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Eerste spade Spoorpark gaat
op 11 november de grond in
De voorbereidingen voor de aanleg van het Spoorpark zijn al
goed zichtbaar en op zaterdag 11 november is er helemaal geen
ontkomen meer aan. Dan gaat de symbolische eerste spade van
het park de grond in. Iedereen uit de buurt is uitgenodigd om erbij
te zijn. Aanvang 13.30 uur aan de Ceciliastraat.

komst tussen gemeente en stichting Spoorpark. Hierin worden de
afspraken voor nu en de toekomst
vastgelegd. Ook de aannemer
wordt dan gepresenteerd.
Een half uur later zijn de kinderen
van scouting Esjeeka aan de buurt
om de eerste spade in de grond te
steken. Esjeeka en hun achterban
worden zoals bekend een van de
prominente gebruikers van het park.
Ook het nieuwe logo van het Spoorpark wordt dan onthuld. En daarna
is het borreltijd en is er een hapje en
een drankje voor de aanwezigen.

Bouwcafé op 8 november
Drie dagen eerder, op woensdag
8 november, is het inmiddels derde bouwcafé in het park. Landschapsarchitect Esther Kruit zal
deze keer het ontwerp van het
park in detail toelichten en vragen
over bijvoorbeeld beplanting, de
routes in het park en de diverse
park
entrees beantwoorden. Aanvang is 20.00 uur in het Spoorpark-gebouw aan de Ceciliastraat.
Ook hiervoor geldt dat iedereen
welkom is. Inloop is vanaf 19.30 uur.

›

Meer info op spoorparktilburg.nl

Onze krant in een nieuw jasje
dankzij nieuwe vormgevers
De scherpe lezer is het misschien al opgevallen: deze wijkkrant
zit in een nieuw jasje. Met de nieuwe opmaak krijgt de krant
een lichtere uitstraling en ziet hij er wat ons betreft weer een
stuk moderner uit.

Foto’s: Lida Bos en Wil Verheggen

Zoals je gewend bent, houden we
je in de wijkkrant nauwgezet op de
hoogte van het stadspark. En deze
mijlpaal zullen veel wijkbewoners
niet willen missen: de officiële start
van de aanleg op 11 november. Niet
alleen het carnavalsseizoen begint
2

Een brievenbus verdwijnt
en duikt 100 meter verder weer op

op die dag maar ook rondom het
Spoorpark valt dus wat te vieren.

Aannemer bekend
Om 13.30 uur is het officiële moment rondom de ondertekening
van een samenwerkingsovereen5

Fonkelnieuwe oude reclame
aan de Laagstraat

Ontwerpers zijn Linda van de
Kerkhof en Karel Geboers, beiden
buurtbewoners, maar ook eigenaar van Ontwerpstudio Karel &
Linda aan het Wilhelminapark.
Zij werken net als de rest van de

8

Vrolijke fietsen
voor bewoners van de Westpoint

redactie vrijwillig voor de krant.
Dit herfst
nummer is de eerste
editie in de nieuwe uitstraling.

›

Opmerkingen, of tips? Mail naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

13

Bouwplannen in de Pijnboomstraat
nog meer appartementen
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Een brievenbus verdwijnt en plopt
vijftig meter verder opeens weer op
Een van de charmes van de wijkkrant is natuurlijk dat in de
kolommen ook ruimte is voor kleine alledaagse onderwerpen.
Zoals over een brievenbus die opeens verdwijnt en honderd meter
verderop weer opduikt.

ming te krijgen. De vercommercialiseerde postbedrijven zorgen erg
goed voor hun managers, maar
stukken minder voor hun eigen
personeel en... voor voldoende brievenbussen. Recent bleken er ook in
de Noordhoek een paar verwijderd
te zijn, zoals die in de Elzenstraat
recht tegenover de Acaciastraat.
De reden ligt voor de hand: minder
post, dus minder bussen.
De dichtstbijzijnde brievenbus ligt
dan opeens niet meer op de dagelijkse route en je moet ongeveer
naar het station lopen om nog
een bus met postgleuf te treffen.

De ouderwetse papieren post lijkt
langzaam uit te sterven. Bijna alle
correspondentie van bank, overheid of telecombedrijf gebeurt via
de elektronische post. En ook met je
verjaardag, kerst of een ander heugelijk moment krijg je steeds meer
gelukwensen via de computer.
Dus als je in dit digitale tijdperk
echt origineel wilt zijn, schrijf je

nog eens een persoonlijke, handgeschreven kaart of brief. Lekker
analoog, kost wat moeite, maar
dan heb je ook wat! Bovendien
weet je zeker dat je met je persoonlijke bericht een snaar raakt
bij de geadresseerde.

Maar! Het inwonersaantal van de
Noordhoek groeit de komende tijd
flink en wellicht hebben de mensen van PostNL daarom het licht
gezien. Want sinds eind oktober
staat er weer een brievenbus dicht
in de buurt. Opeens, op een dinsdag verscheen op de hoek van de
Elzenstraat met de Ceciliastraat een
nieuwe bus. Waarschijnlijk omdat
er binnenkort honderden mensen
in het nieuwe Vormenrijk gaan wonen. Of misschien wel om de fan
van de ouderwetse brievenpost een
plezier te doen.

