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Op 21 mei 2018 was het 
zover, ons wijkcentrum In De 
Boomtak bestaat 40 jaar, tijd 
voor een feestje. 

Het feestje begint goed
Om 10 uur geen Tilburgs kwartier-
tje, maar direct actie. Zo’n 35 man-
nen en vrouwen, merendeel van 
wat oudere leeftijd, komen voor 
de ochtendgym in een grote party-
tent op de binnenplaats bij elkaar, 
terwijl anderen in het ochtend-
zonnetje zitten of binnen staan te 
praten. Weer anderen kijken naar 
het beeldscherm binnen, waarop 
oude foto’s van In De Boomtak en 
de buurt worden getoond.

Rust roest
Olga Commandeur, bekend van het  
tv-programma “Nederland in Be-
weging” (je moet er wel vroeg voor 
opstaan) start de ochtendgym met 
een goed verhaal. Ze benadrukt dat 
meer bewegen voor ieder goed is, 
vooral voor de ouderen. Meer be-
wegen geeft een betere conditie, 
meer controle over je lijf en daar-
door minder neiging tot vallen. Ze 
betuigt dat meer bewegen ook een 
betere doorbloeding geeft van al je 
organen, dus je krijgt gezondere or-
ganen zoals lever, nieren en vooral 
het hart. “Gebruik je lijf, use it or 
lose it, beweeg!” herhaalt ze meer-
maals. “Anders verlies je lichaams-
functies”, benadrukt ze. Ze vertelt 
ook over het belang van stevige 

40 jaar In De Boomtak

botten. Die krijg je door bewegen. 
Springen en traplopen zijn daar 
goed voor en natuurlijk vitamine D. 
Tussendoor vertelt ze onder andere 
over de kniefunctie en waarom je 
bij wat knieslijtage meer klachten 
hebt bij het afgaan van een trap 
dan bij het opgaan.

Staat u allen klaar?
Daarna kwam de muziek. Op de 
maat van de muziek doet ze oefe-
ningen voor, die door de aanwezi-
gen als brave en vlijtige leerlingen 

enthousiast worden nagedaan. Ze 
stimuleert ieder die met een oe-
fening wat moeite heeft en deelt 
complimenten uit als het goed 
gaat. Aan het slot doet ze laatste 
oefeningen op de evergreen “My 
Way”, het welbekende succesnum-
mer van Frank Sinatra.

Koffietijd
Toen was het tijd voor de koffie 
met iets lekkers erbij en ieder kon 
desgewenst met haar op de foto. 
Tijdens de koffie vertelt ze dat ze de 

Academie voor Lichamelijke Op-
voeding (ALO) heeft gedaan, daar-
na heeft ze een aantal jaren gymles 
gegeven. Ze heeft altijd veel aan 
sport gedaan. Al jaren presenteert 
ze het programma “Nederland in 
Beweging” en vindt ze het leuk om 
daarbuiten op te treden voor per-
soneelsverenigingen, buurthuizen 
enzovoorts. Na de koffie haast ze 
zich naar Hilversum, naar een vol-
gend optreden bij de radio.

 X Wil Verheggen

Met Olga Commandeur in actie.  I Wil Verheggen
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Bladerend in de oudste wijkkran-
ten (vanaf 1975) spat de aktiebe-
reidheid (met een k) er vanaf. In 
1975 vond een eerste bijeenkomst 
van het Comité Noordhoek plaats 
waar maar liefst 200 wijkbewoners 
aanwezig waren. Het oprichten 
en ter plekke bemensen van vijf 
werkgroepen was dan ook geen 
enkel probleem. Actuele thema’s 
dat jaar waren o.a. de roep om een 
eigen wijkgebouw (en kerkruimte): 
978 stemmen vóór op een totaal 
van 1032 respondenten van een 
enquête. Nog datzelfde jaar werd 
Wijkbelangen Noordhoek opge-
richt, de voorloper van de huidige 
wijkraad. 

Stadsvernieuwing:  
Werkgroep Bomenbuurt 2
Groot was ook de behoefte aan 
het verbeteren van de leefbaar-
heid. Citaat: “In twee huizen in de 
Laagstraat stikt het van de mui-
zen.” Er was sprake van verkrotting 
en huizen die niet op de riolering 

waren aangesloten. Niet alle hui-
zen hadden een badkamer. De 
werkgroep die zich met deze zaken 
ging bezighouden kreeg de naam 
Werkgroep Bomenbuurt 2, waar 
veel huizen uit de negentiende 
eeuw stammen. De groep richtte 
zich op de stadsvernieuwing in het 
oudste deel van de wijk. Na een 
eerste fase van moeizaam pionie-
ren kon in 1978 dankzij gemeen-
telijk welzijnsbeleid een opbouw-
werker worden aangesteld, Ardy 
Wingens. Met haar professionele 
ondersteuning kreeg de werkgroep 
meer slagkracht. Als kersverse 
buurtbewoner heb ik een aantal 
jaren in deze werkgroep meege-
draaid. Naast de oude wijkkranten 
fungeert dus ook mijn eigen ge-
heugen als bron. 

