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Ook omwonenden zitten met bouwplan
Pijnboomstraat in de maag
Na de wijkraad hebben ook de bewoners van de Berkenflat aan de
bel getrokken bij de gemeente. Zij hebben moeite met de bouw
plannen rond de Pijnboomstraat. Hier verbouwt ondernemer
Güzel een voormalig bedrijfspand tot appartementen. De direct
omwonenden vrezen overlast en zien hun uitzicht verpest. Güzel
is een bekende in de Pijnboomstraat. Hij verbouwde hier al eerder
bedrijfspanden. Ook elders in Tilburg bezit hij appartementen.

nenhet bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning is terecht
verleend. Wel kan de gemeente
nog handhaven op ‘losse eindjes’
nadat de appartementen zijn opgeleverd. ‘Wanneer na de oplevering
vergunningsplichtige aanpassingen

De wijkraad verspreidde onlangs
folders waarin ze waarschuwde
voor de bouwhausse in dit stuk van
de Noordhoek. In het pamflet stelt
het wijkplatform dat de kleine appartementen tot parkeeroverlast
leiden. Ook vindt de raad het ongewenst dat er zo veel kleine, slechtgebouwde eengezinswoningen in
de wijk komen en wijst de raad op
de grote kans op geluidsoverlast.

Winters sfeerbeeld uit de Noordhoek

Uit de bouwplannen blijkt dat de
kwaliteit van de appartementen
matig is en dat ze niet goed geïsoleerd zijn. ‘Het is allemaal net
op de rand van wat volgens de
voorschriften mag,’ aldus Theo van
Breugel (lid wijkraad).
De gemeente Tilburg wees onlangs
diverse bezwaren tegen de bouwplannen af met dezelfde redenering: de plannen voldoen formeel
aan de bouwregels. Al is het inderdaad net op het randje van wat kan
en mag, zo blijkt uit de motivatie.

De direct omwonenden hebben
inmiddels hun stem laten horen
via onder andere een ingezonden
brief aan het Brabants Dagblad.
Daarin schrijft H. Schuttelaars dat
vastgoedondernemer Güzel in
hetverleden de boel heeft geflest.
Zo zou hij oorspronkelijke kantoorunits direct hebben verhuurd
als woonappartementen, wat tegen eerdere afspraken zou zijn.
Ook voldoet de afwerking van de
panden niet. Tegelijkertijd krijgt de
gemeente Tilburg het verwijt dat
zij niet adequaat handhaaft op de
bouwvoorschriften en Güzel niet
aanspreekt op zijn overtredingen.
Güzel gebruikt in het Brabants
Dagblad hetzelfde argument als de
gemeente: zijn plannen voldoen
aan de regels. Als omwonenden
een probleem hebben hiermee
moeten ze zich richten tot de gemeente, zo stelt hij.
De gemeente bevestigt desgevraagd dat Güzel juridisch gezien
gelijk heeft. De plannen vallen bin-

worden gedaan, wordt hier alleen
op gehandhaafd naar aanleiding
van een klacht of melding.’
ĵĵ Een melding of klacht indienen kan
via het algemene nummer van de
gemeente 14 013 of via www.tilburg.nl
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Nog meer gemak met de nieuwe
brievenbussen van PostNL
In de vorige krant en ook elders in dit nummer leest en las u over
een verdwenen en weer teruggeplaatste brievenbus door PostNL.
Deze maand doen ze er bij het postbedrijf zelfs een schepje
bovenop! Want sinds kort pronkt er een gloednieuwe pakket- en
briefautomaat aan de Bredaseweg.
De grote, vierkante, oranje
brievenbus is een combinatie van
de ouderwetse brievenbus en
vakken eromheen voor pakketten.
Als je over de Bredaseweg rijdt, kan
het gevaarte je bijna niet ontgaan.
Deze brievenbussen duiken op
meerdere plekken in Tilburg op. In
totaal worden er twaalf geplaatst,
waarvan die in onze wijk één van
de eerste is.
Met deze pakketautomaten wil
PostNL voorzien in de behoefte van
consumenten om gemakkelijk en
dichtbij, op ieder moment van de
dag, pakketten te kunnen versturen
en ontvangen. Na een geslaagde
proef van een jaar in Almere en ZuidLimburg wordt deze brievenbus nu
verder in Nederland geïntroduceerd
en zo ook in Tilburg.

ik er mijn buren ook niet mee te
belasten.” En ook: “Het hoort echt
bij deze tijd.”