Meer groen op komst in
Magnoliaerf en Iepenstraat

Maar het valt niet altijd mee om
een met de hand gepende boodschap op de plaats van bestem-

Colofon
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Adverteren in de krant?
Neem contact op met
geert.seebregts@telfort.nl

›

Beeld of tekst aanleveren?
Sluitingsdatum kopij:
23 november 2017

De geveltuintjes doen het goed in Tilburg en zeker ook in onze
buurt. Wie wel eens rondwandelt, ziet steeds meer stoepen
waarin steen plaatsmaakt voor groen. Begin volgend jaar krijgen
ook het Magnoliaerf en de Iepenstraat een groener aangezicht.
De gemeente legt daar dan geveltuintjes aan.
Uiteraard kun je zelf als bewoner de
schop ter hand nemen en een paar
tegels uit de stoep wippen. Een
paar afrikaantjes of lavendel erin
en klaar is kees. Maar officieel moet
je een geveltuintje bij de gemeente
aanvragen, die er een speciaal potje voor heeft vrijgemaakt. Een vergunning is niet meer nodig, maar
melden is wel verplicht.
Bovendien komt de gemeente de
geveltuintjes professioneel aanleggen. De bewoners hoeven zelf alleen voor de beplanting te zorgen.

In twee jaar zijn al vele honderden
tuintjes in Tilburg aangelegd via
deze regeling. Meer groen, meer
kleur en ook minder steen in de
stad, waardoor bijvoorbeeld regenwater beter weg kan vloeien. Voorjaar 2018 krijgen de bewoners van
Magnoliaerf en Iepenstraat dus een
tuintje voor de deur. Dan worden
deze straten sowieso onder handen genomen en legt de gemeente
en passant de tuintjes aan.

›

Meer info over geveltuintjes vind
je op schonstestrotje.nl/geveltuintjes
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Hoe gaat het eigenlijk met het trapveldje?
U weet vast nog dat het Fratersveldje, het trapveldje op de hoek
Elzenstraat en Ceciliastraat, moest verdwijnen vanwege de
woningbouw op het terrein van de voormalige Vormenfabriek.
Erg jammer, want onze bomenbuurt is kinderrijk en een dergelijke
voorziening is dus zeer welkom. Hoe staan de zaker er nu voor?
In de oorspronkelijke plannen van
de nieuwbouw bij de Vormenfabriek was het onduidelijk of er een
nieuw voetbalveldje zou komen.
De wijkraad schreef daarom een
brief aan het college van b&w en
de Tilburgse raadsleden, waarin
het belang van zo’n voorziening
voor de jeugd werd benadrukt.
Veel plek om buiten te spelen is nu
er al niet, en als er geen vervanging
komt voor het veldje, betekent dat
een groot verlies van speelvoorziening in de wijk.
Het een en ander heeft ertoe geleid dat er op 11 oktober een
overleg heeft plaatsgevonden met
wijkregisseur Robert Hornikx, de
wijkraad en geïnteresseerde buurtbewoners. Het resultaat hiervan is
dat er een nieuw trapveldje komt,

helaas wel kleiner van omvang. Het
wordt een zogenaamd ‘pannaveldje’. Dat is een veel kleiner veld met
goaltjes, omgeven door een manshoog hek. De naam pannaveldje
komt van ‘panna’, een verwijzing
naar het Surinaams voor ‘poortje’.
Een panna is een beweging waarbij
één voetballer de bal tussen de benen (poort) van de tegenstander
door speelt. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde panna
is dat de speler die de panna maakt
zelf balbezit houdt na zijn beweging.
Het verschil tussen standaard voetbal en en potje panna is dat de bal
niet uit kan gaan of achter kan raken.
Een veelgebruikte manier van uitspelen of passen is het spelen van
de bal via de muur of het hek aan

Foto: Wil Verheggen

de zijkanten van het veld en achter
de doelen.
Aan de Havendijk naast het viaduct
van de Ringbaan Oost ligt ook een
pannaveldje. Dat is ongeveer 10 x
17 meter. Dezelfde afmeting kan
net passen tussen de bomen die
al op de hoek Elzenstraat – Ceciliastraat staan. Daarnaast zal
worden gekeken of er buiten het
pannaveldje wat kleinere speeltoestellen kunnen komen en een zogenaamde skate-ramp, zodat ook
de skaters uit de wijk hun kunsten

kunnen ‘botvieren’.
Enerzijds is het jammer dat het
formaat van het oude trapveldje
is teruggebracht tot dat van een
pannaveldje. Anderzijds geeft het
nieuwe veldje een nieuwe uitdaging! Op de uitvoering moeten we
nog wel even wachten. Die wordt
meegenomen met de herindeling
van de hoek Elzenstraat- Pijnboomstraat, als het nieuwbouwcomplex op het terrein van de
Vormenfabriek klaar is.
 Wil Verheggen

Buurthuis In de Boomtak:

Aandacht voor eenzaamheid in de wijk
Buurthuis In De Boomtak is een ware huiskamer voor de buurt,
waar allerlei mensen terecht kunnen voor een leuke activiteit, een
kopje koffie of gewoon een praatje. Maar het blijkt voor eenzame
mensen vaak lastig om de stap richting het wijkcentrum te zetten.
‘Mensen komen de deur niet meer
uit, dat zijn de signalen die wij als
buurthuis krijgen van huisartsen
en verpleegkundigen,’ zo legt Lisette Sweep uit. Eenzaamheid is echt
een probleem in de Noordhoek,
maar het laat zich lastig definiëren.
‘Er wonen nogal wat ouderen en
je ziet dat hun financiële situatie
achteruitgaat. Er vallen in hun leven steeds meer mensen weg en
daardoor voelen zij zich eenzaam.’

