
CREA-MEDIA

MakeyMakey is een alter-
natief toetsenbord. Met de 
MakeyMakey verander je de 
knoppen op je toetsenbord 
in een banaan, een stukje klei, 
een lepeltje of zelfs een ande-
re leerling.
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Gratis haal- 
en brengservice

Meld je aan voor de APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE 
                                     met 12 PUNTEN CHECK

www.autoprobaat.nl
Leharstraat 21  5011 KA Tilburg   013 - 535 71 71   info@autoprobaat.nl

Beste wijkbewoners,
Als u dit leest, ben ik ondergedoken. Dan zit ik ergens op een 
eenzaam eiland zonder naaldbomen en zonder klingelende 
klokjes te genieten van de rust en stilte om me heen. Gevlucht 
voor de kerstdagen.

Het zit namelijk zo dat ik bij ons thuis degene ben, die ver-
antwoordelijk is voor alles wat georganiseerd of geregeld dient 
te worden. En na Carnaval, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, zes 
weken zomervakantie, een schoolvrije herfstweek, alle verjaar-
dagen en ook nog die van Sinterklaas, dan is de koek gewoon 
op. Maar daar begint het gedonder alweer: de voorbereidingen 
voor het Kerstfeest!

'Je nodigt die drinkebroer van een Harrie toch niet weer uit hè?’,  
protesteert mijn man al bij voorbaat. ‘Je weet wat er vorig jaar 
gebeurde!' Inderdaad herinner ik me nog levendig het kerst-
stukje dat in de fik vloog door de druk gebarende tante Cato. 
En dat we nog net op tijd konden voorkomen dat ome Harrie 
dit wilde blussen met een glas wijn. 

'Mam, tante Cato komt met Kerst toch ook naar ons hè?', zeuren 
even later de kinderen die nog wel een extra financiële injectie 
kunnen gebruiken. Ze sparen voor een scooter-of autorijbewijs 
en zijn dol op de nieuwste technologische snufjes. En omdat ze 
weten dat zich in de tas van tante Cato altijd een dikke envelop 
bevindt met hun naam erop, is die een graag geziene gast bij 
ons thuis. Samen met lallende ome Harrie.

Tot vorig jaar dus. Maar het ligt niet aan Harrie en Cato en ook 
niet aan mijn huisgenoten. Nee, het ligt aan mij!
Want als het 5 december is geweest, word ik altijd een beetje 
onrustig. Sint zit weer lekker in Spanje en dan denk ik: ja, hij wel! 
En wie mag hier de boel opruimen? Buiten klingelen de klokken 
er al lustig op los en overal ruik ik de bekende dennengeur. De 
kerstdagen komen eraan en ik schiet acuut in de stress. 

Want het komt erop neer dat ik dan de halve zolder moet uit-
krauwen in een donker hok waarin je niet rechtop kunt staan, 
om met een looplamp de verzamelde kerstspullen bij elkaar te 
zoeken. Deze speurtocht speelt zich af tussen stapels oude gor-
dijnen, een paar in de weg staande grote vliegtuigkoffers, een 
hele zwik luchtbedden en slaapzakken en een bonte mix van 
restanten behang, hard geworden verfkwasten en afgedankte 
schilderijen.

Vloekend van de rugpijn en ruziënd over de vraag wie in gods-
naam vorig jaar de kunstboom onder het achterste schuine 
schot heeft geduwd, loop ik met mijn armen vol naar beneden. 
De hele mikmak van zelf beschilderde jampotjes met lege waxi-
nelichtjes en plakkerig versierde kerstballen komt tevoorschijn. 
En er mag niks weg! 'Weet je nog mam, dat ik die voor jou 
gemaakt heb?' Mijn vloer ligt bezaaid met haakjes en dennen-
naalden, en onder mijn hakken knerpen de gesneuvelde ballen. 
Elk jaar hetzelfde liedje.

Maar dit keer trap ik er niet in. Ik heb alleen de koffers van 

zolder gehaald en de rest 
lekker laten staan. En nu lig 
ik in mijn hangmat tussen 
twee palmbomen, lurkend 
aan een kokosnoot, deze 
brief te schrijven. In plaats 
van kaarsen, brandt hier de 
zon en er is niemand die aan 
m'n kop zeurt. Een mooier 
kerstgeschenk had ik me 
niet kunnen wensen! 

Hierbij wens ik iedereen een 
stressvrije Kerst en we zien 

elkaar weer in het nieuwe jaar!

Zonnige groet,
Jessica Köhler-Bracke

MEER LEZEN VAN JESSICA KÖHLER-BRACKE? 
Op www.pubermagazine.nl schrijft deze schrijfster uit Tilburg 
Noord columns en vanaf het nieuwe jaar zal Jessica regelmatig 
haar columns plaatsen in Wijkkrant Noord. De wijkkrant verloot 
het boek ‘Bijzondere Mensen en andere opmerkelijke observa-
ties’ van Jessica Köhler-Bracke onder de lezers. 
Stuur een e-mail naar redactie@wijkkrantnoord.nl met als on-
derwerp: Bijzondere Mensen. Onder de inzendingen verloten 
we een exemplaar.

PS Ik zit natuurlijk niet echt op een eiland. Nee hoor, ik ben 
hier gewoon in het zwembad en lig heerlijk op de zonnebank 
tussen twee grote planten mezelf op te laden voor het Kerst-
feest. En straks ga ik nog even naar de markt. Mocht u daar een 
verwarde vrouw aantreffen met een rood hoofd en een grote 
kokosnoot, laat haar dan maar even….
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KBO

Dames van de schildergroep 
van de KBO lieten zich inspi-
reren door de werken van Van 
Gogh. In het kader van het 
Vincent van Goghjaar bren-
gen zij op deze manier een 
hommage aan de meester.
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ONDERNEMER 

Eigenlijk is hij opgeleid in de 
ICT, maar toch werd Saddik 
Ourahou uit de Perosistraat 
zelfstandig ondernemer. Een 
heel succesvolle nog wel. 
“Niemand juichte mijn plan-
nen toe, maar ik wist dat het 
ging lukken.”
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TandprothetiekWeegels
Mond Esthetiek en Tandtechniek

Beethovenlaan 240 | 5011LN Tilburg | www.mond-esthetiek.nl

Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”  

staat bij ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds 

een heel belangrijk onderdeel is en blijft.

Bij het eerste intake gesprek luisteren wij naar uw wensen en 

proberen wij u te adviseren maar u bent en blijft degene die beslist. 

Voor ieder van u wordt de benodigde tijd gereserveerd, zodat wij 

samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.