Positieve geluiden
Natuurlijk is het nog even wennen
zo’n pakket- en briefautomaat.
Hoe werkt het nu precies? En is
het wel veilig? Een aantal pioniers
uit onze wijk die al gebruikmaken
van deze pakketdienst, zijn in elk
geval positief: “Het is hartstikke
makkelijk. Ik kan het pakket in de
buurt ophalen op een moment dat
het voor mij uitkomt. Dan hoef

Hoe werkt het?
Bij een bestelling via een website
kun je aangeven dat je het pakketje wilt ophalen bij een pakket- en
briefautomaat. Je selecteert vervolgens de locatie van je keuze, en
je bepaalt zelf op welk moment
van de dag je het pakket ophaalt.
Dat kan 24 uur per dag en je krijgt
daarvoor een unieke code.

Toch is niet iedereen erover te
spreken: “De locatie is niet goed
gekozen; er is geen fatsoenlijke
laad- en losplek voor de automaat
en het is een superdrukke weg. Dus
hier even stilstaan is geen optie.”

“Ik kan het pakket in
de buurt ophalen op
een moment dat het
voor mij uitkomt.
Dan hoef ik er mijn
buren ook niet mee
te belasten.”

Voor de postbodes en pakket
diensten is het ook erg handig. Zij
maken regelmatig mee dat mensen niet thuis zijn. Nu bergen ze
het pakket op in de automaat en
kan de bewoner later die dag zijn
pakketje zelf ophalen.
PostNL waakt overigens goed over
onze eigendommen. Op de automaat zit een camera die alles in de
gaten houdt en registreert. En aangezien de proef elders in het land
al geslaagd is, komt het hier in de
wijk ook vast goed!

Niet te missen aan de Bredaseweg: de nieuwe PostNL pakketautomaat

Colofon
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Blauwe plastic vogel voor meer
ecologisch bewustzijn
Op 18 november vond in wijkcentrum In De Boomtak de workshop
‘Plastic Fusion’ plaats, georganiseerd door Transform Tilburg.
Transform Tilburg is een groep studenten van Tilburg University
die werken aan het project ‘Awareness Art’. Ze proberen mensen
te verbinden en werken samen aan een sociale en ecologische
transformatie.
Voorafgaand aan de workshop
werden in september in het
centrum van Tilburg plastic zakken
verzameld. De studenten boden
winkelende mensen katoenen
tassen aan, in ruil voor de plastic
tassen die ze bij zich droegen.
Hiermee probeerden de studenten
het winkelend publiek bewust
te maken van onze dagelijkse
consumptie van plastic en hoe
slecht dit is voor het milieu.

Benjamin Fiedler, student aan
Tilburg University. De verzamelde
plastic zakken werden daarbij eerst
gestreken om er dikkere stukken
plastic van te maken. Vervolgens
werd het plastic gebruikt om een
sculptuur van te maken. Zo werd
er een blauwe vogel gemaakt.
De vogel zal naar de campus van de
Universiteit van Amsterdam gaan
en daar mogelijk tentoongesteld
worden.

Daarna vond de workshop ‘Plastic
Fusion’ plaats, onder leiding van

Dit project kon plaatsvinden met
financiële hulp van ArtFact.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor
veteranen en (oud-)militairen
Op zaterdagmiddag 6 januari 2018 zijn alle veteranen en
(oud-)militairen uit de regio weer van harte welkom op de
nieuwjaarsbijeenkomst van de Afdeling Midden-Brabant van de
Bond van Wapenbroeders.
Veteranen uit Tilburg en uit de
omliggende plaatsen, maar ook
(oud-)militairen kunnen elkaar op
deze zaterdagmiddag ontmoeten,
ervaringen en verhalen met elkaar
delen en natuurlijk elkaar het allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar. Tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst wordt een loterij gehouden,
waarbij mooie prijzen zijn te winnen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

bijeenkomst wordt gehouden in
het gebouw ‘Levensbouw’, Melis
Stokestraat 40 in Tilburg en begint
om 14.00 uur.

De koffie met iets lekkers
erbij en een consumptie wordt u
aangeboden door de Bond van
Wapenbroeders. De Nieuwjaars-

ĵĵ Nadere informatie is te verkrijgen via
de website: wapenbroederszuid.nl.
Klik bij ‘Afdelingen’ op
Midden-Brabant.