Drempel
Het wijkcentrum biedt een plek
voor een praatje of een leuke activiteit. Maar het blijkt een lastige

uitdaging te zijn om eenzame inwoners van de Noordhoek naar
In De Boomtak te krijgen. ‘Het zijn
voornamelijk de dames die we hier
zien,’ vertelt Lisette. ‘Voor mannen
lijkt de drempel extra hoog te zijn
om naar een activiteit van In de
Boomtak te komen.’ Kom maar
eens de deur uit, dat is best iets
waar je je overheen moet zetten.

een klein clubje, maar inmiddels
hebben we tussen de twaalf en
veertien vaste bezoekers. Daaruit
ontstaan weer andere contacten
tussen de deelnemers.’
Een andere publiekstrekker is de
handwerkmiddag. Hier komen
dames, veelal weduwen en alleenstaanden, samen om eens lekker
creatief te doen. ‘Dit zijn mooie
mensen en vaak elkaars lotgenoten. Maar ik zie ook weer de drempel die er is om hierheen te komen.
Vaak komen ze via via bij ons terecht.’

Lotgenoten
In De Boomtak organiseert genoeg
activiteiten om eenzaamheid in de
wijk tegen te gaan. ‘We maken op
dinsdagochtenden een wandeling
door de wijk. We begonnen met

Bij In De Boomtak zien ze dat deze
activiteiten bijdragen aan het verminderen van de eenzaamheid van
heel wat inwoners van de Noordhoek. ‘Er ontstaat ook buiten de
activiteiten contact tussen men-

sen die regelmatig bij ons in het
buurthuis komen. Ze verheugen
zich echt op zo’n vrijdagmiddag
waarop weer wat op het programma hebben staat.’

Wat voor elkaar betekenen
Maar de prangende vraag voor het
het buurthuis en haar vrijwilligers
blijft: ‘Hoe krijgen we de mensen
hier?’ Het signaleren van eenzaamheid gebeurt door de thuiszorg of
de huisartsen en ook de ouderenwerker heeft daarin een belangrijke
rol. Daarnaast zit In De Boomtak in
een gezamenlijk overleg. Maar de
eindstreep is nog niet inzicht. ‘Onder lotgenoten zitten genoeg mensen die wat voor elkaar kunnen
betekenen, maar in de organisatie
hiervan valt nog veel te winnen,’
aldus Lisette.

4 | Wijkkrant de Noordhoek
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De Beer’s kinderwagens! Blikvanger
van jewelste op vijfsprong
die is opgeknapt. Bij de Piushaven
aan de Hoevenseweg is eerder dit
jaar de muurreclame van Serva
rijwielen onder handen genomen.
De Bossche decorateur Wendy
Schoenaker heeft deze specialistische klus gedaan. En ook aan de
Laagstraat is ze aan de slag gegaan.
Schoenaker restaureert door het
hele land heen, zo is te lezen op
haar website.
Buitenreclames lijken sowieso aan
een renaissance bezig. Dit blijkt uit
de gerestaureerde reclames aan de
Piushaven en in onze wijk, maar
ook uit een nieuwe creatie op café
Zomerlust in Moerenburg. Daar
decoreerde kunstenares Natascha
Hoogland vrijwel de gehele zijgevel met een kleurrijke uiting voor
Brand Bier. Op een oppervlakte

Oude situatie
Nieuwe situatie

Foto nieuwe situatie: Wil Verheggen

U hebt hem vast al gezien. Het is een zichtlocatie van jewelste
op de vijfsprong Boomstraat Laagstraat, Missionarisstraat en
Dyonisiusstraat. Het is dan ook logisch dat de gerenoveerde
gevelreclame veel respons heeft opgeleverd bij bewoner
Adri Mijnhart. Op zijn woning werd afgelopen zomer de reclame
van De Beers's kinderwagens in oude glorie hersteld.
Kort nadat de gevelreclame was
hersteld belde bijvoorbeeld Alois
Knapen aan, vertelt Adri. Alois
bleek een kleinzoon van De Beer
te zijn. Hij wist te vertellen dat de
kinderwagens achter het pand
aan de Laagstraat geproduceerd
werden in een werkplaats. Knapen

had zelfs nog foto's waarop de aanbouw te zien is, die Adri ook terugvond op de bouwkundige tekening
van zijn huis. Deze wagens kostten
destijds 1.25 gulden. Tilburg had
toen drie producenten van kinderwagens: Van Delft, Mutsaers en
De Beer dus.

Het karakteristieke pand van Adri
en zijn vriendin is inmiddels dik
100 jaar oud (1905). Hij schat dat
de reclame in de jaren dertig is
aangebracht, zo vertelde Adri eerder tegen het Brabants Dagblad,
waarmee deze dus ongeveer 80
jaar oud is.
De gemeente Tilburg heeft een
budget voor het herstellen van
oude gevelreclames en Adri maakte daar graag gebruik van.
De reclame van De Beer's kinderwagens was niet de eerste in Tilburg

van liefst 5 bij 5 meter werd daar in
juli een klassieke bierreclame nieuwe stijl aangebracht. Tilburg sluit
aan bij een landelijke trend waarin
muurreclames op zichtlocaties in
ere worden hersteld. Restaurateur
Wendy Schoenaker is hiervoor een
van de specialisten. Op haar website staat een uitgebreid overzicht
van opgeknapte muurreclames
door het hele land.