Inventarisatie en petitie
Zoals het een goede werkgroep be-
taamt, was de eerste activiteit het 
inventariseren van de problemen. 
Hierover gaf de werkgroep tijdens 

een buurtvergadering in februari 
1980 een presentatie in de vorm 
van een ‘dia-klankbeeld’. Daarin 
werd duidelijk, dat… (citaat uit de 
wijkkrant)
- men de woonomgeving erg be-

langrijk vindt, met name betere 
inrichting van de straten, betere 
speel- en groenvoorzieningen, 
oplossing parkeerproblemen;

- er veel te hard gereden wordt in 
de buurt;

- de bestrating als slecht wordt 
ervaren;

- de gehuurde woningen in niet al 
te beste staat zijn en slecht wor-
den onderhouden. 

Op uitnodiging van de gemeente 
werd deze diaserie ook vertoond 
in het stadhuis, voor zo’n veertig 
ambtenaren en politici. Voorwaar-
de van de werkgroep was wel dat 
er ruimte moest zijn voor discus-
sie achteraf. En die kwam er. De 

werkgroep bood de wethouder en 
de gemeenteraad een petitie aan 
waarin de volgende punten wer-
den aangestipt:
- De gemeente moet zich actiever 

opstellen voor verbetering van 
de buurt en beschikbare midde-
len doeltreffender inzetten;

- Een actiever aanschrijvingsbe-
leid naar particuliere verhuur-
ders, tegen verkrotting;

- Meer financiële steun voor 
stadsvernieuwing; ruimere sub-
sidieregeling voor particuliere 
eigenaren voor het opknappen 
van hun huis;

- Gemeente moet zelf het goede 
voorbeeld geven door eigen wo-
ningen in de wijk te renoveren;

- Verzoek om voorrang voor 
woonomgevingverbetering;

- Na sloop van het klooster de 
kloostertuin open voor alle 
Noordhoekers. 

Inspraak en Aktie! 
Of hoe actieve Noordhoekers de leefbaarheid 
in hun wijk in eigen hand namen
Veertig jaar geleden…. Andere tijden in de Noordhoek. Het was 
een tijd waarin mensen zich bewust werden van de invloed die ze 
zelf konden hebben door in beweging te komen. Protesteren tegen 
de gevestigde orde en het omver trappen van heilige huisjes. Maar 
ook: gezamenlijk opstaan tegen misstanden en verloedering in de 
eigen omgeving.
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Woonomgevingverbetering
Omdat al gauw duidelijk werd dat 
het opknappen van de huurwo-
ningen niet snel van de grond zou 
komen, werd besloten eerst vooral 
te focussen op de woonomgeving-
verbetering. 

De problemen waren op buurt-
niveau benoemd en er werden 
fraaie plannen voor herinrichting 
en voorzieningen uitgewerkt. Toch 
bleek dat voor de vele bezoekers 
tijdens de inspraakrondes een las-
tig dilemma: groenvoorzieningen, 
ja, graag. Maar geen boom bij mij 
voor de deur, toch liever een eigen 
parkeerplek. Als extra speelvoor-
zieningen werd gelobbyd voor het 
‘Fratersveldje’ (nu tegenover de 
Herbergier) en actie gevoerd voor 
een speeltuintje op de plek van 
het gesloopte krakerspand Boom-
straat 34. En natuurlijk, nog altijd 
actueel: de Kloostertuin. 

Bijzondere aandacht van de werk-
groep ging uit naar het Ursula-
klooster in de Elzenstraat. Al een 
aantal jaren voordat het klooster 
in 1981 werd gesloopt, praatte de 
werkgroep mee over een mogelijk 
behoud van het pand voor de wijk. 
Verbouwing tot appartementen 
bleek echter zo kostbaar, dat dit 
geen haalbare kaart zou zijn. Maar 
de kapel en de voormalige kleuter-
school aan de Dionysiusstraat ble-
ven behouden. En de kloostertuin 
werd, na schooltijd, opengesteld 
voor alle buurtbewoners. Nadat 
ook de Elzenhof voltooid was, 
werd de Kloostertuin in 1983 fees-
telijk geopend. 

Woningverbetering
Intussen was het renoveren van 
woningen die in slechte staat ver-
keerden ook op gang gekomen. 
De gemeente had Bomenbuurt 
2 aangemerkt als één van de vijf 
stadsvernieuwingsgebieden in Til-

burg. Daarmee kwamen ruimere 
subsidiegelden beschikbaar om de 
woningverbetering te realiseren. In 
1982 - 1983 was er zelfs sprake van 
een ‘buurtburo’, een soort bouw-
keet op het parkeerterreintje ach-
ter de VéGé (Boomstraat 41). Van 
daaruit werden buurtbewoners 
geholpen met hun subsidieaan-
vragen en de renovatieactiviteiten 
gecoördineerd. 
Niet veel later – de juiste datum 
is niet meer na te gaan – werd de 
fase van inspraak over stadsver-
nieuwing afgesloten en de Werk-
groep Bomenbuurt 2 opgeheven. 
De aandacht voor de leefbaarheid 
in de wijk kwam rechtstreeks te 
vallen onder Wijkbelangen Noord-
hoek. 
De werkgroep heeft veel tot stand 
gebracht …. maar sommige the-
ma’s blijven. Het is opmerkelijk 
om te zien dat 35 tot 40 jaar later 
dezelfde onderwerpen nog steeds 
de aandacht en inzet vragen van 

de wijkraad, bestuur en vrijwilli-
gers van In De Boomtak, zoals het 
welzijn van zelfstandig wonende 
ouderen, speelvoorzieningen, par-
keerproblemen en evenwicht in 
het woningaanbod in de wijk.