II Floris Berkhof
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Sportschool Le Granse
bereikt een mijlpaal
Vijf jaar geleden, in augustus 2012, verhuisde de hoofdlocatie
van Sportschool Le Granse naar wijkcentrum In De Boomtak en
startte tegelijkertijd met een geheel nieuw programma, speciaal
gericht op de jeugd: Junior Jitsu.
Voor de verhuizing kwamen er vaak
verzoeken om basisschoolkinderen
in te schrijven, maar daar kon de
sportschool niet aan voldoen, omdat de sporten technieken gebruiken die niet geschikt zijn voor de
gewrichten van de kinderen in die
leeftijd. Daarnaast moeten de beoefenaars ook goed begrijpen dat
wat er geleerd wordt, niet bedoeld
is om op het schoolplein uit te proberen.
We bedachten daarom het Junior
Jitsu-programma: een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod
en geschikt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Het is een mix
geworden van Aikido, Aiki Jitsu en
Ju Jitsu technieken, met als voornaamste verschil dat er geen klemmen worden gebruikt. Als de opzet
zou slagen, zouden de jeugdleden

gemakkelijk kunnen doorstromen
naar de volwassenen, zodra ze oud
genoeg waren.
De lessen zijn in 2012 gestart met
twee leerlingen: Tygo en Raven. Als
ze na enkele maanden hadden opgezegd, was het programma waarschijnlijk een stille dood gestorven,
dus de klik die ze hadden met de
sport en de leraar is cruciaal geweest voor het voortbestaan van
de sport.
Gelukkig waren de jongens vanaf de
eerste week enthousiast en bleken
veel sneller te leren dan verwacht.
Dit betekende dat de inhoud van
het programma ook aangepast
moest worden, zodat de leerlingen
(de groep kreeg na enkele weken al
uitbreiding) niet verveeld zouden
raken. De ontwikkeling van Tygo en
Raven is echter de basis gebleven

voor de invulling van Junior Jitsu,
omdat zij het verst gevorderd waren. Elke keer als de jongens klaar
waren om examen te doen voor
een nieuwe band, werd het volgende deel van het programma vastgelegd, zodat ze ook na het examen
weer verder konden trainen.
Net voor de zomervakantie, dus
bijna 5 jaar later, zijn Tygo en Raven
nog steeds lid en hebben ze allebei hun bruine band Junior Jitsu.
Ze zijn inmiddels in alle opzichten
gegroeid en klaar om de jeugdgroep
te verlaten. Omdat de jongens zo’n
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Junior Jitsu hebben ze

een fotocollage gekregen als aandenken.
Sinds het begin in 2012 is de Junior Jitsu-groep, die traint op zaterdagochtend, gestaag gegroeid.
De groep groeide op een gegeven
moment zo goed dat er geen nieuwe
aanmeldingen meer konden worden aangenomen. Daarom zijn we
in het najaar van 2015 een tweede
groep gestart op woensdagavond.
Deze groep werd ook gestaag groter en het aantal leerlingen is in
de afgelopen 5 jaar gegroeid van 2
naar 21. Dit succes betekende dat
er weer een uitbreiding nodig was,
dus vanaf september 2017 is er op
zaterdag een tweede les gestart.

Een proefles volgen bij junior-jitsu?
Iedereen die benieuwd is naar de sporten die door Sportschool
Le Granse worden aangeboden, is van harte welkom om een
keer mee te komen doen. De lessen staan in de agenda van
In de Boomtak, ook te vinden in de wijkkrant.
ĵĵ Of kijk op: sportschool-legranse.nl
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Scouting Esjeeka wil de smeerolie
De aanleg van het Spoorpark in onze wijk is in volle gang. Het
bijzondere aan het park is dat het voor en door Tilburgers is
ontwikkeld. Uit 82 plannen zijn 8 kwartiermakers gekozen die het
hart van het park gaan vormen. Dankzij hun ideeën en daadkracht
kunnen alle Tilburgers in de loop van 2018 genieten van een
uniek stadspark. Tot aan de zomer presenteren we in een serie de
kwartiermakers. Als eerste Rolien van Swam van Scouting Esjeeka.
Bij het streven om een park voor
alle Tilburgers te ontwikkelen past
een organisatie als de scouting
perfect. In het kielzog van de jonge welpen brengt scouting Esjeeka
namelijk ook ouders en vaak ook
opa’s en oma’s mee. Bovendien
kunnen de handjes van de scouting altijd wel ergens bijspringen
om een evenement te organiseren
in het park. Inmiddels is Esjeeka
overigens al tijdelijk in de Noordhoek gevestigd. Omdat de locatie
aan de Stedekestraat niet meer beschikbaar is, zijn ze gehuisvest bij
basisschool De Elzen.
Rolien van Swam gelooft helemaal
in het concept van het Spoorpark:
‘Als scouting staan wij midden in
de samenleving. Wij willen laten
zien wie wij zijn, en vooral dat we
er zijn. Behalve dat we ons graag
op zaterdag zelf in het park laten
zien, vinden we het ook leuk om
te helpen bij evenementen in het
park. Denk aan het bouwen van
een toren of toegangspoort, het
controleren van polsbandjes of
tickets, het beschikbaar stellen van
onze keuken of ruimtes.’