›

Meer info over het werk van Wendy
Schoenaker: wendyschoenaker.nl
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6 t/m 11 november: Week van de Mantelzorg

Gezellige ontmoeting in de
Week van de Mantelzorg
Mantelzorger ben je als je voor een langere periode zorg biedt aan
een naaste. Bent u mantelzorger?
Van 6 tot en met 11 november
is het de Week van de Mantelzorg. Tijdens deze week bieden
wij op woensdag 8 november
tussen 10.00 en 12.00 uur alle
mantelzorgers een gratis kop-

Ti
Uniek in

l b u rg !

je koffie of thee met wat lekkers
aan. Als u wilt, kunt u ook met
iemand in gesprek over uw mantelzorgsituatie, maar dit hoeft natuurlijk niet.
U bent van harte welkom in wijk-

centrum In de Boomtak. Als u met
iemand samen komt, krijgt u uiteraard beiden een gratis kopje koffie
of thee aangeboden.
Graag tot ziens!
Willeke Sloot, Mantelzorgconsulent
ContourdeTwern

Miloncirkel slank en fit in
6x per maand 35 minuten trainen!
Kom langs voor een grátis proefweek!

– fysiotherapie
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056
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Het Repair Café zorgt dat je gezien wordt
Wie op zaterdag 21 oktober door de Boomstraat fietste, kon niet
om de Fietsverlichtingsactie heen. Vrijwilligers waren, naast de
normale drukte van het Repair Café, de hele middag in de weer als
ambassadeurs van de ANWB-Fietsbrigade.
Afgelopen winter heeft 67% van
de Nederlanders een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door
fietsers zonder licht. Daarom kwam

wijkcentrum In De Boomtak samen
met de ANWB Lichtbrigade in actie om te zorgen dat wijkbewoners
met goede fietsverlichting op pad

Vrijwillige fietsenmakers Hugo en
Rob met hun gelegenheidsassistenten Mahmut en Jeroen en een tevreden klant.

Fietsenmakers Rob en Hugo gaan er
desnoods voor op hun knieën...

gaan. Helemaal in de wintertijd als
de dagen korter worden fietsverlichting is erg belangrijk. Met goede fietsverlichting daalt de kans op
een aanrijding met 20%.

Fietsverlichtingsactie
Het Repair Café van In De Boomtak
had van de ANWB Lichtbrigade een

…terwijll Bert Mahmut en Jeroen
vertrouwd maakt met de fijne
kneepjes van het vak…

toolkit gekregen om de fietsverlichting van iedereen die langs kwam
te controleren en eventueel te repareren. In één middag verlieten
tien blije buurtbewoners met een
officieel certificaat voor een goedgekeurde fiets het Wijkcentrum.
Lisette (foto’s) en Francis (tekst)
maakten er een foto-impressie van.

… waarna zij dat meteen in de
praktijk kunnen brengen.

Workshop UNIEV: Uw naam in een vorm
Getallen zijn maar getallen, zou je denken. Maar wist je dat
getallen die voor jou belangrijk zijn, wel degelijk betekenis kunnen
hebben? Als je je daarin verdiept, kun je verrassende dingen over
jezelf aan de weet komen.
De studie van getallen en hun betekenis heet Numerologie. Daarmee wordt niet de toekomst voorspeld, maar het geeft wel een beter
inzicht in jezelf en je levensloop.
De belangrijkste getallen worden
bepaald door je geboortedatum
en/of de letters waaruit je naam
bestaat, maar ook het nummer
waarop je woont zegt erg veel, net
als de nummers van een bankrekening, een nummerbord en ga zo
maar door. De getallen in je leven
zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levenspad en plan.
Zie ze als getallen die de computer
gebruikt en waaruit programma’s
bestaan. Ieder mens heeft een
uniek getallenstelsel dat dienst
doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen.

Dit klinkt allemaal nogal abstract,
maar het wordt een stuk concreter
als je van de gevonden waarden
van deze getallen een schema of
tekening maakt. Dat noemen we
een numerogram of naamgrafiek.
Een numerogram wordt gemaakt
van getallen die in een cirkel staan,
Die getallen verbind je met lijnen.
Je kunt het numerogram ook inkleuren.

Workshop UNIEV:
Uw Naam In Een Vorm
Theo Backx, vrijwilliger bij wijkcentrum In De Boomtak, is al
tientallen jaren vertrouwd met
deze werkwijze. Hij heeft het
numerogram verder ontwik-

keld tot het systeem UNIEV=
Uw Naam In Een Vorm. Theo wil
deze kennis graag delen met belangstellenden. Daarom biedt hij
in november een workshop aan.
Bij UNIEV maken we afbeeldingen
op basis van een naam of begrip,
gecombineerd met kleuren. We
gaan uit van de kleur van je geboortedatum, de kleur van je sterrenbeeld of de kleur van je naam.
Als je de beginletters van namen
samenvoegt is dat een uiting van

verbinding.
De vorm van een naam is persoonlijk. Als het een vorm is van een
object of bijvoorbeeld een bedrijf
dan is dat een symbool met toegevoegde waarde. Uniev-vormen
kun je op allerlei manieren toepassen. Het kan een persoonlijke kaart
worden, maar ook een bedrijfslogo, ornament of sieraad. De vorm
kan ook een mooie herinnering
zijn geschikt zijn aan een speciale
gebeurtenis als geboorte, bruiloft,
herdenking, overlijden. Als je je
erin verdiept dan kom je tot steeds
andere mogelijkheden.

