart zijn. En hoe snel-

ler die schok wordt toegediend, 

hoe groter de overlevingskans! 

De hulp van de burgerhulpver-

lener die een schok met de AED 

kan toedienen, is erg belangrijk 

omdat deze vaak eerder ter 

plaatse kan zijn dan de ambu-

lance.

Stichting AED Tilburg

In 2007 is Stichting AED Tilburg 

opgericht om samen met bur-

gers de gemeente Tilburg hart-

veilig te maken. Op strategische 

plaatsen zijn AED’s geplaatst en 

gekwalificeerde burgerhulpverle-

ners worden gekoppeld aan een 

AED bij hen in de buurt. Deze 

hulpverleners zijn aangemeld bij 

het systeem van Hartslagnu. Bij 

een melding bij 112 van een mo-

gelijke hartstilstand worden twee 

ambulances op weg gestuurd 

en wordt ook een groep burger-

hulpverleners in de omgeving 

gealarmeerd. De burgerhulpver-

lener ontvangt dan een oproep 

via een sms of via de speciale 

app. Zo worden cruciale minuten 

gewonnen om de overlevings-

kansen van onze wijkbewoners 

in nood te verhogen. 

AED-proof

Tilburg heeft op dit moment 139 

apparaten en 1784 vrijwilligers, 

terwijl er 159 AED’s en 2475 

hulpverleners nodig zijn om heel 

Tilburg AED-proof te maken. Dat 

zijn er dus nog niet genoeg. 

Het goede nieuws is dat het 

in onze wijk goed geregeld is: 

met vier AED’s met daaraan per 

apparaat 15 vrijwilligers gekop-

peld, functioneert het systeem 

naar behoren. De drijvende 

krachten hierachter zijn Ton 

Zwaarts en Wies van Wijk. Zij 

hebben zich hard gemaakt voor 

de aanschaf van de apparaten 

en dragen zorg voor en regelen 

alles rondom de AED’s. Naast 

de vier externe AED’s heeft In 

de Boomtak nog een eigen ap-

paraat en CZ ook. 

Donaties

De stichting, en onze wijk dus 

ook, is volledig afhankelijk van 

donaties. Deze zijn hard nodig 

voor de aanschaf, maar ook 

voor het onderhoud van de 

AED’s. Op dit moment hebben 

we vier werkende AED’s. Dat is 

natuurlijk geweldig, maar niet 

voldoende. De kasten moeten 

regelmatig gecontroleerd en bin-

nenkort zelfs vervangen worden, 

omdat ze niet vorstvrij zijn. Ook 

de batterij gaat niet levenslang 

mee. Donaties zijn dus belang-

rijk en van harte welkom! 

Via www.aedtilburg.nl kun je do-

neren. Geef daar bij wel aan dat 

het voor wijk de Noordhoek is. 

Vrijwilligers gezocht

Ondanks dat wij op dit moment 

voldoende vrijwilligers hebben 

voor het verlenen van hulp, 

kunnen we nog meer burger-

hulpverleners zeker gebruiken. 

Aanmelden als hulpverlener:

www.aedtilburg.nl/aanmelden-

als-gecertificeerd-hulpverlener

Aanmelden voor cursus:

www.aedtilburg.nl/paginas/

aanmelden-voor-cursus

Donaties in onze wijk: 

www.aedtilburg.nl/doneren

Je moet dan wel in het bezit zijn 

van een geldig certificaat voor 

reanimatie en defibrillatie. Stich-

ting AED Tilburg regelt gratis 

(herhalings)cursussen. 

Als je gecertificeerd bent, kun 

je je aanmelden via aedtilburg.

nl. Je wordt dan op basis van je 

adresgegevens gekoppeld aan 

een AED bij je in de buurt. 

Doe het nu! Wie weet red jij er 

een leven mee!

AED ook in de Fabriekstraat
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• 750 zoete aardbeien
• 100 ml slagroom
• 2 eetlepels wodka
• 100 gram aardbeienmerengue
• 1 eetlepel fi jne suiker

Aardbeien Romanoff
met vanille ijs

Bereidingswijze

Marineer de aardbeien in de wodka, suiker, citroenrasp en 
de peper. Laat dit minimaal 10 minuten intrekken. 
Sla ondertussen de slagroom lekker lobbig.
Om de saus te maken, pureer je een derde van de aard-
beien en meng je deze met de slagroom en kwark. Spatel 
hier verkruimelde merengue door. 
Verdeel tot slot het restant van de aardbeien over de 
schaaltjes en schenk de saus erover. Een bolletje bourbon 
vanille-ijs erbij… et voila! Je hebt je aardbeien Romanoff.
 

Serveren
Een lekker koud glas mousserende 
demi sec wijn erbij. 

Aanbevolen wijn:

• 20 ml kwark
• 1 geraspte schil van citroen
• Bourbon vanille-ijs
• zwarte peper uit de molen
    (3 keer draaien)

Ingrediënten voor 4 personen:

Cava Alsina & Sarda Demi Sec 

Verkrijgbaar bij: Wine & Food 4 You,  

Beukenstraat 55 Tilburg 06-19608252

geert.seebregts@telfort.nl

AED aan de Watertorenstraat naast nummer 1

Ook aan de Hart van Brabantlaan hangt een AED

Door het vertrek van een 

aantal vrijwilligers heeft het 

wijkcentrum op korte termijn 

nodig:

· Vrijwilligers met computerdes-

kundigheid (hardware) voor de 

computer EHBO;

· Vrijwilligers met computer-

deskundigheid (software) voor 

computerles aan ouderen uit 

de wijk

· Vrijwilligers die het leuk 

vinden om te helpen bij onder-

houd van het gebouw

· Vrijwilligers die  een of meer-

dere dagdelen  bardiensten 

willen draaien

· Vrijwilligers die het leuk 

vinden om mee te helpen in de 

keuken bij het verzorgen van 

lunches en maaltijden.

Heb je interesse in een van 

bovengenoemde taken?

 

Neem dan contact op door te 

bellen naar In De Boomtak op 

telefoonnummer: 013-5430920 

of te mailen naar:

clemens.audenaerd@de-

boomtak.nl

Werken bij het gezelligste wijkcentrum?

Aan de Hart van Brabantlaan hangt ook een AED
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Inschrijven: Drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2A tijdens kantooruren 

LINDEPLEIN
TILBURG

gratis entree 

11 juni 2017
van 10.00 tot 16.00 uur

in het weekend of tussen 19.00 en 22.00 uur Olmenstraat 2 

info: lindepleinmarkt@gmail.com                lindepleinmarkt

De lindepleinrommelmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door:

AVANGI
HAIRFASHION

bredaseweg 110, Tilburg