Wat is precies jullie plan voor
het spoorpark?
‘We gaan een gebouw realiseren

prominent in het park dat in de
weekenden voor onszelf is en voor
andere scoutinggroepen. En daarnaast zijn we nog op zoek naar
huurders die er doordeweeks gebruik van willen maken overdag of
in de avonden. Het gebouw wordt
gebouwd van hout, steen en staal
en bestaat uit 1 laag. De oppervlakte is zo’n 350 vierkante meter
met meerdere ruimtes die ook
afzonderlijk te gebruiken zijn. Alle
ruimtes hebben direct toegang
tot het park. Daarnaast komt er
ook een stukje eigen buitenruimte
voor onze fietsen en natuurlijk een
kampvuurkuil.’

Wat voor kwartiermaker
zijn jullie?
‘Als scouting Esjeeka hebben wij
een lange geschiedenis in het centrum van Tilburg, onze oorsprong
ligt in de jaren dertig.
In 2001 zijn we na een fusie (van
groepen Sint Stanislaus Kostka uit
de wijk Goirke en Sint Jan Baptist
uit de wijk Korvel / St. Anna) terechtgekomen in een kelderpand
aan de Stedekestraat. Dat gebouw
was echt niet meer van deze tijd,
en liet steeds meer te wensen over.
Het bood ons ook niet de moge-

lijkheden die wij als scouting graag
zouden zien. Denk hierbij aan
overnachten in het gebouw en eigen buitenruimte.
Ruim twee jaar geleden zijn wij
door een ouder van onze jeugdleden gewezen op plannen voor het
VGL-terrein.
We hebben toen een plan ingediend voor een nieuw scoutinggebouw. We waren immers toch
al aan het rondkijken naar iets anders, dus dit was een logische stap.’

Hoe vind je ontwikkeling van
het park tot nu toe gaan?
‘Het is echt een unieke kans voor
een scoutinggroep om aan zo’n
traject deel te nemen, wij zijn ervan overtuigd dat we hier iets kunnen realiseren wat je niet snel bij
andere scoutinggroepen terug zult
vinden.
Als echte stadsscoutinggroep zijn
wij blij dat we in het centrum van
Tilburg kunnen blijven, maar dan
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van het Spoorpark worden
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Impressie van het nieuwe scoutinggebouw in het Spoorpark
wel in een mooie groene omgeving waarin onze activiteiten prima
passen. Er liggen nog wel wat hindernissen op ons pad: we zijn nog
druk bezig om het financiële plaatje rond te krijgen. Hiervoor hebben
we een crowdfundingswebsite opgezet en zijn we druk bezig om 150
mensen te vinden die ons elk 1000
euro willen lenen. Maar ook die
hindernis zullen we overwinnen
en hopen in het tweede kwartaal
2018 te starten met de bouw.’

Hoe zit het park er over vijf
jaar uit. Wat is je droom?
Over vijf jaar is het park lekker levendig, alle kwartiermakers en hun
initiatieven stralen in het park.
En het bruist er van de gezelligheid. Of je er nu in de zomer of in
de winter komt, er is altijd volop
te doen en te beleven. Wij kunnen
haast niet wachten tot het zover is!’

Bijdragen aan de nieuwbouw van Esjeeka?
Draag je de scouting een warm hart toe en wil je bijdragen aan
de nieuwbouw van Esjeeka? Dat kan met een lening in de vorm
van certificaten à 1.000 euro. Je kunt kiezen voor kortlopend (1-10
jaar) of langlopend (11-20 jaar). Er vindt dan een loting plaats en
dan krijg je je lening met rente terug. Inmiddels is er al 90.000 euro
aan toezeggingen binnen. Esjeeka mikt op 150.000 euro.
ĵĵ Meer info op www.esjeeka.nl/nieuwbouw
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Ingezonden: Oranje brievenbus

Post!