›

Interesse?
De workshop vindt plaats op donderdag 23 november, om 14.00 uur.
Is je belangstelling gewekt en wil je
meedoen aan deze workshop?
Of wil je eerst meer weten van
UNIEV? Neem dan contact op
met Theo Backx, theo.backx@
deboomtak.nl, 06 - 38 13 25 75.
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Vrolijke fietsen van de Postcodeloterij
voor bewoners Westpoint
Vorige maand viel de woontoren van de Westpoint in de prijzen
bij de Postcodeloterij. Iedereen met een lot kreeg een fiets!
Het toeval wilde dat er al een discussie gaande was tussen de
bewoners over het stallen van de fietsen. De fietsenstalling is
namelijk al behoorlijk vol en met het winnen van de prijs zou de
toren overspoeld worden door fietsen.
den verblijd met de karakteristiek
gekleurde fiets. Weer anderen
zetten het stalen ros te koop op
Marktplaats en een aantal winnaars
heeft de fiets gedoneerd aan Quiet.
Bij fietsenmaker Ton van de Klundert hadden ze het er overigens
maar druk mee. De fietsen werden
daar namelijk door de Postcodeloterij in de verpakking bezorgd om

rij-klaar gemaakt te worden. De
werkplaats puilde uit met kartonnen dozen en in de winkel stonden
tientallen fietsen die door de nieuwe eigenaars opgehaald konden
worden. Gelukkig was het ook hier

maar van tijdelijke aard en kunnen
we weer overgaan tot de orde van
de dag. Waarbij we hopelijk af en
toe nog wel een vrolijke postcode
loterijfiets door de Bomenbuurt
zien rijden!

lantaarn/handvat, achterlicht/achterlicht, raampje/fietsbel, container/broodtrommel, boom/broccoli, gevelsegment/doos, auto/zadel, poppetje/ventiel, camera/koplamp

Maar zoals altijd wordt de soep niet
zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Ten eerste hebben niet alle
bewoners een lot. Het aantal gewonnen fietsen ligt rond de vijfenzeventig in plaats van de verwachte
‘honderden’. En omdat de meeste
winnaars al een fiets hebben of zelf
niet meer fietsen, geven zij hun prijs
massaal weg. Kinderen, kleinkinderen of andere familieleden wor-
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Wijkcentrum In De Boomtak
Reserveringen:
office@deboomtak.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur
Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnostiek Brabant en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 013-5430920 • www.deboomtak.nl • info@deboomtak.nl

Agenda In De Boomtak

Wat er wekelijks te doen is deze maand

Donderdag

09.30 - 10.45 Yoga
10.30 - 12.30	Vergadering Bestuur Noordhoek
(eerste donderdag van de maand)

Maandag

14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Dinsdag

Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

09.30 - 10.30
10.00 - 12.30
14.00 - 15.00
19.30 - 21.30
20.00 - 23.30

Yoga
Schilderles Fiona van Rossem
Moedergym
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak

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

Woensdag
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 14.30
19.15 - 21.00
19.30 - 22.30
19.30 - 21.00
21.00 - 22.30

Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Volksdansen
Yoga Brigitte Schäperkötter
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

rijs:
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12.00 - 13.30 PC-Consult
13.30 - 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 - 17.00	Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag v.d. 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 (eerste donderdag van de maand)
20.00 - 22.30 Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
21.00 - 23.00 Tafeltennis

Vrijdag

13.30 - 16.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
19.00 - 21.00
20.00 - 22.00
20.30 - 22.00

Koersbal
Handwerkmiddag
Bos BSO
Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)
Pubquiz (3e vrijdag van de maand)
Saxofoonkwartet Tango & Zo

Zaterdag en zondag
11.00 - 12.30
13.00 - 17.00
11.00 - 13.00
14.00 - 19.00

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu (zaterdag)
Repair Café (3e zaterdag van de maand)
Volksdansen Koffie instuif (tweede zondag v.d. maand)
Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)

Elke 3e vrijdag van de maand
van 20.00 - 22.00 uur

PubQuiz
Wijkcentrum In De Boomtak
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Volksdansen In De Boomtak:

Twee gratis proeflessen!
Wat is volksdansen precies? Veel mensen denken bij volksdansen
aan dansen op klompen en optredens in klederdracht. Dat kan
natuurlijk bij volksdansen, maar dat doen wij niet meer.

Biljarters gezocht!
BiljartVereniging Boomstraat 81 is op zoek naar één of twee
biljarters die ook in de competitie willen spelen.

Wij van volksdangroep Shalom zijn
een groep senioren die het leuk
vinden om te bewegen op muziek.
Je wordt er vrolijk van en je vergeet
even alles om je heen. Kortom, het
is een mooie manier om je te ontspannen en in beweging te zijn.
In de pauze drinken we een kopje
thee of koffie om even op adem
te komen. Onze lerares heeft weer
een mooi programma in elkaar gezet waarmee we aan de slag gaan.

Kom gezellig meedoen!
Je bent van harte welkom op
woensdagmiddag van 13.00 uur tot
14.30 uur in wijkcentrum In De
Boomtak. De eerste twee lessen
zijn gratis. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd! Iedere tweede zondag van de maand houden we een
koffie-instuif en dansen we van
11.00 uur tot 13.00 uur. Ook dit
evenement vindt plaats in het wijkcentrum. Voor meer informatie
kun je bellen naar 013 - 543 22 48.

U kunt zich opgeven aan de
bar van In De Boomtak, of bij
Wim Tuytelaers, telefoonnummer 06 - 47 77 56 44.

Of kom op de woensdag
middag een keertje langs.
U bent van harte welkom!