Nazorg blijft belangrijk wat mooi aansluit bij ons motto: 

   Goed werk leveren kost tijd!

Ons team bestaat uit een tandarts,  
tandprotheticus en tandtechnisch laboratorium,  
voor alle voorkomende tandheelkundige  
werkzaamheden. 

Wij nemen nog patiënten aan. Bel 013-5920112

Amateurkunstenaars laten zich inspireren 
door Van Gogh
Vincents Tekenlokaal exposeert vanaf 3 december negentien amateurkunstwerken van de KBO Heikant-
Quirijn. De  dames van de schildergroep van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) lieten zich inspireren 
door de werken van Van Gogh. In het kader van het Vincent van Goghjaar brengen zij op deze manier een 
hommage aan de meester. 

www.vincentstekenlokaal.nl

Doorgaans exposeert het tekenlokaal werk van jongere kunste-
naars, maar deze keer wordt graag het podium gegeven aan 
de groep uit Heikant-Quirijn. De werken zijn gemaakt door 
achtien dames onder begeleiding van Ine Douwes-De Kort. 
Er werd goed gekeken naar schilderijen van Van Gogh uit zijn 
Zuid-Franse periode. Die inspiratie zie je terug in de resultaten.

De KBO-expositie is te zien van donderdag 3 december 2015 
tot en met vrijdag 8 januari 2016 in de galerij van Vincents 
Tekenlokaal (Stadhuisplein 128 in Tilburg). 

De openingstijden zijn dinsdag tot en met zondag van 13.00 
tot 16.00 uur
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Bankstellen reinigen met Saddik
Door: Myriam Krol
 
Eigenlijk is hij opgeleid in de ICT, maar toch werd Saddik Ourahou uit de Perosistraat zelfstandig ondernemer. Een heel succesvolle nog wel, in korte tijd. “Niemand 
juichte mijn plannen toe, maar ik wist dat het ging lukken.”

Het begon als een bijbaantje 
tijdens zijn studie, hij werkte 
voor een schoonmaakbedrijf. 
Op een ochtend moesten er 
stoelen gereinigd worden. 140 
vieze stoelen die tot zijn grote 
verbazing een voor een hele-

maal nieuw werden. “Ik dacht, 
dit ga ik voor mezelf doen en 
binnen een paar weken was 
ik al bezig.” Na zijn examen 
op het ROC, verwachtte zijn 
leraar dat hij wel de ICT in 
zou gaan. “Nee”, zei Saddik, 

“ik ga stoelen reinigen.” Hij 
maakte zijn eigen website en 
een pagina op Facebook en 
mobiliseerde zoveel mogelijk 
mensen om zijn pagina te li-
ken. “En toen stroomden in-
eens de opdrachten binnen!”, 

lacht hij. Hij kocht een reini-
gingsmachine en schreef zich 
1 maart 2014 in bij de Kamer 
Van Koophandel.

Whatsapp
Saddik (28) deed in 2014 

mee aan een masterclass in 
de Ypelaer. Die werd aan-
geboden door de gemeente 
Tilburg, om inwoners van 
Stokhasselt te helpen bij het 
opzetten van een eigen zaak. 
De cursisten presenteerden 
hun bedrijfsplan voor een 
jury; degene met het beste 
plan won de ondernemers-
prijs. Dat was Saddik met zijn 
bedrijf CleanZit. “Ik was heel 
erg met marketing bezig, op 
Facebook, op Whatsapp. De 
social media zijn echt een 
vliegwiel voor mij. Ik zette op 
Facebook foto’s van een vies 
bankstel en foto’s van na de 
reiniging. Interieurs van au-
to’s, voor en na de reiniging. 
Dat werkte als een tierelier, de 
opdrachten stroomden bin-
nen.” De pagina van CleanZit 
telt op dit moment meer dan 
130.000 volgers.

Zijn berichten op Facebook 
worden inmiddels door dui-
zenden mensen gelezen, in 
heel Nederland en België. 
Hij vraagt zijn klanten of hij 
de foto’s van hun bankstel 
op zijn Facebookpagina mag 
zetten en hij stimuleert ze de 
berichten te liken. Een sim-
pele maar zeer doeltreffende 
strategie. Contact legt hij 
veelal via WhatsApp. “Men-
sen appen een foto van hun 
bank of auto en ik vertel hen 
precies wat de kosten zijn. Ne-

gen van de tien keer mag ik 
het dan komen doen. Ik heb 
een aantal ZZP-ers verspreid 
over Nederland, die het werk 
kunnen uitvoeren, als het niet 
in mijn planning past. Zonder 
facebook en WhatsApp had ik 
nooit zo ver kunnen komen.”

Leen Bakker
Saddik is verbaasd over zijn 
succes. Maar tegelijkertijd 
snapt hij ook waarom het 
goed loopt. “Ik zit heel dicht 
op mijn klant. Het contact 
onderhouden met hen gaat 
me gemakkelijk af. Ik maak 
grapjes, ben transparant en 
altijd bereikbaar. En ik lever 
goede kwaliteit tegen een fai-
re prijs.” Tegenwoordig wordt 
hij zelfs door kantoren en be-
drijven ingeschakeld om gro-
te partijen meubilair te reini-
gen. Samen met Leen Bakker 
startte hij een actie. “Eens in 
de zoveel tijd verloot ik op Fa-
cebook een bankstel van Leen 
Bakker onder de likers van 
mijn pagina. Dit levert weer 
nieuwe klanten op. Voor mij 
en voor Leen Bakker.”

www.cleanzit.nl

Wil je meer weten van Saddik 
Ourahou? 

Lees verder op 
www.wijkkrant.nl en 
www.stokhasselt.nl 

ERFGOED IN NOORD
De Heikant en een van de oudste tradities van Tilburg

De Heikant is de meest uitge-
strekte en meest noordelijke 
herdgang (buurtschap) van 
Tilburg. 
De “ Oude Heikant” vormde 
hiervan de kern. Rond 1300 
werd dit gebied al ontgonnen, 
zoals blijkt uit archeologisch 
onderzoek. Het noordelijk 
deel van de herdgang werd 
begrensd door de heidevel-
den die doorliepen tot aan 
de grens met Loon op Zand, 
Udenhout en Enschot; in het 
oosten liep de herdgang door 
tot aan de heidevelden van de 
‘gemeint’ (gemeenschappelij-
ke grond). 