Sinds een kleine 6 jaar woon en werk ik in Herbergier Tilburg,
samen met mijn man en hond Juul en 18 ouderen met dementie.
Een mooie plek met allerlei voorzieningen in de buurt. Onder
andere een mooie oranje brievenbus, op loopafstand, richting
Noordhoekring. Fijn, want we hebben nogal wat post te versturen.
Echter tot mijn schrik kondigde
PostNL op een dag (middels een
notitie op de betreffende brievenbus) aan dat deze brievenbus zeer
binnenkort ging verdwijnen. En dat
binnenkort was binnen een week!
Hoe moest dat nou met al die
kaartjes van mij, van onze gasten,
van de buurtgenoten? Het was
zo’n mooie wandeling, met de
hond, alleen, samen. Even samen
naar de brievenbus...
Ik dacht: ik ga hier werk van maken.
De brievenbus moet terug naar de
Bomenbuurt. Na eerst de gemeente te hebben benaderd - met het
antwoord “neen, helaas wij verzorgen deze brievenbussen niet” - heb
ik PostNL een echte brief gestuurd
en bij AH in de bus gedaan.

Tot mijn enorme verrassing waren zij gevoelig voor mijn verhaal en beloofden ze een nieuwe
brievenbus. Ik mocht zelfs met
behulp van een foto aangeven
waar deze moest komen te staan.
Nou, dat was nog eens mooi nieuws!
En ja hoor, sinds een aantal weken,
staat er op de hoek Elzenstraat,
St. Ceciliastraat een prachtige oranje brievenbus. Dank je wel PostNL!
Redactie: En dank je wel Marie-Helene
voor je actie. Je hebt ongetwijfeld nog veel
meer mensen in de wijk blij gemaakt met
jouw actie!

XX Marie-Helene de Kort

Vandaag
Jij hebt vandaag je dag niet
Je bent niet gaan werken
Je zit op de bank en hebt nog niet eens de tv aan staan
Ik heb vandaag mijn dag wel
Ik zit een kous te breien
heb de plantjes op het balkon overgepot
en water gegeven
en wil nu een gedicht schrijven, getiteld “Vandaag”
Vandaag is alles goed
maar morgen kan het anders zijn
geniet van de goede dagen
Als je ouder wordt moet je steeds meer inleveren
en krijg je mankementen
ook je vrienden en kennissen ontkomen er niet aan

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

Vandaag ga ik van de kleine dingen genieten
van de zonneschijn, van een simpele bloem,
van een bij die zoemt
van een lach van een kind op straat
van een mooie cd
van een goed boek
ik geniet van vandaag
Marije

Meer info? karelenlinda.nl
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Vormenrijk: 130 nieuwe woningen zijn al over de helft

II Jeffrey Neeteson

Verbouwing In De Boomtak gestart: binnenkort op grote schaal koken!
In de wijkkrant kon u eerder al lezen dat het noodzakelijk was
voor wijkcentrum In De Boomtak om een aantal delen te gaan
verbouwen. Ondertussen is de verbouwing begonnen. Wat gaat er
precies gebeuren?
In De Boomtak had dringend
behoefte aan de modernisering
van een aantal voorzieningen. De
toiletten bijvoorbeeld. Deze worden verbouwd, zodat er ook een
gehandicaptentoilet kan worden
gerealiseerd dat aan alle moderne
eisen voldoet.
Deze ingreep is voorbereid in samenspraak met vertegenwoordigers van de Tilburgse gehandicaptenraad. In de tweede fase meteen
daarop aansluitend zal het huidige
gehandicaptentoilet omgebouwd

worden tot een voorraadruimte,
met toegang vanuit de keuken.
In de derde en laatste fase zal gewerkt worden aan het herinrichten
van de keuken. Daarvoor moeten
een aantal noodzakelijke bouwkundige aanpassingen worden gedaan aan de leidingen en afvoer.
Daarnaast wordt de ruimte ook
opnieuw betegeld. En tot slot kan
de keuken dan worden voorzien
van professionele apparatuur die
het straks ook mogelijk maakt om
op grotere schaal maaltijden klaar
te maken. Als alles volgens plan-