Brabantse kampioenen
in de ton bij In De Boomtak

Gezocht:
vrijwillige chauffeurs
Weet u dat er bij u in de wijk, de Noordhoek, senioren wonen
die regelmatig op zoek zijn naar mensen die met hen naar het
ziekenhuis kunnen en willen gaan?
Bent u in het bezit van een auto?
Misschien bent u dan wel de
wijkbewoner die iets kan betekenen.
Wij willen een bestand met namen van wijkbewoners samenstellen die we kunnen bellen als
we zo’n vraag krijgen.
De benzine- en parkeerkosten
worden door de vrager aan de
chauffeur betaald.
Vanuit wijkcentrum In De
Boomtak zal Rien van Breda dit

project coördineren. Dit houdt in
dat hij het contact heeft met de
vraagsteller voor vervoer en de
wijkbewoners die wil rijden.
Kunt u helpen?
Neem dan contact op met:
Rien van Breda,
Sociaalwerker ContourdeTwern
Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920 / 06-42428199
rienvanbreda@contourdetwern.nl

Vijf tonpraters kruipen ook dit jaar weer in de ton. Het zijn

tonpraters die stuk voor stuk vele kampioenschappen hebben
gewonnen in Brabant en Limburg.
Voor u zullen optreden: Hans Verbaarschot uit Deurne, Hans Keeris
uit Knegsel (hij is Brabants kampioen 2017!), Peter Ritsema uit
Udenhoutk, René van Boxtel uit
Waalwijk en Christel van den Dungen uit Tilburg. Loek Melis presenteert deze gezellig avond en de
organisatie is in handen van Cees
Coolen.

Verheug u op een leuke avond!
De laatste jaren is het evenement
steeds uitverkocht. Dus bestel snel
kaarten! Vol is vol.
Datum: 16 november 2017
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten á 7 euro verkrijgbaar
bij In De Boomtak,
Boomstraat 81.
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Uit Geerts
receptenboek
Potje van knolselderij en ossenstaart
of runderschenkel
Ingrediënten (4 personen)
• 600 gram knolselderij
• 1 winterwortel
• 4 stuks sjalotten
• 1 ui
• 100 gram langkorrel rijst
• 1 kleine prei
• 100 gram gezouten boter
• 500 gram ossenstaart of schenkel
• 100 gram sultana rozijnen
• 1 eetlepel tomatenpuree
• peper en zout

• 1 laurierblad
• paar takjes bladselderij
• zwarte peperkorrels
• kaneelpoeder
• 2 stukjes foelie

Voorbereiding: bouillon trekken

• Maak de winterwortel, ui en prei schoon en snijd ze grof.
• Smelt de boter in de pan en bak de ossenstaart of schenkel
aan beide kanten goed aan.
• Voeg de tomatenpuree toe en bak even mee tot het rood eraf is.
Schep daarna de groenten erdoorheen.
• Voeg de kruiden (laurier, peperkorrels, foelie) en 2 liter water toe
en breng het geheel aan de kook. Laat de bouillon op een laag vuur
3 uur trekken, met het deksel schuin op de pan.
• Pak een schone pan en een zeef de bouillon erdoor.
Haal het vlees los en snijd het, als het is afgekoeld, in blokjes.
• Schil de knolselderij, snijd deze in schijven en daarna in blokjes.

Afwerking

• Breng een halve liter van de bouillon aan de kook en voeg de knol
selderij, de gesneden sjalotjes, rijst en wat zout toe. Roer alles goed
door en laat het op een laag vuur met deksel op de pan gaar koken.
• Giet eventueel kookvocht af en bewaar dit. Stamp de inhoud van
de pan luchtig door elkaar en schep de rozijnen erdoor.
• Breng het op smaak met kaneel en peper.
• Schep tot slot de vleesblokjes erdoor en het selderijgroen erdoor.
• Maak de stamppot smeuïg met het opgevangen bouillon.

Op zondag 12 november tussen 10.00 uur en 16.00 uur wordt de
gezamenlijke tuin van wijkcentrum In De Boomtak, Herbergier
Tilburg en Kinderdagverblijf De Kleine Boom omgedoopt tot een
Parijse markt waar het heerlijk struinen is. Bezoekers zijn van
harte welkom om te komen genieten van de gezellige sfeer op de
Parijse markt!
De markt wordt georganiseerd om
geld in te zamelen voor een passende afscheiding in de gedeelte
buitenruimte: een zogenaamde
social fence. Het social fence moet
het contact en de verbinding tussen bezoekers, bewoners en kinderen een impuls te geven.
Om een mooi bedrag in te kunnen
zamelen wordt nog gezocht naar
naar mooie brocante of vintage
spulletjes om op de markt te verkopen.

Heeft u nog een paar leuke dingen
die u belangenloos een nieuwe
eigenaar gunt? Lever uw schone,
droge en gave/complete spulletjes (geen kleding, boeken of
grote meubels!) dan alstublieft in
op de dag voor de markt: zaterdagochtend 11 november tussen
10.00 en 12.00 uur bij wijkcentrum
In De Boomtak. De spullen worden op zondagochtend verkocht
door vrijwilligers waarbij opbrengsten geheel ten goede komen aan
de social fence!

Een studio voor
grafisch ontwerp
Wij sturen je verhaal met een goed gevoel
de wereld in. Online én offline.

Smakelijk eten!
Aanbevolen wijn:
Campo Di Marzo
Negroamaro Puglie Italië

Brocante en vintage
gevraagd voor Parijse markt
op 12 november!