In 1422 spreekt men dan ook 
van “die Heijdsijde”: de kant 
van de heide. Dit gedeelte 
van Tilburg was ook hoger 
gelegen en bestond uit ver-
schillende buurtschappen: 
Rugdijk (nu Rugdijk en de 

Schans), Kouwenberg, Haans-
berg, Vijfhuizen en Quirijn-
stok. Pas in de 16e eeuw 
vormde het gebied een ad-
ministratieve eenheid en kon 
dus pas gesproken worden 
van een herdgang. Eind 17e 
eeuw werd de herdgang ge-
splitst in twee administratieve 
eenheden: Oost Heikant en 
West Heikant. De kern van de 
herdgang werd gevormd door 
de tegenwoordige De Schans, 
met nog steeds het karakter 
van een dorpskern.

Loopt men nu op De Schans, 
dan kan men een van de mooi-
ste “kerkelijke ensembles” 
bewonderen van Tilburg: de 
pastorie, het voormalige Leo-
nardusgesticht, de school, het 
parochiehuis, het monumen-
tale Mariabeeld, de priorij en 
natuurlijk de schitterende, 
rijksmonumentale Mariakerk. 

Aartsbisschop Mgr. Zwijsen 
gaf in 1873 toestemming om 
een nieuwe parochie te stich-
ten, een afsplitsing van de pa-
rochie ’t Goirke.

De Mariakerk was afgelo-
pen drie jaren het decor van 
een korenwedstrijd in het 
kader van een van de oud-
ste tradities van Tilburg: het 
driekoningenzingen. Deze 
bedeltraditie staat eervol op 
de Nationale Inventaris van 
het Immaterieel Erfgoed.  Het 
bedelzingen langs de deuren 
zien we echter in de Heikant 
bijna niet meer. Daarom is het 
mooi dat komende 6 januari 
alle grote en kleine koningen 
weer welkom zijn in Woon-
zorgcentrum de Heikant aan 
de Schubertstraat om hun 
liederen ten gehore te bren-
gen. Samen met vele anderen 
houden zij de traditie mee 

levend. De Werkgroep Drie-
koningen Midden Brabant, 
verbonden aan Heemkunde-
kring Tilborch organiseert in 

de hele stad en regio de drie-
koningenactiviteiten.
Wim Franken, stadsgids en 
bestuurslid Heemkundekring 

Tilburg.

Foto: Paul Spapens

Driekoningenactiviteiten vanaf 10 december 2015 tot en met 6 januari 2016 zijn te vinden 
op www.heemkundekringtilburg.nl
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Foto: Miek Korsmit
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communicatie realisatie

Een donkere tunnel. Bomen aan weerszijden van de weg. De lantaarns zouden aan willen 
springen maar het is hun tijd nog niet. Nog zeker twee uur te gaan. De miezerregen wordt 
gedempt en slechts af en toe valt er een druppel door het bladerdek heen. Maar wel een grote 
druppel. Het duurt een tijdje totdat meerdere kleine druppels zich gegroepeerd hebben tot 
één grote druppel en gezamenlijk zich in het diepe storten.

Die donkere benauwde regentunnel deed me denken aan een wachtkamer. Niet zo’n gezelli-
ge eigentijdse wachtkamer maar zo’n ouderwets smoezelige. Ook zo bedompt maar je zit er 
wel droog. Waar een Privé ligt of een Weekend met op de cover Hennie Huisman. Of Ted de 
Braak. Waar het  tafelblad een beetje plakt. Vanuit de tijd dat er nog gerookt mocht worden 
in die wachtkamer. De assistente komt met haar geblondeerde haar nog net boven de balie. 
Met een doorrookte stem word je kortaf door haar te woord gestaan. Je gaat maar stil op je 
stoel zitten en zegt niet veel. Het is drukkend stil in de wachtkamer. De stilte wordt alleen 
doorbroken door gehoest of telefoongesprekken aan de balie.

Herken je dat gevoel een beetje? Ik hoop van wel want dan ben ik niet de enige. Voel ik me 
daar niet zo alleen in. Je zou er zitten zeg. Je zit daar niet voor de lol. Weet niet hoe het verder 
zal gaan. Wat er gaat gebeuren. Zo kan het in het leven soms ook gaan. Dat je in zo’n fase 
zit waar het allemaal wel loopt en zo. Dat is het probleem niet. We hebben een inkomen, een 
baan, een huis. We hebben elkaar. En toch is het een beetje donkergrijs. Lichtbewolkt. Het 
miezert een beetje. Je weet dat de zon er boven moeten zitten maar je ziet hem niet. Dat 
gevoel. Hoop dat je het herkent.

“De kracht van veranderen zit hem in het veranderen van kleine dingen." Ik bedenk hem zelf. 
Weet niet of het een bestaande spreuk is maar ik onthoud hem wel. Onderschrijf hem ook.

Een donkere woonkamer. Niet helemaal donker want er brandt een open haard. Je ogen moe-
ten gewoon even wennen aan dit lichtnivo. Het is dus eigenlijk niet donker maar gewoon niet 
zo fel verlicht. Het is gezellig verlicht. Gezellig ook. Voor de salontafel zitten drie kinderen. 
Zeker geen peuters meer, ook geen kleuters. Pubers bijna. Je kunt het niet goed zien maar je 
ziet wel hoe groot ze zijn. Wat zijn ze al groot zeg. Een dobbelsteen ratelt op de tafel. Een pion 
schuift over een kartonnen speelveld. Nee wacht. Ik zie vijf personen. Twee volwassenen erbij. 
Ik hoor een radio. Skyradio. All I want for Christmas. Do they know it’s Christmas time.  In de 
keuken ruikt het een klein beetje naar verbrande chocolade. Een pan staat in de gootsteen en 
je ziet dat er chocolademelk in is warm gemaakt. De bodem een bruin laagje. Het vuur stond 
iets te hoog. De spuitbus slagroom staat nog op de aanrecht. Plastic dop ernaast.

Het doet me denken aan een wachtkamer. Maar dan een gezellige. Je wacht. Je weet niet wat 
er komen gaat. Maar je gaat toch iets doen. Je kunt hier tenslotte niet de hele dag op je stoel 
blijven zitten. Je komt eens aan de beurt. Het is goed in deze wachtkamer. Er zijn mensen die 
hier ook zitten voor een soortgelijk geval. Die ook een beetje bang zijn. Die ook niet weten 
wat er komen gaat. Ze knikken je bemoedigend toe. Je legt de krant (van vandaag nog wel) 
terug op de houten tafel. Je naam is geroepen. Je staat op, zucht eens diep en stapt vol ver-
trouwen je toekomst tegemoet. 

Marco de Zeeuw

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken 
aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen. 
Wijkagent Berry Swaans: “Dat kan mondeling, telefonisch, per mail, brief, 
rechtstreeks bij mij of in het politiebureau. Een andere optie is Meldpunt 
Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000). Als het maar gebeurt. 
Dan kunnen wij de daders aanpakken en wordt ons gebied voor iedereen weer 
veiliger”, aldus de wijkagent.