ning verloopt zijn we in de loop
van december klaar.
Het bestuur van In de Boomtak is
al eerder in gesprek geweest met
Resto van Harte om een of meerdere keren in de week een maaltijd
tegen aantrekkelijke, betaalbare
prijzen aan te bieden aan bewoners van de wijk (of daarbuiten).
Maaltijden die door vrijwilligers
onder begeleiding van een professionele kok worden klaargemaakt.
Wanneer en hoe precies hiermee
gestart gaat worden, zal tijdig via
de wijkkrant aangegeven worden. Het zal waarschijnlijk vanaf
januari of februari 2018 worden.
Vrijwilligers die mee willen helpen bij het klaarmaken van de
maaltijden en het helpen in de

keuken kunnen zich nu al melden:
clemens.audenaerd@deboomtak.nl
Er zijn ook ideeën om meer uitgebreide lunches aan te bieden
voor bezoekers en voor groepen
die bij ons vergaderen. Ook liggen
er plannen om koffietafels te gaan
verzorgen bij uitvaartdiensten of
andere gelegenheden en hapjes bij
feesten en partijen.
Kortom; er gaat van alles veranderen om de bezoekers nog meer van
dienst te kunnen zijn. Loop eind
december of begin januari eens
binnen om te kijken naar het resultaat. Als je het leuk vindt om af en
toe mee te helpen in de keuken dan
kun je meteen je naam doorgeven
aan de vrijwilliger achter de bar.
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Een inkijkje in de wereld
achter de wijkkrant
Wie maken er acht keer per jaar wijkkrant De Noordhoek?
Acht keer per jaar valt de wijkkrant op uw deurmat. Elke
keer weer. Met foto’s, tekeningen, actueel nieuws, historische
stukjes, recepten en natuurlijk interviews. Wie maakt deze
krant en waarom? Vandaag schuif ik aan bij de vergadering van
de wijkkrantredactie. Ze komen acht keer per jaar bijeen in
wijkcentrum In De Boomtak. Dan bespreken ze welke artikelen in
de volgende krant komen. In dit artikel maken we kennis met hen.
Samen werken aan de krant
Rond 19.30 uur druppelt iedereen
binnen. Een dienblad thee en koffie staat klaar. Eerst even bijkletsen
over de actualiteiten.
En dan de nieuwste krant samen
doornemen. Staat alles er goed
in? Een wat kan er de volgende
keer beter? Over en weer wordt
er waardering uitgesproken over
elkaars bijdragen. “Wat een fijn
recept weer, Geert!”, “Ik heb genoten van jouw interview” en “Weer
fijn veel actualiteit in deze krant”.
Aan tafel zitten acht verschillende
mensen uit de wijk. Ze lachen en
praten. Ze schrijven, tekenen of fotograferen voor de krant. Ook zijn
er vormgevers, (eind)redacteuren
en iemand voor de advertenties.
Allemaal zorgen ze elke keer voor
een stukje van de wijkkrant. Net zo
veel als zij zelf willen en tijd hebben. Maar samen zorgen ze elke
keer weer voor een volle en gevarieerde krant.

Trots op de wijk én de krant
Ik vraag hen één voor één waarom
ze iets voor de wijkkrant doen. Iedereen heeft eigen interesses. Wil:
“Het is interessant om je af en toe
in een onderwerp te verdiepen. Zo
zijn er monumenten en mooie historische panden in onze wijk.”
Annelies geeft aan dat zij het vooral erg leuk vindt om over mensen
te schrijven: “Een interview of een
human interest-verhaal over een
wijkbewoner met een interessant
beroep of leuke hobby.”
Iedereen voelt zich verbonden met
de wijk, ieder vanuit een andere
invalshoek. Clemens is een echte
wijkman, hij vindt het vooral van
belang dat het gaat over onderwerpen die ons als wijkbewoners
raken of bezighouden. Kwesties
waarbij het belangrijk is om de
wijk erin te betrekken.
Maar het is vooral ook gewoon
heel leuk om elke keer samen
weer een mooie krant te maken.

“Ik ben soms best een beetje trots
wanneer ik mijn stukje in de krant
gedrukt zie staan,” zegt één van de
redactieleden wat verlegen.

Een complete krant
Tegen en soms ook na de deadline
verzamelt Monique alle bijdragen
voor de krant. “Vervolgens lees ik
alle bijdragen, haal ik eventueel
foutjes uit de stukken en herschrijf
ik hier en daar wat om de leesbaarheid te verhogen. Frank beslist als
hoofdredacteur wat er op de voorpagina komt en hoe de rest van
de indeling van de krant eruitziet.
Als we alles hebben voorbereid,
stuur ik de kopij door naar onze
vormgevers. Zij maken er dan iets
moois van!”