Ontwerp logo: 
Mariëlle Gielis (1978)

 I  X Francis Huisman

St. Ursulaklooster Elzenstraat, juli 1981
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Vrijwilligers die zich al jaren 
inzetten
Reden om eens te praten met 
Harrie Smeulders. Hij is met 78 
jaar misschien wel de oudste vrij-
williger, met tevens de langste 
diensttijd van 17 jaar. Voordat In 
De Boomtak zelfstandig werd in 
2014 was het buurthuis onderdeel 
van de stedelijke welzijnsorganisa-
tie “De Twern” en in die periode 
was Harrie al bijna 12 jaar in ons 
wijkcentrum actief, vooral in de 
bardienst. Hij heeft wel wat moe-
ten leren, zoals pilsjes tappen en 
de administratie bijhouden van 
de bardiensten. Dat heeft hij in 
zijn werkzame leven nooit gedaan, 
Harrie werkte in de bouw. Voordat 
hij bij In De Boomtak kwam, was 
hij al vrijwillig werkzaam bij de bar 
in het inmiddels opgedoekte ver-
zorgingstehuis Sint Josefzorg. Hij 
vindt zijn werk leuk. Hij geniet er 
van, spreekt veel mensen en kent 
veel mensen uit de wijk. Met veel 
vrijwilligers heeft hij goed contact, 
maar soms is het ook wel eens las-
tig om samen door een deur te 
gaan. Harrie laat graag eenieder in 
zijn waarde en wil geen heibel heb-
ben. Het gevaar is dan wel dat je te 
weinig nee verkoopt.

Avonddiensten zijn niet 
populair en er zijn te weinig 
vrijwilligers
De verdeling van de avonddien-
sten is moeilijk, de meeste vrijwilli-
gers kiezen voor diensten overdag 

Zonder een groep vrijwilligers kan een buurthuis als In De Boomtak 
niet bestaan. De vele uren die door vrijwilligers belangeloos 
worden gedraaid zijn onbetaalbaar en niet in geld uit te drukken. 
Als de uren door beroepskrachten zouden worden gedaan, zou 
dat een onhaalbaar financieel plaatje geven. Daarom HULDE! aan 
iedereen die zich als vrijwilliger voor In De Boomtak inzet, jullie 
zijn onmisbaar.

en laten de avonden - om voor 
ieder begrijpelijke reden - aan an-
deren over. Dat heeft er wel toe 
geleid dat hij bijna iedere avond 
present is. De leukste kant van zijn 
werk zijn de feestjes. Dan is ieder-
een goedgeluimd en gezellig. Dat 
je na het feestje de boel weer mag 
afruimen en schoonmaken hoort 
er gewoon bij en mag de pret niet 
drukken. Een andere leuke kant is 
meedoen aan activiteiten als de 
dienst het toelaat. Zo heeft Harrie 
bij het Repair Café bij de fietsen-
maker kunnen helpen en hij vindt 
de biljartavonden op dinsdag erg 
gezellig. Vijf jaar geleden heeft hij 
de Dart Club opgericht. Het mate-
riaal daarvoor heeft hij zelf betaald. 
Dat clubje is weliswaar klein, maar 
komt iedere woensdag bij elkaar 
en dan wordt naast het darten veel 
gezelligheid met elkaar gedeeld. 

Hulde!
Harrie zou graag nog jaren door-
gaan, maar de leeftijd gaat tellen. 
De kinderen zeggen: ”Pa, je loopt 
al tegen de tachtig, moet je niet 
eens gaan afbouwen?” Maar om 
daar concrete stappen in te zetten 
vindt Harrie moeilijk. Harrie is een 
super trouwe vrijwilliger en daar-
om zeg ik: “HARRIE BEDANKT” en 
wil ik hier ook alle andere vrijwilli-
gers van In De Boomtak een pluim 
op de hoed steken en enorm be-
danken voor hun inzet.

Harrie in zijn element.

Harrie Smeulders, 
‘beroeps’vrijwilliger 
In De Boomtak

 I  X Wil Verheggen
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Saamhorigheid
“In de jaren 70 speelde het leven 
zich grotendeels in de wijk af en 
kwamen families regelmatig bij 
elkaar over de vloer. De behoefte 
ontstond om informatie met elkaar 
en de buurtbewoners te delen”, ver-
tellen Martin en Frans. Mary Gruij-
ters, Cor Kleintjes en Lies Poppens, 
die erg begaan waren met de wijk, 
besloten samen met hun partners 
een buurtkrant te gaan maken. Ge-
woon vanuit huis, alle familieleden 
hielpen mee. Martin Gruijters, de 
man van Mary, stond zelf aan de 
stencil machine. “Zelfs onze dochter 
hielp mee door het schrijven van 
stukjes voor de krant”, vult Martin 
aan. 

en jong hier zijn stekkie. “Een club-
gebeuren zoals we dat nu kennen 
was er nog niet”, aldus Frans. Dus 
alle generaties kwamen hier voor 
de meest uiteenlopende festivitei-
ten. De Boomtak was een plek waar 
bewoners uit de wijk écht tot elkaar 
kwamen. Zo waren er bijvoorbeeld 
ook regelmatig rommelmarkten: 
“Uit de hele stad kwamen ze hier 
naar toe om op koopjes te jagen.”