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen 
een geparkeerde auto is gebotst en u heeft 
z’n kenteken genoteerd. Er lopen vreemde 
mensen door de straat die opvallend veel 
belangstelling hebben voor het huis van 
de buren of de geparkeerde auto’s. Het 
zijn maar twee willekeurige voorbeelden 
van meldingen uit de dagelijkse praktijk, 
waar de politie blij mee is. 

Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de ge-
parkeerde auto kan door de melding zijn 

schade verhalen en door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een inbraak 
of autokraak voorkomen. Aarzel niet, want de politie heeft genoeg voorbeelden van 
buurtgenoten die achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet belden.

Handig
Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor niets, dan te laat, dus bel dan voor alle 
zekerheid toch het alarmnummer 112 bij acute zaken, of het algemene nummer 0900-
8844, als het minder haast heeft. Probeer ook kenmerken van de dader en het ver-
voermiddel alvast voor uzelf te noteren, want soms kan de politie niet direct op uw 
telefoontje reageren. Als u op een later moment gevraagd wordt wat u gezien heeft, 
dan is dat kladje dat u gemaakt heeft wel zo handig.

VEILIG OP WEG BIJ  WINTERWEER!
Het wordt winter. Naast regen zorgen vooral sneeuw en vorst voor gladheid en onvoorspelbare 
situaties op straten en wegen. “Pas de rijstijl aan en zorg voor goed zicht en goede banden. Ie-
dereen wil toch ’s avonds weer gezond aan tafel?”
Autoruiten én spiegels goed ijsvrij maken voor vertrek, is niemands hobby. Even snel. Een klein 
gaatje. De rest doet de blower, denk je dan. Daarmee neem je risico’s, voor jezelf en anderen. 
Bedenk dat als er ijs op je voorruit zit, ook de straat glad kan zijn en alle verkeer stroever verloopt. 
Neem dus toch maar die éne minuut extra om je auto goed ijsvrij te maken. Zo riskeer je ook geen 
boete van 230 euro, ook als er “alleen maar” sprake is van beslagen ruiten.

Tips voor het ijsvrij maken van autoruiten
Gebruik geen (heet) water voor het ontdooien. De voorruit kan barsten.
Stilstaand warmdraaien is goed voor het zicht, maar slecht voor motor én milieu. En gebeurt dit 
onbeheerd, dan is de kans op diefstal groot. 
Zet na het krabben de blower op de warmste stand op de voorruit. Sluit de andere ventilatieroos-
ters tot de voorruit schoon is.

Winterbanden
Voldoende profiel op alle banden is met name ’s winters belangrijk. Overweeg eventueel de aan-
schaf van winterbanden. Deze presteren bij sneeuw en ijzel beter. Het kan net het verschil zijn 
tussen rijden en glijden. Let wel: winterbanden zijn geen wonderbanden.

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode 
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Wijkagent Berry Swaans

VERDACHTE ZAKEN? MELD HET 
BIJ  DE POLITIE!

Foto: Miek Korsmit

http://www.meldmisdaadanoniem.nl
http://www.politie.nl/
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NIEUWS VAN NOORDRAAD HEIKANT-QUIRIJNSTOK

Door: Carin van Voorst Noordraad H/Q, communicatie
www.noordraadhq.nl                     secretariaat@noordraadhq.nl

VERRIJK JE WIJK
Voor kleinschalige initiatieven, waar bewoners in de wijk be-
hoefte aan hebben en/of waar ze elkaar kunnen ontmoeten, 
heeft de Noordraad Heikant/Quirijnstok budget beschikbaar. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de projecten de sociale con-
tacten van onze wijkbewoners bevorderen en daarbij vooral 
aandacht besteden aan de sociale binding binnen of tussen 
groepen bewoners uit onze wijk.

Verzoeken kunt u bij de Noordraad Heikant/Quirijnstok in-
dienen. Op onze website leest u meer en kunt u een formulier 
downloaden voor het aanvragen van VJW-subsidie.

TONPRAOTERSGALA IN DE SYMFONIE
Op zondag 31 januari organiseert de Noordraad voor de  
tiende keer het Tonpraotersgala. 

Net zoals voorgaande keren hebben we een programma  
met super leuke Brabantse tonpraoters.
Diverse sprekers zullen ons weer een vrolijke middag bezorgen. 

Uiteraard is er ook volop muziek en wordt voor hapjes en drank-
jes gezorgd. De toegangsprijs is € 5,00 per persoon. Het geleuter  
begint om 14.00 uur in de Symfonie (Eilenbergstraat 250). De 
zaal gaat open om 13.30 uur. Dan begint ook het muzikale op-
warmen. 
Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf donderdag 21 januari aan de 
receptie of de balie in de Symfonie. Het tonpraoten eindigt 
rond 17.30 uur maar tot 18.30 uur is er gelegenheid om onder 
het genot van een drankje en een hapje na te genieten. Ieder-
een is van harte welkom. Nodig gerust uw vrienden en kennis-
sen uit, ook als ze niet in Tilburg-Noord wonen. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid bij de Symfonie. 

VRIJMARKT

Omdat het Tonpraotersgala op de laatste zondag van januari 
wordt gehouden in de aula van de Symfonie, vindt de vrijmarkt 
die dag in (een) andere ruimte(s) van de Symfonie plaats. De 
beheerders zorgen er voor dat er zo min mogelijk wederzijdse 
hinder zal ontstaan.

KINDERCARNAVAL
Het kindercarnaval wordt gehouden op zondag 7 februari na 
d'n Opstoet in de Symfonie (Eilenbergstraat 250). Er is kinder-
disco en livemuziek. 
Tijd: ongeveer 15.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs is € 1,- . 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Symfonie (Eilenbergstraat 250, 
013-4553800).