Sinds kort doen Karel en Linda de
vormgeving van de krant. “We vinden de krant een mooi initiatief en
we zien dat hij veel gelezen wordt.
We hopen dat de leesbaarheid van
de krant wordt vergroot door de
restyling van de vormgeving en
dat het nieuws nog meer aandacht
krijgt. Ook voor fotografie willen
we meer ruimte inrichten. De foto’s maken de krant aantrekkelijk
en leuk om door te bladeren.”
Verscholen tussen alle teksten en
foto’s is in elke krant ook een bijdrage van Lida te vinden. Haar
actuele en vooral ook erg humoristische tekeningen maken de krant
nog completer.

Draag bij aan je wijkkrant!
Vindt u het leuk af en toe een stukje te schrijven?
Heeft u een leuk idee dat u met uw wijkgenoten
wilt delen? Heeft u een grappige of mooie foto
uit de wijk?
De wijkkrant is blij met uw bijdrage!
ĵĵ U kunt deze sturen naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
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Actualiteiten
Soms is het best lastig weer nieuwe
onderwerpen te bedenken. Frank
(hoofdredacteur) is vaak verantwoordelijk voor de actuele nieuws
items. “Elke krant is er wel wat te
melden over parkeren, verkeer
of bouwperikelen in onze wijk.”
Tussen de deadline van het inleveren van de artikelen voor de krant
en het verschijnen van de krant zitten drie tot vier weken. Soms kan
er op het allerlaatste moment nog
een actueel onderwerp worden
toegevoegd. “We proberen altijd
zo actueel mogelijk te zijn, maar
we zijn natuurlijk geen dagblad.”
Uw bijdrage
De krant is ook op zoek naar
andere verhalen, uw verhalen!
Over de natuur in de wijk, over
buren, familie of vrienden met leuke
interesses of hobby’s. Of over de
nieuwste rages op het schoolplein,
leuke buurtinitiatieven of over
interessante activiteiten.
Is het erg wanneer iemand maar
één keer een bijdrage schrijft?
“Nee, elke bijdrage is welkom.
En wanneer je het wel leuk vindt om
te schrijven, maar je bent bang dat
het niet goed genoeg is?
“Een aantal redactieleden van de
krant helpt graag om een artikel
iets te corrigeren. Het is dus helemaal niet erg wanneer er foutjes in
de bijdragen staan. Dat overkomt
iedereen, zelfs de besten.”
En foto’s?
“Ja, leuke foto’s uit de wijk zijn ook
meer dan welkom!”
Dus, de wijkkrant, dat bent u!
XX Marleen van de Wiel

Ti
Uniek in

l b u rg !

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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Geen eenzame kerst!

Tweede Kerstdag: Feestelijke kerstlunch
in Wijkcentrum In De Boomtak
Dit is de andere kant van kerst. Kerstmis, het feest dat je viert
samen met je familie. Maar wat als je (bijna) geen familie (meer)
hebt? Of als de familie ver weg woont? Overal om ons heen en op
de tv hoor en zie je hoe gezellig het is om met kerst samen te zijn.
Maar voor sommige mensen versterkt dit alleen maar het gevoel
van alleen zijn.
Kom gezellig naar de
kerstlunch!
Dit jaar bestaat de kerstperiode uit
drie zondagen/feestdagen achter
elkaar. Zo is de periode dus nog
langer. Om deze dagen te doorbreken is er op Tweede Kerstdag,
26 december een gezellige kerstlunch in wijkcentrum In De Boomtak. Deze lunch is voor iedereen
van 50 jaar en ouder uit de wijk die,
samen met anderen, gezellig kerst
wil vieren.

De lunch duurt van 11.00 tot 15.00
uur en kost € 3,00 per persoon.

Aanmelden
Meld u zich aan vóór 19 december bij In De Boomtak. U kunt dan
meteen afrekenen. De lunch wordt
georganiseerd vanuit wijkcentrum
In De Boomtak in samenwerking
met ContourdeTwern.
ĵĵ Vragen? Neem contact op met Rien
van Breda, 06-424 28 199 of via
wijkcentrum In De Boomtak

Soms lijkt de klok
wel stil te staan
de tijd gaat dan niet vooruit.
Ik ben alleen
met niemand om me heen.
Triest kijkt ik door het vensterraam
buiten is alles is grauw en grijs.
Somber is de lucht
Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht.
Het is Kerstmis voor iedereen
maar niet voor mij
want ik bent eenzaam en alleen.