Bevlogen wijkbewoners
Dankzij de inspanning van mensen 
met hart voor de wijk als Martin 
en Frans is De Boomtak, als mid-

delpunt van de wijk, op gang geko-
men. En als je dan teruggaat naar 
vroeger en bedenkt dat het toen 
allemaal anders was, kun je je afvra-
gen of dat echt zo is. Als je de oude 
wijkkrant leest, zie je dat dezelfde 
problematiek zoals parkeren en het 
Fratersveldje nog steeds speelt. En 
nog steeds steken bevlogen wijkbe-
woners hun handen uit de mouwen 
en proberen we er nog altijd samen 
iets van te maken. Iets wat onze wijk 
typeert. En hopelijk blijft dit altijd 
bestaan. 

 X Annelies Schipper

Een eigen stekkie
Ondertussen smeedden de kartrek-
kers ook plannen om een gezamen-
lijk gebouw aan te trekken. 
“De enige ruimte op dat moment 
was het oude patronaatsgebouw 
bij de Noordhoekse kerk, waar wij 
in 1973 startten met het buurthuis. 
Maar eigenlijk was dit pand hele-
maal niet geschikt, het was nogal 
vervallen namelijk. De werkgroep 
had een ander pand in de Boom-
straat op het oog, ook een oud 
patronaatsgebouw”, licht Frans  
toe. En zo begon het grote lobby-
en bij de gemeente. Dankzij het 
volhouden kwam er na maanden 
van radiostilte een positief bericht. 

Er kon gebouwd worden aan 
de toekomst van een mooi 
buurthuis. Twee jaar later 
was het een feit. De Bomen-
buurt bezat een gebouw 
voor gezamenlijke activi-
teiten uit de wijk: biljarten, 
tekenen, gymmen, ook ou-
deren-gym, disco voor de 
jeugd en niet te vergeten 
carnaval! Frans was erg ac-
tief in de feestcommissie. 

In de wijk was veel be-
hoefte om samen dingen 
te doen en te onderne-
men. Daarom vond oud 

Vroeger was alles anders. Zo ook ruim veertig jaar geleden bij ons 
in de Bomenbuurt. Het was een tijd waarin iedereen bij elkaar 
achterom binnenliep, de deuren niet op slot gingen en je wekelijks 
je loon in een zakje naar de bank bracht. Of je kind op pad stuurde. 
In de wijk waren talloze winkels waar je op de pof kon kopen.  
De goede oude tijd. Martin Gruijters en Frans van Berkel komen 
uit deze goede oude tijd en stonden aan de basis van het ontstaan 
van de wijkkrant en het buurthuis. 

De mensen van het eerste uur 

Frans van Berkel en Martin Gruijters

 ĵ Als je ook in de geschiedenis van de wijk wilt duiken, ga dan naar  
www.deboomtak.nl. In de map ‘wijkkrant’ vind je alle kranten vanaf 1975.  
In de krant van juni 1976 lees je meer over het ontstaan van het buurthuis. 

 I Chris Oomes



6  |  Wijkkrant De Noordhoek

Interview met Martien Smit

‘De Bomenbuurt 
is altijd een nette wijk geweest’

Het was het werk dat Martien Smit 
eind jaren zeventig naar Tilburg 
bracht. Zijn allereerste sollicitatie, 
in 1978, vond plaats in de Boomtak. 
SCOT, de voorloper van de Twern, 
zocht opbouwwerkers. “Ik kwam 
net van de academie af, woonde 
in Breda en wist dat het in Tilburg 
op het punt stond om te gebeuren. 
Dus natuurlijk ging ik solliciteren in 
Tilburg. Helaas werd ik afgewezen, 
maar ging de baan wel naar Ardy 
Wingens, die geweldig werk voor 
deze buurt gedaan heeft.” Smit 
werd op het hart gedrukt dat hij 
vooral wel door moest gaan met 

Op 1 april 1979 ging Martien Smit aan de slag als opbouwwerker in 
Tilburg. Hiermee behoorde hij tot de eerste groep opbouwwerkers, 
die vanuit een sterk gedreven linkse ideologie én met passie voor de 
mensen in de wijk aan de slag ging om Tilburg te verbeteren: “Het 
was een geweldige tijd. Wij hadden samen met de buurtbewoners 
de macht in de handen in de wijk en alleen als wij akkoord gingen, 
dan gebeurde er iets.”