Verkrijgbaar bij :
Wine & Food 4 You,
Beukenstraat 55 Tilburg
06 - 19 60 82 52

Meer info? karelenlinda.nl
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Nog meer appartementen in de Noordhoek

Bouwplannen in de Pijnboomstraat
Het is altijd fijn om te zien dat de wijk leeft en nieuwe woningen
vernieuwen de wijk. Wanneer het één nieuwe woning betreft is
dat ook geen enkel probleem. Maar wanneer op de plek van één
woning meer dan 30 appartementen komen, dan is dat anders.
Want met 30 wooneenheden extra wonen er 30 bewoners meer op
1 adres. Ook kunnen deze bewoners in principe allemaal een auto
hebben, zodat er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Om die reden zijn niet alle wijkbewoners blij met zo’n bouwplan.
Pijnboomstraat
In de Pijnboomstraat zijn twee locaties waar op dit moment bouwplannen voor zijn. Op de plek waar
vroeger het bedrijf ‘Bollen’ heeft
gezeten zijn de werkzaamheden al
gestart (nummer 18). Op de plek
waar voorheen ‘Antiek en Design
- Ad van de Schoot’ gevestigd was
(nummer 16), zijn vergelijkbare
bouwplannen. Op beide plekken
wordt een appartementencomplex gebouwd, met zowel kleine
appartementen als kantoorruimten. Op nummer 18 worden 30
appartementen gebouwd en 6
kantoorruimten en op nummer
16 zijn plannen voor 18 appartementen en 4 kantoorruimten. Om
deze hoeveelheid appartementen

te kunnen realiseren, wordt er op
beide panden een extra verdieping
gebouwd.

Bezwaar
De wijkraad van de Noordhoek,
die goed zicht heeft op alle nieuwbouwplannen in onze wijk, was
verrast dat de gemeente goedkeuring heeft gegeven voor de
bouwplannen van zo veel appartementen. De wijkraad heeft dan
ook bezwaar gemaakt tegen deze
bouwplannen en -vergunning. Belangrijkste reden voor dit bezwaar
is dat er te veel woningen op een
te kleine oppervlakte worden gebouwd. Ook heeft de wijkraad
twijfels bij de kwaliteit van deze
woningen. Men is bang dat de ei-

genaar vooral geld wil verdienen
en zich wat minder druk maakt
om de kwaliteit van de woningen.
Ook de verwachte parkeerproblematiek is een redenen voor het
bezwaar.

Woningen en kantoren
De bouw aan de Pijnboomstraat
staat niet op zichzelf. Ook op de
hoek van de Boomstraat en de
Pijnboomstraat (voormalig pand
van de begrafenisondernemer Denissen) is recent een appartementencomplex gevestigd. Oorspronkelijk waren hier ook een aantal
kantoren gepland, maar uiteindelijk zijn hier 18 appartementen
gerealiseerd. Ook voor Pijnboomstraat 22 zijn plannen in de maak,
hier zijn in totaal 5 kantoren en
17 appartementen gepland. Wanneer ook hier de bouwkundige
aanvraag wordt gewijzigd kan dat
betekenen dat de wijk in korte tijd
maar liefst 98 wooneenheden rijker is!
Foto’s: Karel Geboers

En nu?
Het bezwaar van de wijkraad tegen de twee bouwplannen aan de
Pijnboomstraat lijkt helaas niet zo
succesvol. Het ene bezwaar is afgewezen en over het andere bezwaar
is nog geen beslissing genomen. De
gemeente heeft aangegeven dat er
meer tijd nodig is om tot een uitspraak te komen. De belangrijkste
vragen zijn: mogen alle kantoorruimten zomaar woonruimten
worden, hoe zit het met de geluidsisolatie en is er voldoende
parkeerruimte?
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Noordhoek aan zet!
De gemeente is nieuw beleid aan het ontwikkelen omtrent de
inrichting van de wijken en de rol van de wijkbewoners hierin,
onder de naam: Wijk aan zet. Voor de Noordhoek is de gemeente
hierover in gesprek met de wijkraad en het bestuur van het
wijkcentrum. De wijkraad en het wijkcentrum trekken gezamenlijk
op en proberen zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Hiervoor
hebben ze zelf een notitie geschreven: Noordhoek aan zet.
U leest hier een samenvatting van
de notitie:

Betrokken bewoners
De Noordhoek is een prachtwijk.
De wijk ligt tegen het centrum van
Tilburg aan en telt ongeveer 5500
bewoners. Over het algemeen
zijn de bewoners redelijk tevreden over hun wijk. Veel bewoners
voelen zich betrokken bij de wijk
en willen graag een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat. Er
zijn dan ook veel vrijwilligers actief
binnen de Noordhoek: zowel binnen als buiten het wijkcentrum,
in de wijkraad en in commissies.
Wijkbewoners participeren ook in
allerlei projecten, zoals: behoud en

uitbreiding van speelruimte in de
wijk, het opknappen van de Kloostertuin, parkeerregulering en het
Spoorpark.

Wijkraad en wijkcentrum
In de afgelopen jaren hebben
wijkraad en wijkcentrum gewerkt
op basis van ‘wat is er nodig in
deze wijk’. Met andere woorden:
wat leeft er, en welke initiatieven
kunnen we ondersteunen om de
sociale samenhang te blijven versterken. De wijkbewoners willen
zelf meer aan zet komen op terreinen van informele zorg, mantelzorg, voorlichting en advies, en ook
bij het bieden van daadwerkelijke
ondersteuning of fysieke ruimte bij

eenmalige of terugkerende initiatieven uit de wijk zelf. Vanzelfsprekend wordt hierbij samengewerkt
met de gemeente, GG en GD en
alle andere partners uit het sociale netwerk. Het zijn echter juist de
initiatieven vanuit de wijk zelf die
we ondersteunen en willen blijven
ondersteunen. In De Boomtak is
daarin de huiskamer van de wijk
met laagdrempelige activiteiten.
Hier is iedereen welkom en kan
ook een vorm van opvang/signalering/contact zijn.

Wat doen we al in onze wijk?
Informele zorg organiseren
Sociaal Centrum, reeds gestart en
ondergebracht bij In De Boomtak kan een doorstart maken en
vragen van bewoners ophalen,
aanbod in kaart brengen, match
tot stand brengen bij een soort
maatjesproject of ‘uurtje Buurtje’
(wijkbewoners die elkaar helpen
met vraag en aanbod).