KINDERDISCO 

Vanwege de feestdagen is er in december geen kinderdisco.
In 2016 pakken we de draad weer op en organiseren we elke 
laatste vrijdag van de maand een discoavond voor de jeugd 
uit de groepen 6, 7 en 8. 
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur en de disco begint om 
20.00 uur. Daarna worden om veiligheidsredenen de deuren 
gesloten. De prijs is € 1,-. 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op donderdag 7 januari 2016 wordt van 19.00–21.00 uur de 
Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 
Alle bewoners van Tilburg-Noord zijn welkom in De Symfonie. 
(De Ypelaer is dicht wegens verbouwing.) Tijdens deze Nieuw-
jaarsreceptie wordt de wijkburger van het jaar bekend gemaakt. 
Het is tevens de laatste Nieuwjaarsreceptie van de Noordraad. 
Het vrijwilligersfeest komt – in het najaar van 2016 - als fees-
telijke ontmoetingsavond in plaats van de Nieuwjaarsreceptie. 
Dat is ook een ideale gelegenheid om de vrijwilliger van het jaar 
bekend te maken

FILMBUFFET IN DE SYMFONIE

Het filmbuffet biedt u elke maand een heerlijke avond in MFA 
de Symfonie (Eilenbergstraat 250) met de combinatie van film 
inclusief hapjes en drankje in de sfeer van de film. De prijs is 
€ 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot en met 
12 jaar. De film kan gecombineerd worden met een driegan-
genmenu in het wijkrestaurant de Symfonie. De combiprijs is 
€ 12,50. Reserveer dan vóór 12.00 uur op de dag zelf bij de 
Symfonie (013-4553800). 

18 december staat het filmbuffet in het teken van de Kerst met 
de film: Midden in de Winternacht. Het is een leuke familiefilm 
uit 2013. De aanvangstijd van deze film is 18.30 uur. Het drie-
gangenmenu in het restaurant begint dit keer om 17.00 uur. 

Wilt u iets weten over de inhoud van de film? De hoofdpersoon 
is eigenlijk niet de Kerstman maar een eland. Een week voor 
kerst ziet Max een hele grote eland door het dak van de schuur 
vallen. Deze eland, genaamd Moos, blijkt te kunnen praten! En 
dat niet alleen, hij werkt ook nog eens voor de Kerstman. Moos 
maakt altijd de testvluchten met de Kerstman, voordat de ren-
dieren het echte werk doen met kerst. Helaas is Moos de con-
trole over de slee verloren en is de Kerstman ver weg van hem 
neergestort. Dus nu moet hij vliegensvlug de Kerstman vinden, 
anders krijgt niemand een kerstcadeautje dit jaar. Zal het Max 
en Moos lukken de Kerstman te vinden en de slee op tijd weer 
in de lucht te krijgen?

De film in januari is van serieuzere aard. Dat is Nova Zembla (zie 
de afbeelding). Die film begint op de normale tijd van 20.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website.

OPERA IN SYMFONIE
Elke vierde donderdag van de maand wordt in de Symfonie 
een opera vertoond. 

Tijd: 19.30 uur (toegang vanaf 19.00 uur) tot ongeveer 22.30 
uur. De prijs is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee. Ook bij de 
opera is de combinatie met een driegangenmenu in het wijkres-
taurant mogelijk. Voor € 12,50 heeft u dan een heerlijke avond. 
Wel vóór 12.00 uur even reserveren bij het wijkrestaurant. 

Op 17 december wordt "I Lombardi" van Giuseppe Verdi ver-
toond, een echte korenopera. Pagano leeft als kluizenaar en 
helpt de Lombardische kruisvaarders te veroveren. Hier vindt 
Arivo ook zijn dochter Giselda terug als een slavin. 
Op 14 januari kunt u Giovanna d’Arco eveneens van Giusep-
pe Verdi, beleven. Het is het verhaal van Jeanne d’Arc, strijd-
ster tijdens de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. 
Zij krijgt een visioen waarin een engel haar vraagt soldaat te  
worden en Frankrijk naar de overwinning te leiden. Een veroor-
deling door een kerkelijke rechtbank volgt. Gevangen genomen 
door het Engelse leger wacht haar de brandstapel. Ze ontsnapt 
en gaat terug naar het slagveld. De Fransen overwinnen maar 
Jeanne sneuvelt. Veel later wordt ze onschuldig verklaard en 
zelfs vele jaren later als martelares heilig verklaard. 

De werkgroep opera heeft een eigen website waar u uitgebrei-
de informatie vindt over het programma en de inhoud van de 
opera’s www.operainsymfonie.nl.

WIJ ZOEKEN NOG 
STEEDS EEN 

VOORZITTER EN 
PENNINGMEESTER

Takenbeschrijving zie: www.noordraadhq.nl
Voor vragen kunt u mailen naar
 secretariaat@noordraadhq.nl
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Op de hoogte blijven van ontwikkelin-
gen in uw wijk?
“Like”dan de facebookpagina facebook.
com/TeamTilburgNoord of volg ons op 
Twitter: @Tilburg_Noord 

Helmy van Ingen (wijkregisseur Stokhasselt)
De natuurtuin Stokhasselt gaf me dit jaar veel energie. Het is geweldig om te zien hoe de bewoners uit de buurt aan de slag zijn 
gegaan in de tuin. Dankzij hun inzet is de oude plek van sportschool Ooms nu een mooi park. Ook ben ik erg blij dat de Dirigen-
tenlaan is aangepakt. De wens bestond al lang om de straat veiliger te maken. Een groot project dat we nu voorbereiden, is de 
aanleg van een nieuwe vijver in het Ypelearpark. Samen met een aantal bewoners zijn we in een klankbordgroep bezig met het 
ontwerp. Het wordt een natuurlijke vijver die bij hevige regenval helpt wateroverlast tegen te gaan. In 2016 gaan we die vijver 
aanleggen. Daarnaast gaan we speelmogelijkheden aanleggen in het Ypelaerpark om zo het speellint van Jantje Beton af te ron-
den. Een bijzonder moment dit jaar was de ontmoeting met prinses Beatrix. Als beschermvrouw van Jantje Beton bracht ze een 
bezoek aan de wijk. 

Meneer Hulskramer breekt 
records 
Team Wijken van Tilburg-Noord is actief op Facebook. 
Nooit eerder was een bericht zo populair als dat van 
meneer Hulskramer. Hij kreeg al bijna 600 likes voor het 
opruimen van zwerfafval rond zijn flat. Hulde aan mijnheer 
Hulskramer!

Ook al het nieuws volgen? Like dan onze pagina www.face-
book.com/TeamTilburgNoord

< Dit is meneer Hulskramer uit de Hoffmannflat. Meneer 
Hulskramer is 84 jaar oud en ruimt sinds 1996 zwerfafval 
op in de buurt. 

Appels en bessen bij u in 
de straat?
Goed nieuws! Na het succes van de pluktuin in Stokhasselt 
(oude locatie sportschool Ooms) heeft de provincie Noord-
Brabant subsidie gegeven om de plukroute uit te breiden. 
In heel Tilburg-Noord zijn we op zoek naar bewoners die 
enthousiast zijn voor plukgroen in hun buurt. Kent u een 
enthousiaste club van buurtbewoners, die ook bereid is om 
te helpen bij de aanleg en het onderhoud van het plukgroen? 
Neem dan contact op met Samir Azahaf van de gemeente 
Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
013-542 8863 en per e-mail samir.azahaf@tilburg.nl.