solliciteren: “De tweede vacature 
was in Hoogvenne, werd ik potver-
dorie weer afgewezen. Toen kwam 
Loven-Besterd en was het wel raak. 
En daar heb ik acht jaar gewoond 
en gewerkt.”
“In een jaar tijd werden er 8 op-
bouwwerkers aangesteld. Dat was 
echt een gouden tijd. Toen kwam 
heel de stadsvernieuwing eraan. 
Tilburg had heel veel oude volks-
wijken en de gemeente had er baat 
bij om de leefbaarheid te bevorde-
ren en de oude wijken een facelift 
te geven.” In de rol van opbouw-
werker kon Smit zich bezig houden 
met uiteenlopende zaken van een 
renovatie tot verkeersveiligheid. 
“Een wijkregisseur hoorde bij de 
gemeente, een opbouwwerker 
hoorde bij de wijk. Er was altijd een 
soort van oorlog tussen de wijk en 
de gemeente. We wilden wel het-
zelfde, maar er viel bijna niet te 
werken met ambtenaren. Die zaten 
vast in stroperige procedures. Dus 

als het ons lukte om parkjes open-
baar te krijgen (zoals de kerktuin), 
dan vierden we dat als overwinnin-
gen op de gemeente. Buurtgenoten 
gingen dat nu zelf onderhouden, in 
de eigen buurt!”

Bomenbuurt is the place to be
“Als je kijkt naar het verleden van 
Tilburg, dan zijn er verschillende 
wijken geweest waar het bruiste en 
waar de positieve energie vandaan 
kwam. In de jaren 60-70 was dat de 
wijk Sint Anna en daarna werd dat 
de Bomenbuurt/Noordhoek. Het 
was in de jaren tachtig en begon op 
het moment dat café D’n Egelan-
tier in de Boomstraat kwam zitten 
en de Veulpoepers er hun thuisha-
ven van maakten. Er was geen be-
ter bier dan in café D’n Egelantier, 
was één van de grote hits van de 
band. Zjef Naaijkens was de grote 
man achter deze band en zorgde 
er ook voor dat kroeg op een ge-
geven moment eigendom van de 
Veulpoepers werd. Café de Noord-
hoek werd dus verkocht aan een 
collectief, dat op dat moment een 
echt begrip in Tilburg en ver erbui-
ten was met eigen muziek, thea-
ter, een platenlabel, drukkerij en 
kindercircus. Ze hadden een hele 
cultus opgebouwd en hun hoofd-
kwartier zat in de Bomenbuurt. 
Dus is dit een hele tijd een hele 
dominante plek geweest in Tilburg.  

Er woonden ook veel raadsleden 
van GroenLinks (destijds PSP) op 
het Lindepleintje. Dat is een ach-
tergrond die noodzakelijk is om 
heel veel dingen ook te snappen en 
te begrijpen.”
“De Noordhoek is in mijn ogen al-
tijd een relatief nette wijk geweest. 
Deze buurt heeft nooit dat ene eti-
quette gekregen. De achterstands- 
of de elitaire wijk. Het was en is ge-
woon een wijk voor jonge gezinnen 
die in en rond het centrum willen 
wonen. De tegenstelling tussen 
links en rechts, rijk en arm heeft 
altijd veel minder gespeeld in deze 
wijk”. Dat wil volgens Smit niet zeg-
gen dat het werk in de buurt nu 
klaar is: “Je moet er altijd op blijven 
letten wat er in je wijk gesloopt 
wordt, welke plannen er zijn voor 
nieuwbouw en vooral behouden 
wat er allemaal al is. Je moet als 
wijk echt over alles willen beslissen 
wat er gebeurt. Voor mij zijn dat 
natuurlijke inzichten geworden. 
De opbouwwerker is altijd in me 
blijven zitten en als gevolg daarvan 
ben ik mijn hele werkzame leven 
een belangenbehartiger geweest. 
Het is mijn spil en zit in mijn ade-
ren. Wat ben ik toch van deze stad 
gaan houden. En wat heb ik mijn 
hart aan de mooie Tilburgse wijken 
kunnen verliezen.”

 X Kevin Hordijk

 I Kevin Hordijk
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Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op (013) 822 65 27. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en 
een gratis uitvaartwensengids 
op www.monutatomvandijk.nl.

 Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

De maakster van de film is Mirte 
van Duppen, kunstenaar en gra-
fisch vormgever. Zij kreeg het ver-
zoek om deze film te maken. Om 
in beelden te laten zien wat er zich 
afspeelt in het wijkcentrum. In De 
Boomtak zette een crowdfunding-
actie op touw om Mirte te kunnen 
financieren. Met succes. 
Voor deze film liep Mirte twee 
maanden lang rond in het buurt-

Filmoproep van 40 jaar geleden

huis, probeerde de huiskamersfeer 
te vangen en keek welke elemen-
ten het beste naar voren kwamen. 
Door te filmen zonder op te vallen 
lukt het haar de barrière weg te ne-
men en interactie met mensen te 
krijgen zonder waardeoordeel. 
Haar stijl van filmen is niet alle-
daags, voor sommigen zelfs even 
wennen. Ze maakt gebruik van 
vrijwel stilstaande fotografische 
filmbeelden. Door mensen langer 
naar iets te laten kijken in hun 
omgeving dan normaal, maakt de 
kunstenaar je er bewust van hoe je 
je omgeving gebruikt. Dit concept 
heeft zij ook in deze film toegepast. 
Het geroezemoes en de herhaling 
van de muziek in de film zorgen er-
voor dat de kijker geconcentreerd 
naar het beeld blijft kijken.