Activiteiten organiseren voor
wijkbewoners
• Ruimte openstellen als wijkhuiskamer (krantje lezen, puzzel maken, kopje koffie drinken etc).
• Laagdrempelige activiteiten aanbieden in het kader van ontmoeting, zoals: wijkwandeling, handwerkmiddag, spelletjesmiddag.
• Maandelijkse ontspanningsmiddagen organiseren voor 55-plussers. Dit is een succesvol project
dat al een aantal jaren draait, in
nauwe samenwerking met Contour de Twern. Deze middagen
vervullen een belangrijke netwerkfunctie (bevorderen van sociale contacten).
•
Ruimte bieden en coördinatiepunt zijn voor activiteiten van
organisaties uit de wijk, maar ook
voor initiatieven uit de wijk zelf
van individuele wijkbewoners
en scholen. Bijvoorbeeld: ruimte
voor de prikpost, VVE’s (Verenigingen Van Eigenaars).
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Bestel heerlijke
hazenpeper
voor kerst
Wat willen we gaan doen?
Behoeften signaleren
Vanuit de woonkamerfunctie proberen we behoeften (needs) van
de wijkbewoners te signaleren,
zodat we werk, activiteiten en initiatieven hier beter op af kunnen
stemmen.
Voorlichting geven
Bijeenkomsten organiseren over
zaken als gezonde voeding, opvoeding, valpreventie. Bij zulke voorlichting kunnen ook ondersteuning,
training en onderzoek horen.
Het huiskamergevoel van ons wijkcentrum kan bijdragen aan een
open sfeer, waardoor wijkbewoners
voelen dat ze met vragen bij ons terecht kunnen en waardoor we op
informele wijze zorg kunnen bieden.
Meer en andere activiteiten
organiseren
• Activiteiten gericht op het ver
minderen van eenzaamheid van
wijkbewoners, vergroten van
sociale cohesie van de diverse
bewonersgroepen;
• Activiteiten waarbij ouderen en
jongeren samen komen om zo
een verbinding te laten ontstaan
(bijvoorbeeld samen koken,
samen boodschappen doen of
elkaar computerondersteuning
geven);
• Gezonde maaltijden aanbieden,
in samenwerking met andere initiatiefnemers, bijvoorbeeld Resto
van Harte;
• Dagbesteding aanbieden, bijvoor
beeld in de vorm van het bereiden
van maaltijden, i.s.m. Resto van
Harte;
• Kleinschalig contact bevorderen
tussen lotgenoten, bijvoorbeeld
bij verlies van partner;

•
Activiteiten in (projectmatige)
sa
menwerking met buurinstelling De Herbergier, scholen in
de wijk, Krachtcentrale/Broodje
Aap & Linke Soep en eventueel
daarbuiten en huisartsen;
•
Activiteiten rondom het versterken van contacten met (en
tussen) ouderen, in samenwerking met studentenverenigingen
en scholen.
Mantelzorg steunpunt zijn
• Het wijkcentrum wordt een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Ze kunnen bij ons terecht
met vragen, en voor advies.
We willen ook een lotgenoten
contactgroepen starten en mogelijk cursussen aanbieden
•
Een alternatief aanbieden (uitvoerend) voor afnemende zorg
door instanties. We willen hiermee inspelen op de effecten
van de veranderingen in zorg en
welzijn. Ook op dit punt willen
we voorlichting bieden en doorverwijzen (kennis van de sociale
kaart verder uitbouwen).
Individuele zorg
Wanneer er situaties bekend worden die vragen om individuele en
professionele zorg, zal een doorverwijzing naar het professionele
circuit worden voorgesteld.
De komende maanden zal de
wijkraad, met ondersteuning van
het bestuur van het wijkcentrum,
gesprekken voeren met de gemeente. De gemeente wil dit nieuwe
beleid invoeren vanaf januari 2019.
Het is de bedoeling dat de gemeen
te de wijken ook gaat faciliteren
voor de uitvoering van dit nieuwe
beleid.

Geert Seebregts, bekend van recepten in deze wijkkrant,
gaat koken voor bewoners van de wijk!
Geert is oud-eigenaar van Hofstede, de Blaak en heeft zijn opleiding als kok gehad van Martin
Willems van restaurant De Korenbeurs, in Tilburg. Geert heeft
al eens als vrijwilliger gekookt
voor bezoekers vna het wijkcentrum. We hebben hem bereid
gevonden een heerlijk maaltje
te bereiden met de kerstdagen,
samen met andere vrijwilligers,
voor wijkbewoners die het zichzelf gemakkelijk willen maken
op een van de kerstdagen.

aardappelpuree
te
koken.
De hazenpeper is verkrijgbaar in
een verpakking van 500 gram,
voldoende voor 2 à 3 personen,
voor 9 euro. U kunt uiteraard
ook meerdere verpakkingen afnemen als u met meer mensen
gaat eten.

Geert gaat een heerlijke hazenpeper maken, en u kunt deze bestellen!
Bestelt u deze hazenpeper,
dan krijg u daarbij dan tevens
een eenvoudig recept om zelf
bijpassende groenten en een

›

Uw bestelling kunt u doorgeven
in wijkcentrum In De Boomtak.
U dient dan ook direct af te
rekenen. U kunt de hazenpeper
afhalen op 23 december.
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Voor de vachtverzorging van uw hond,
groot of klein moet u bij
Hondentrimsalon van de Klundert zijn

Voor een afspraak
of meer informatie
bel Valerie:

06-18529624