Plastic, drankkartons 
en metaal samen in 
de bak 
Drie afvalsoorten in één bak? Ja dat kan! U kunt 
vanaf nu plasticverpakkingen, metaalverpakkin-
gen (o.a. blik) en drankkartons (samen afgekort 
tot PMD) kwijt in containers. Deze zijn te vinden 
bij twintig supermarkten en in de wijk. Ook mag 
u dit afval vanaf nu in het oranje gedeelte (plas-
ticverpakkingen) van uw duocontainer gooien. 
Door nieuwe technieken sorteert de afvalverwerk-
er het achteraf. Hierdoor blijft er minder restafval 
over en kunnen grondstoffen opnieuw worden 
gebruikt. Meer uitleg over PMD vindt u op www.
tilburg.nl/afval en in de AfvalWijzer app.

Buurtpreventie Tilburg-
Noord zoekt nieuwe 
vrijwilligers.
In heel Tilburg-Noord zijn buurpreventieteams actief. Ze zijn te 
herkennen aan hun opvallende oranje jassen. Zij zijn de extra 
oren en ogen voor de gemeente en de politie en helpen bij 
preventieve acties. Henk uit Vlashof is enthousiast over buurt-
preventie: “Het is een leuke manier om buurtgenoten te leren 
kennen. Je bent buiten bezig en draagt ondertussen bij aan de 
veiligheid in de wijk.” Er is altijd ruimte voor nieuwe vrijwilli-
gers bij buurtpreventie. U loopt dan samen met buurtgenoten 
rondes in uw eigen buurt. Elke ronde duurt ongeveer een uur en 
u bepaalt zelf hoe vaak u mee loopt. Hebt u interesse? Spreek de 
vrijwilligers van buurtpreventie aan als u ze tegenkomt. Zij kun-
nen u er alles over vertellen. Of neem telefonisch contact op met 
Bart van Dalen via 06-15881823 of per e-mail via
bart.van.dalen@tilburg.nl.

Nieuwe toekomst voor 
speeltuin Echowaaike
In 2014 is besloten dat het Echowaaike verder gaat als openbare 
speeltuin en niet meer als kinderboerderij. Er is niet genoeg 
budget om alle kinderboerderijen in Tilburg te laten voldoen 
aan de eisen voor dierenwelzijn. Het Echowaaike heeft in het 
voorjaar van 2014 al afscheid genomen van de grotere dieren en 
onlangs van het pluimvee. De Stichting Echowaaike houdt ook op 
te bestaan. De stichting heeft de speeltuin terug gegeven aan de 
gemeente.

De gemeente gaat eerst de verouderde gebouwen slopen. 
Daarna wordt het Echowaaike opgeknapt als openbare speeltuin. 
De gemeente bereidt de plannen voor de vernieuwde speeltuin 
op dit moment samen met de bewoners voor. Als de plannen 
klaar zijn, presenteren zij deze aan de buurt. 

Hebt u nog vragen of wilt u meedenken, dan kunt u contact op-
nemen met Samir Azahaf van de gemeente Tilburg. Hij is bereik-
baar via telefoonnummer 013-542 8863 en per e-mail 
samir.azahaf@tilburg.nl.

Oussama 
  (vrijwilliger Buurtsport)

“Sport is belangrijk. De jon-
geren zijn bezig, ze hebben er 
plezier in. Ze verlangen naar 
de sport”*

Team Wijken kijkt terug en blikt vooruit

Bart van Dalen 
(omgevingsmanager 

Stokhasselt/Heikant/Quirijnstok) 
Dit jaar heeft de wateroverlast veel aandacht gevraagd. 
Het is voor bewoners erg aangrijpend als het huis vol water 
staat. Het is gelukt om het rioleringsplan te verbeteren, 
mede dankzij een aantal bewoners die zich hier hard voor 
hebben gemaakt. Het is nu zaak dat wordt doorgepakt naar 
de uitvoering. Ook buurtpreventie is een succes dankzij de 
inzet van bewoners. Nu ook een buurtpreventieteam in Lijnse 
Hoek is gestart, zijn er in heel Tilburg-Noord groepen actief. 
Die extra oren en ogen zijn heel waardevol. Dit jaar is er ook 
veel geïnvesteerd in de samenwerking in de wijk. Zo kennen 
de huismeester, de jongerenwerker en de hulpverleners elkaar 
goed. Daardoor kunnen we waar nodig bewoners goed op weg 
helpen. Ondertussen is achter de schermen hard gewerkt aan 
overeenstemming over het Wagnerplein; ik heb er vertrouwen 
in dat de vernieuwing van het winkelcentrum nu echt gaat 
gebeuren.

Samir Azahaf (wijkregisseur 

Heikant/Quirijnstok)

Het afgelopen jaar zijn er veel straten opgeknapt in Heikant en 
Quirijnstok, waaronder de Sibeliusstraat, de Hindemithstraat 
en de Eilenbergstraat. Voor deze projecten zijn diverse be-
wonersavonden georganiseerd om de wensen van bewoners 
op te halen. Begin 2016 starten we met het groot onderhoud 
in de wijk Quirijnstok. Daarnaast is de aanpak van een aantal 
straten (Offenbachstraat, Benatzkystraat en Von Suppestraat) 
in voorbereiding. Als we een melding krijgen, dan gaan we 
vaak op de plek kijken. Een van de verzoeken die dit jaar bij 
ons binnen kwam, was om het basketbalveld aan de Offen-
bachstraat op te knappen. We gaan hier nu een nieuwe vloer 
leggen. Op onze Facebookpagina kon gestemd worden voor de 
mooiste kleurencombinatie. Wat het gaat worden ziet u begin 
volgend jaar. In de Quiruinustuinen hebben we een natuurlijke 
speeltuin aangelegd met een schommel, een klimboom en 
stapstenen om over het water te springen. De opening was 
een groot succes. De dansende, spelende kinderen gaven mij 
veel voldoening. 