 ĵ Heb je de vertoning van de film gemist 
of wil je hem nog een keer goed bekij-
ken? Binnenkort is een korte versie te 
vinden op www.deboomtak.nl.  
Dus houd de site in de gaten! 

 ĵ Meer werk van Mirte van Duppen is 
te zien op www.mirtevanduppen.nl

 

Bezoekers In De Boomtak in de hoofdrol
Tijdens het feest van het 40-jarig bestaan van In De Boomtak 
kon het zomaar gebeuren dat bezoekers zichzelf zagen in de film 
die vertoond werd ter ere van dit jubileum. In de film wordt het 
‘dagelijks leven’ in de huiskamer van In De Boomtak uitgelicht. 

 I  Jeroen Nouwens
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21 mei 2018

De jubileumdag in beeld

 I Jeroen Nouwens en Chris Oomes
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Proost op jullie
mooie jubileum!

Rubensplein 25 - 5025 ND Tilburg - 013 542 26 59
www.defietsgaragetilburg.nl

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

NIEUW

Gym en après-gym
Riny Stabel, die al achtenveertig 
jaar in de Bomenbuurt woont, 
vertelt over de gezelligheid en ook 
over het belang van de club. “Ik 
ga wel om te gymmen, maar ook 
voor het plezier erna. We drinken 
met zijn allen koffie naderhand.” 
Ze vertelt dat iedereen elkaar kent. 
“Als er iets is, ziekte bijvoorbeeld, 
zijn we er allemaal voor elkaar. Dat 
contact vind ik heel belangrijk.”
Dat het niet puur om het sporten 
gaat, blijkt ook verder tijdens het 
gesprek. Enthousiast vertelt Riny 
over de uitstapjes die jaarlijks ge-
zamenlijk worden gemaakt. “Met 
Hemelvaart hebben we weer een 
fietstocht georganiseerd. De man-
nen zijn er dan ook bij. We hadden 
prachtig weer. Onderweg drinken 
we koffie en halverwege wordt 
afgestapt voor de lunch. De tocht 
werd afgesloten met een barbecue 
in de tuin van In De Boomtak.” 
Ondertussen klinkt er tijdens ons 
gesprek af en toe een geschrokken 

“Oeh…” In de tuin zit een nieuws-
gierig veldmuisje waar Riny niets 
van moet hebben. Als het beestje 
brutaler wordt en terrein verkent, 
schieten haar ogen heen en weer. 
Maar stoer als ze is, blijft ze zitten 
en vertelt ze verder.

Sport en spel 
Onder leiding van de 22-jarige 
Marloes begint de gymclub al-
tijd met bewegen op muziek. Die 
muziek is “heel erg leuk!” Na de 
opwarming volgt nu eens een bal-
spel, dan weer yoga, dans, circuits 
of zelfs hockey. “Maar dan denk 
ik af en toe weleens, oh jee, som-
migen slaan wel heel enthousiast!” 
Riny doet zelf ook stevig mee. “Het 
is natuurlijk geen sportschool. We 

gaan er niet keihard tegenaan. 
Maar we doen zeker ons best.” Riny 
denkt dat het gymmen zeker mee-
helpt aan het fit blijven. “Ik kan 
nog goed mee. Naast het gymmen, 
loop ik heel veel. Ik ga altijd te voet 
naar de stad.” De dames kiezen in 
overleg met Marloes wat zij per 
avond willen gaan doen. Marloes 
valt reuze in de smaak: “Het is een 
hele leuke meid.”

Op de laatste vraag of er ook man-
nen deelnemen, volgt een stevige 
lach. “We hebben wel een man als 
gymleraar gehad, maar die had het 
maar wat moeilijk met al die vrou-
wen! We stelden teveel vragen.”

Na het interview maken we nog 
een paar foto’s. “Maar niet daar 
hoor! Daar is die muis heen ge-
schoten.”

Op maandagavond is het altijd een drukke boel in wijkcentrum In 
De Boomtak. Van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er in een bovenzaal 
gegymd door een club van tweeëntwintig vrouwen. De jongste 
dame is pas vierenzestig, maar ook de oudste deelneemster van 
maar liefst zeventachtig doet volop mee. De gymclub is 37 jaar 
geleden, in 1981, begonnen.

Bij Tijd en Wijlen:
Maandagavond damesgym

“Fijn om die 
avonden te 

hebben”
 I  X Eefje Otten
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In De Boomtak: het begin

 X Eefje Otten



12  |  Wijkkrant De Noordhoek

In De Boomtak uitgebeeld 
in een tekening

Ter gelegenheid van het veertig-
jarig bestaan van In De Boomtak 
heeft Theo bijgaande tekening ge-
maakt volgens dit tekensysteem. 
De afbeelding geeft veertig jaar In 
De Boomtak weer, met de vorm 
van ‘In De Boomtak’ en omringd 
door de vormen van de namen 
van de activiteiten volgens het 

UNIEV-systeem. De tekening is in-
gelijst te vinden in de huiskamer 
van In De Boomtak. 

 ĵ Wil je meer weten over deze teken-
methode? Theo wil graag een work-
shop geven. Voor informatie kun je 
bellen naar In De Boomtak,  
013- 543 09 20. 