Nieuwjaarsactiviteit:

Bekijk je wijk
Het is inmiddels een traditie om ergens in de maand januari een
Nieuwjaarsborrel voor de wijk te organiseren. De wijkraad en het
wijkcentrum organiseren deze borrel al een paar jaar gezamenlijk
om alle wijkbewoners in staat te stellen elkaar, onder het genot
van een drankje en een hapje, alle goeds toe te wensen voor het
nieuwe jaar.
Deze keer willen we de bijeenkomst
op een andere manier vormgeven.
We organiseren een wandeling
door onze wijk, onder leiding van
een van onze stadsgidsen. De wijk
Noordhoek kent vele historische
plekken en gebouwen die voor
vele bewoners nog onbekend zijn.
Daarom is dit de ideale gelegenheid voor u om meer te weten te
komen over uw directe eigen leefomgeving.

Wandel gezellig mee!
We gaan wandelen op zondagmiddag 4 februari 2018. Nadat we een

kopje koffie of thee hebben gedronken in het wijkcentrum, kunnen we vanaf daar starten.
Na de wandeling krijgt u namens
de wijkraad een kopje soep, twee
consumpties en een borrelhapje
aangeboden. De wijkraad en het
bestuur van In de Boomtak nodigen u van harte uit om aan deze
wandeling deel te nemen.
ĵĵ Opgeven
U kunt zich hiervoor opgeven tussen
1 en 31 januari 2018, aan de bar van
het wijkcentrum.
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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
Maandag

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

Dinsdag

10.00 - 12.30
14.00 - 15.00
19.30 - 21.30
20.00 - 23.30
20.00 - 22.00

10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 14.30
19.30 - 22.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30

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

12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
14.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
20.00 - 22.30
20.00 - 21.30
20.30 - 23.00
21.00 - 23.00

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

Schilderles Fiona van Rossem
Moedergym
Kunstclub (oneven weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)

Vrijdag

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

20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag

Donderdag

Line Dance
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Volksdansen
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Zaterdag:

10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

PC-Consult
Schilderclub De Boomtak
Dansen en bewegen
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (eerste donderdag van de maand)
Tafeltennis

Koersbal
Handwerkmiddag
Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)
Pubquiz (derde vrijdag van de maand)
Saxofoonkwartet Tango & Zo

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Zondag:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:

09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, Contour De Twern

e
m
a
n
Deel ratis!
is g

11.00 - 13.00 Volksdansen Koffie Instuif (tweede zondag van de maand)
14.00 - 19.00 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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Wij wensen u heel fijne
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feestdagen!

Uit Geerts
receptenboek
Voor de feestdagen bij wildgerechten:

Batatenstamp
met tutti frutti

Ingrediënten

• 1kg zoete aardappelen
• 1 eetlepel vers gesneden gember
• 500 gr tutti frutti
• 100 gr hazelnoten
• 2 zakjes kaneelthee
• ½ dl sinaasappelsap

Bereiding

• 1 rode Spaanse peper
• 1 eetlepel bruine suiker
• 2 sjalotten
• 25 gr roomboter
• vers gemalen peper

• Zet 1 liter kaneelthee.
• Schil en was de zoete aardappelen en snijd ze in blokjes.
• Doe de blokje in de pan, samen met de tutti frutti, 1 liter kaneelthee,
de bruine suiker, het sinaasappelsap, de gesneden verse gember en
breng dit alles aan de kook. Kook het geheel in circa 25 minuten zacht
en gaar.
• Hak de hazelnoten grof.
• Snijd de Spaanse peper in de lengte open, haal de zaadjes eruit en
snijd de peper in ragfijne reepjes.
• Pel en snipper de sjalotten. Smoor ze zacht en gaar in de boter.
• Giet het zoeteaardappelmengsel met de tutti frutti af, maar vang de
het kookvocht wel op.
• Schep de zoete aardappel en de tutti frutti stevig door elkaar zodat er
een grove stamppot ontstaat. Maak het geheel smeuïg met wat kookvocht en schep de gesmoorde rode peper en de sjalot erdoor heen.
• Breng tot slot op smaak met gemalen peper en strooi de gehakte
hazelnoten erover.

Smakelijk eten!
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