Mario Jacobs 

(wijkwethouder 

Tilburg-Noord)

Ik heb genoten van de verhalen 
over bewoners uit Tilburg-Noord 
in het Stadsnieuws. Verhalen van 
mensen die van over de hele we-
reld in Tilburg-Noord zijn aange-
land en zich sterk maken voor hun 
eigen toekomst en die van ande-
ren.* Iedereen heeft een droom en 
iedereen heeft een talent waarmee 
hij of zij iets kan betekenen. In 
Tilburg-Noord valt me sowieso op 
dat veel bewoners bereid zijn om 
een stapje extra te zetten. Actieve 
bewoners maken echt een verschil: 
de trainers op de sportvelden, 
de vele opruimers in de wijk, de 
organisatoren van activiteiten, de 
vaders en moeders op de scholen. 
Om maar enkele voorbeelden te 
noemen. Dit is voor mij waar een 
prettige woonbuurt begint. Met 
aandacht voor elkaar en bereid-
heid om iets voor elkaar over te 
hebben. Het is belangrijk dat we 
niemand buitensluiten, anderen 
open tegemoet treden en iedereen 
de kans geven om mee te doen. 
Een praatje met de buurman of 
zomaar iemand op straat is al een 
mooi begin.

Treurig nieuws dit jaar was natuur-
lijk het overlijden van Malcolm 
Barnes, die ik in januari nog mocht 
benoemen tot “wijkburger van het 
jaar”. Het zijn mensen als Malcolm 
die belangrijk zijn in een buurt. 

We hebben in 2015 mooie projec-
ten opgeleverd zoals een pluktuin, 
natuurlijke speelplekken en herin-
richting van diverse wegen. Maar 
er zijn ook nog grote opgaven. De 
ontwikkeling van het Wagnerplein 
en de aanpak van de wateroverlast 
zijn projecten waar we stappen 
zetten, maar waar ik de komende 
jaren concreet resultaat wil zien. 
Daar maak ik me hard voor. 
Als gemeente zijn we er natuurlijk 
om regels te handhaven, maar 
vooral ook om bewoners kansen 
te bieden. Zo investeren we veel 
in de scholen in Tilburg-Noord 
om de jeugd een goede toekomst 
te geven. Dit jaar mocht ik op de 
schommel de speeltuin in de Qui-
ruinustuinen openen. De kinderen 
gaven me een duwtje in de rug. 
Dat duwtje in de rug geef ik hen 
graag terug. Met z’n allen kunnen 
we de jeugd een goede toekomst 
geven. 

Hebt u ideeën voor Tilburg-Noord?
Neem contact met ons op!
Helmy.van.ingen@tilburg.nl of 06 20955134
Bart.van.dalen@tilburg.nl of 06-15881823
Samir.azahaf@tilburg.nl of 06 10884967

Miep 
 (vrijwilliger Zonnebloem)

“Zie ik iemand in een rolstoel 
die ik niet ken, dan spreek ik 
die aan. Even kijken hoe het 
met deze persoon gaat.”*

Astrid 
 (actieve wijkbewoonster)

“Mijn man zegt wel eens, je 
moet veranderen. Ik zeg dan, 
ze kunnen me alles afnemen, 
behalve mijn goedheid”*

Karima 
 (vrijwilliger Ronde Tafelhuis)

“Ik ben een optimist. Ik weet 
waar ik vandaan kom, hoe 
zwaar de reis kan zijn, maar 
vooral ook wat je zelf van het 
leven kunt maken.”*

*
Het hele verhaal lezen 
van deze en  andere 
wijkbewoners? 
Kijk op 
www.stokhasselt.nl.

Bea 
     (overblijfjuf basisschool De   
     Regenboog)
“Mijn kinderen zijn volwassen. Zelf 
weten ze waar hun geluk ligt. Dit is 
misschien anders dan ons geluk.”*

Op de HOOGTE

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

Hou uw straatje schoon: 
gratis zwerfafvalgrijper 
Steeds meer mensen zijn zwerfafval aan het opruimen en 
eigenlijk is dat ook heel normaal. Helaas ruimt nu nog niet 
iedereen zijn eigen troep op. Er zijn vrijwilligers die veel 
zwerfafval in de natuur opruimen en er zijn ook mensen
die één keer per week het speelplekje voor hun deur 
schoonmaken, omdat ze willen dat hun kinderen een fijne 
speelplek hebben. 

Het maakt niet uit wat u doet of hoeveel u doet, elke bij-
drage helpt. Helpt u ook mee om de wijk schoon te hou-
den? Vraag bij de gemeente een gratis zwerfafvalgrijper 
aan. Diamant groep bezorgt deze dan bij u thuis.

Stuur een mail naar groen@diamant-groep.nl of bel 
013-4641700 en het wordt geregeld.
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Op de hoogte blijven van ontwikkelin-
gen in uw wijk?
“Like”dan de facebookpagina facebook.
com/TeamTilburgNoord of volg ons op 
Twitter: @Tilburg_Noord 

Helmy van Ingen (wijkregisseur Stokhasselt)
De natuurtuin Stokhasselt gaf me dit jaar veel energie. Het is geweldig om te zien hoe de bewoners uit de buurt aan de slag zijn 
gegaan in de tuin. Dankzij hun inzet is de oude plek van sportschool Ooms nu een mooi park. Ook ben ik erg blij dat de Dirigen-
tenlaan is aangepakt. De wens bestond al lang om de straat veiliger te maken. Een groot project dat we nu voorbereiden, is de 
aanleg van een nieuwe vijver in het Ypelearpark. Samen met een aantal bewoners zijn we in een klankbordgroep bezig met het 
ontwerp. Het wordt een natuurlijke vijver die bij hevige regenval helpt wateroverlast tegen te gaan. In 2016 gaan we die vijver 
aanleggen. Daarnaast gaan we speelmogelijkheden aanleggen in het Ypelaerpark om zo het speellint van Jantje Beton af te ron-
den. Een bijzonder moment dit jaar was de ontmoeting met prinses Beatrix. Als beschermvrouw van Jantje Beton bracht ze een 
bezoek aan de wijk. 

Meneer Hulskramer breekt 
records 
Team Wijken van Tilburg-Noord is actief op Facebook. 
Nooit eerder was een bericht zo populair als dat van 
meneer Hulskramer. Hij kreeg al bijna 600 likes voor het 
opruimen van zwerfafval rond zijn flat. Hulde aan mijnheer 
Hulskramer!

Ook al het nieuws volgen? Like dan onze pagina www.face-
book.com/TeamTilburgNoord

< Dit is meneer Hulskramer uit de Hoffmannflat. Meneer 
Hulskramer is 84 jaar oud en ruimt sinds 1996 zwerfafval 
op in de buurt. 

Appels en bessen bij u in 
de straat?
Goed nieuws! Na het succes van de pluktuin in Stokhasselt 
(oude locatie sportschool Ooms) heeft de provincie Noord-
Brabant subsidie gegeven om de plukroute uit te breiden. 
In heel Tilburg-Noord zijn we op zoek naar bewoners die 
enthousiast zijn voor plukgroen in hun buurt. Kent u een 
enthousiaste club van buurtbewoners, die ook bereid is om 
te helpen bij de aanleg en het onderhoud van het plukgroen? 
Neem dan contact op met Samir Azahaf van de gemeente 
Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
013-542 8863 en per e-mail samir.azahaf@tilburg.nl.