Theo Backx is één van de vrijwilligers van In De Boomtak. Hij 
is enthousiast over het tekensysteem ‘Uw Naam In Een Vorm’ 
(UNIEV). Hiermee kunnen afbeeldingen gemaakt worden, die weer 
in te kleuren zijn. 

Zoek de 10 verschillen
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Agenda 40 jaar geleden:

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

activiteiten

Wat is er nu, 40 jaar later, te doen In De Boomtak:
Maandag
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)
18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 16.00 Fietstocht  

(derde dinsdag van de maand)
14.00 - 15.00  Moedergym
19.30 - 21.30 Kunstclub (oneven weken)
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 - 22.00 Wijkraad  

(laatste dinsdag van de maand)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse,  

Aikido en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
10.00 - 11.15  Vaya Yoga
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 14.30 Volksdansen
19.30 - 22.30 Darten 
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30  Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, 

ContourdeTwern

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30  Computercursus
10.30 - 12.30  Vergadering Bestuur Noordhoek  

(eerste donderdag van de maand)
12.00 - 13.30 PC-Consult
13.30 - 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 - 15.00 Dansen en bewegen
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+  

(derde donderdag van de maand)
14.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
20.00 - 22.30 Biljartvereniging ‘t Lapke  

(oneven weken)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 - 23.00 Café Francais (eerste donderdag  

van de maand)
21.00 - 23.00 Tafeltennis

Vrijdag
13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco  

(tweede vrijdag van de maand)
20.00 - 22.00 Pubquiz (derde vrijdag van de maand)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

Zaterdag:
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café  

(derde zaterdag van de maand)

Zondag:
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)

Agenda In De Boomtak 
Nu & 40 jaar geleden
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Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek. 

Contact
  wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
  www.stichtingnoordhoek.nl

  wijkkrantdenoordhoek 
  @Wijk_Noordhoek

Redactie
Annelies Schipper, Wil Verheggen,  
Jan Goossens, Lida Bos, Frank Vermeulen, 
Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk,  
Eefje Otten, Fransje ter Doest

Oplage
5.000 stuks

Druk
Drukkerij E.M. de Jong

Gastredacteur
Francis Huisman 

Beeld
Lida Bos, Jeroen Nouwens  
en Chris Oomes

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Advertentieverkoop
Geert Seebregts 

Advertentieopmaak 
Hans van Welbergen

Websitebeheer
Monique van Liempd

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

Draag bij aan je wijkkrant! 
Vind je het leuk af en toe een stukje te schrijven? Heb je een goed idee dat je 
met je wijkgenoten wil delen? Stuur het naar wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet te 
plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te  
geven in de wijkkrant De Noordhoek en/of op de website www.stichtingnoordhoek.nl.

Feestelijke Groentetaart

Ingrediënten  
• 1 groot vel bladerdeeg, ontdooid
• 1 ei
• 200 gr ricotta kaas
• 60 gr verse mozzarella, in blokjes
• 40 gr Parmezaanse kaas, geraspt
• snufje nootmuskaat
• takje verse tijm
• zout, naar smaak
• 6 verschillend gekleurde wortels
• 2 courgettes
• 2 eetlepels olijfolie

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Beleg een taartvorm van 23 cm met bladerdeeg, zowel bodem als 

zijkanten. Leg er bakpapier in met daarop gedroogde bonen en bak 
de bodem blind. Op deze manier voorkom je dat de bodem te veel 
opbolt.

3. Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven tot het deeg iets 
goudbruin kleurt. Verwijder de bonen en het papier. Je kunt de 
bonen eventueel hergebruiken als je weer gaat blindbakken.

4. Zet de oven hoger op 200°C.
5. Klop ondertussen in een kom ei, ricotta, mozzarella en Parmezaanse 

kaas en breng op smaak met nootmuskaat, tijm en zout. Schep de 
vulling in de bodem en maak de bovenkant glad met een lepel.

6. Snij de wortel en courgette in de lengte in hele dunne plakjes met 
een schaaf of dunschiller. Verwarm ze kort in de magnetron, zodat  
ze wat zachter zijn en oprolbaar.

7. Rol elke groentestrip strak op tot een roos. Je hebt ongeveer twee 
strips per roos nodig.

8. Zet de groenterozen in de vulling, in een afwisselend kleurenpatroon. 
Bestrijk de rozen met olie.

9. Bak 40 minuten in de voorverwarmde oven op 200°C tot de vulling 
stevig is, de groenten gaar en het deeg goudbruin. Haal uit de oven 
en serveer warm, of laat eerst afkoelen voordat je hem aansnijdt  
en serveert.

 
Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

 - Voorbereiding 30 min - Bereiding 60 min - Klaar in 1 uur 30 min -
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Tijdens de toespraak van Cle-
mens Audenaerd, voorzitter van 
de Stichting Beheer en Exploitatie 
In De Boomtak, werd het bestuur 
en de werkgroep die dit geweldige 
feest heeft voorbereid, voorgesteld 
en bedankt. "Met Lisette Sweep, 
vice voorzitter, Wim Hendriks, 
penningmeester en Francis Huis-
man, secretaris, zijn we nog met 
z’n vieren over van de zes nieuwe 
bestuursleden die 3 jaar geleden 
het stokje overnamen van het vo-
rige bestuur."

In de eerste plaats werden de leden 
van de werkgroep Lisette, Paul, Pa-
trick en Loes bedankt voor hun 
inzet. Vervolgens ging veel dank 
uit naar alle sponsors die de orga-
nisatie van dit feest financieel heb-
ben ondersteund. Verder speciale 
dank aan Mirte, die niet alleen een 
hele mooie promotie video heeft 
gemaakt, maar ook een lang ge-
koesterde wens heeft gerealiseerd: 
een mooie folder waarin ons wijk-
centrum met al zijn mogelijkheden 
gepresenteerd wordt. "Tot slot be-
dank ik alle vrijwilligers die mee-
gewerkt hebben aan de voorbe-

reiding en uitvoering van dit feest 
en natuurlijk alle vrijwilligers die de 
afgelopen 40 jaar op een of andere 
manier een bijdrage hebben gele-
verd aan ons wijkcentrum."

Uit de foto's en de artikelen in onze 
wijkkrant blijkt dat er de afgelopen 
40 jaar niet heel veel wezenlijk is 
veranderd. In De Boomtak is al-
tijd een ontmoetingsplek geweest 
voor buurtbewoners, met veel ac-
tiviteiten en dat is nog steeds zo. 
Het wijkcentrum heeft dus een 
vrij 'regelmatig' leven gehad tot op 
heden. Een leven dat wel tot twee 
keer toe in gevaar is geweest, na-
melijk voor de eerste keer in okto-
ber 1983 toen er een hevige brand 
heeft gewoed. Gelukkig is door in-
grijpen van de brandweer voorko-
men dat het hele gebouw is afge-
brand. Voor de tweede keer stond 
het voortbestaan op het randje in 
de periode tussen 2011 en 2015. 
De gemeente als eigenaar van het 
pand had het plan opgevat om op 
deze plek mooie appartementen 
te bouwen. Onder aanvoering van 
het vorige bestuur en met finan-
ciële bijdragen van veel buurtbe-

woners is het pand toen gekocht 
van de gemeente. Sindsdien is 
het pand dan ook eigendom van 
de eerder genoemde stichting en 
daarmee voor een deel van de 
wijkbewoners zelf.
Met het aantreden van het nieu-
we bestuur is het initiatief geno-
men om een aantal veranderingen 
door te zetten. Het wijkcentrum 
werd destijds vooral gezien als ver-
edeld biljartcentrum. Het bestuur 
wil echter toegroeien naar een 
zelfstandig wijkcentrum voor en 
door de buurtbewoners, met ac-
tiviteiten voor alle buurtbewoners 

van jong en oud. "We willen een 
huiskamer van de wijk worden, 
met oog voor het wel en wee in 
de buurt en daarmee haar sociale 
gezicht laten zien. Inmiddels is er 
met verschillende nieuwe activi-
teiten veel meer kleur en variatie 
gekomen in het dagelijkse leven 
hier in het wijkcentrum. Dat er 
nog veel te doen is in dit opzicht 
moge duidelijk zijn, maar dat we 
op de goede weg zijn merk ik aan 
de complimenten die ik van diver-
se bezoekers krijg over de warme 
en huiselijke sfeer."

Tot slot is iedereen getuige van 
de officiële opening van de nieu-
we keuken. Een lang gekoesterde 
wens, ook al van het vorige bestuur. 
Dankzij een financiële bijdrage 
van het Oranjefonds, de Stichting 
Doen en het TOG (Tilburgse Over-
leg Gehandicaptenorganisaties) 
en ook nu weer een bijdrage van 
veel wijkbewoners die certificaten 
hebben gekocht. Er liggen heel 
veel plannen voor het gebruik van 
de keuken. "We zijn vier weken ge-
leden begonnen, in samenwerking 
met Resto van Harte, met het één 
keer per week verzorgen van een 
betaalbare gezonde maaltijd voor 
de buurtbewoners. Meer initiatie-
ven zullen de komende maanden 
volgen om de keuken zo goed mo-
gelijk te gaan benutten."

Na deze woorden werd Loes ge-
vraagd om het lintje door te knip-
pen en gezamenlijk een toast uit te 
brengen op de toekomst van In De 
Boomtak.

 X Clemens Audenaerd  
Voorzitter Stichting Beheer en 
Exploitatie In De Boomtak

Feestelijke toast op In De Boomtak

Iedereen die op pinkstermaandag 21 mei een kijkje heeft genomen 
tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van In De Boomtak, zal 
kunnen beamen dat alle medewerkers hun uiterste best hebben 
gedaan om er een feestelijke dag van te maken. Het uitgebreide 
feestprogramma begon met ochtendgymnastiek en eindigde met 
een zogenaamde netwerkborrel met de opening van de nieuwe 
keuken.

Sponsors Jubileumfeest:
Van Oursouw Visspeciaalzaak, wijkraad De Noordhoek, 
Boekenschop, Eekelaar Optiek, Drukkerij HaBé, 
HGT Horecagroothandel, Bavaria Bieren, 
Ton van de Klundert Tweewielers, Baeten Consultants B.V. 
en Patrick van der Aa Accountants.

 I Chris Oomes
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

M. Gommers

MANUELE THERAPIE
ADEM- EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

P. E
mons