Plastic, drankkartons 
en metaal samen in 
de bak 
Drie afvalsoorten in één bak? Ja dat kan! U kunt 
vanaf nu plasticverpakkingen, metaalverpakkin-
gen (o.a. blik) en drankkartons (samen afgekort 
tot PMD) kwijt in containers. Deze zijn te vinden 
bij twintig supermarkten en in de wijk. Ook mag 
u dit afval vanaf nu in het oranje gedeelte (plas-
ticverpakkingen) van uw duocontainer gooien. 
Door nieuwe technieken sorteert de afvalverwerk-
er het achteraf. Hierdoor blijft er minder restafval 
over en kunnen grondstoffen opnieuw worden 
gebruikt. Meer uitleg over PMD vindt u op www.
tilburg.nl/afval en in de AfvalWijzer app.

Buurtpreventie Tilburg-
Noord zoekt nieuwe 
vrijwilligers.
In heel Tilburg-Noord zijn buurpreventieteams actief. Ze zijn te 
herkennen aan hun opvallende oranje jassen. Zij zijn de extra 
oren en ogen voor de gemeente en de politie en helpen bij 
preventieve acties. Henk uit Vlashof is enthousiast over buurt-
preventie: “Het is een leuke manier om buurtgenoten te leren 
kennen. Je bent buiten bezig en draagt ondertussen bij aan de 
veiligheid in de wijk.” Er is altijd ruimte voor nieuwe vrijwilli-
gers bij buurtpreventie. U loopt dan samen met buurtgenoten 
rondes in uw eigen buurt. Elke ronde duurt ongeveer een uur en 
u bepaalt zelf hoe vaak u mee loopt. Hebt u interesse? Spreek de 
vrijwilligers van buurtpreventie aan als u ze tegenkomt. Zij kun-
nen u er alles over vertellen. Of neem telefonisch contact op met 
Bart van Dalen via 06-15881823 of per e-mail via
bart.van.dalen@tilburg.nl.

Nieuwe toekomst voor 
speeltuin Echowaaike
In 2014 is besloten dat het Echowaaike verder gaat als openbare 
speeltuin en niet meer als kinderboerderij. Er is niet genoeg 
budget om alle kinderboerderijen in Tilburg te laten voldoen 
aan de eisen voor dierenwelzijn. Het Echowaaike heeft in het 
voorjaar van 2014 al afscheid genomen van de grotere dieren en 
onlangs van het pluimvee. De Stichting Echowaaike houdt ook op 
te bestaan. De stichting heeft de speeltuin terug gegeven aan de 
gemeente.

De gemeente gaat eerst de verouderde gebouwen slopen. 
Daarna wordt het Echowaaike opgeknapt als openbare speeltuin. 
De gemeente bereidt de plannen voor de vernieuwde speeltuin 
op dit moment samen met de bewoners voor. Als de plannen 
klaar zijn, presenteren zij deze aan de buurt. 

Hebt u nog vragen of wilt u meedenken, dan kunt u contact op-
nemen met Samir Azahaf van de gemeente Tilburg. Hij is bereik-
baar via telefoonnummer 013-542 8863 en per e-mail 
samir.azahaf@tilburg.nl.

Oussama 
  (vrijwilliger Buurtsport)

“Sport is belangrijk. De jon-
geren zijn bezig, ze hebben er 
plezier in. Ze verlangen naar 
de sport”*

Team Wijken kijkt terug en blikt vooruit

Bart van Dalen 

(omgevingsmanager 

Stokhasselt/Heikant/Quirijnstok) 
Dit jaar heeft de wateroverlast veel aandacht gevraagd. 
Het is voor bewoners erg aangrijpend als het huis vol water 
staat. Het is gelukt om het rioleringsplan te verbeteren, 
mede dankzij een aantal bewoners die zich hier hard voor 
hebben gemaakt. Het is nu zaak dat wordt doorgepakt naar 
de uitvoering. Ook buurtpreventie is een succes dankzij de 
inzet van bewoners. Nu ook een buurtpreventieteam in Lijnse 
Hoek is gestart, zijn er in heel Tilburg-Noord groepen actief. 
Die extra oren en ogen zijn heel waardevol. Dit jaar is er ook 
veel geïnvesteerd in de samenwerking in de wijk. Zo kennen 
de huismeester, de jongerenwerker en de hulpverleners elkaar 
goed. Daardoor kunnen we waar nodig bewoners goed op weg 
helpen. Ondertussen is achter de schermen hard gewerkt aan 
overeenstemming over het Wagnerplein; ik heb er vertrouwen 
in dat de vernieuwing van het winkelcentrum nu echt gaat 
gebeuren.

Samir Azahaf (wijkregisseur 

Heikant/Quirijnstok)

Het afgelopen jaar zijn er veel straten opgeknapt in Heikant en 
Quirijnstok, waaronder de Sibeliusstraat, de Hindemithstraat 
en de Eilenbergstraat. Voor deze projecten zijn diverse be-
wonersavonden georganiseerd om de wensen van bewoners 
op te halen. Begin 2016 starten we met het groot onderhoud 
in de wijk Quirijnstok. Daarnaast is de aanpak van een aantal 
straten (Offenbachstraat, Benatzkystraat en Von Suppestraat) 
in voorbereiding. Als we een melding krijgen, dan gaan we 
vaak op de plek kijken. Een van de verzoeken die dit jaar bij 
ons binnen kwam, was om het basketbalveld aan de Offen-
bachstraat op te knappen. We gaan hier nu een nieuwe vloer 
leggen. Op onze Facebookpagina kon gestemd worden voor de 
mooiste kleurencombinatie. Wat het gaat worden ziet u begin 
volgend jaar. In de Quiruinustuinen hebben we een natuurlijke 
speeltuin aangelegd met een schommel, een klimboom en 
stapstenen om over het water te springen. De opening was 
een groot succes. De dansende, spelende kinderen gaven mij 
veel voldoening. 

Mario Jacobs 

(wijkwethouder 

Tilburg-Noord)

Ik heb genoten van de verhalen 
over bewoners uit Tilburg-Noord 
in het Stadsnieuws. Verhalen van 
mensen die van over de hele we-
reld in Tilburg-Noord zijn aange-
land en zich sterk maken voor hun 
eigen toekomst en die van ande-
ren.* Iedereen heeft een droom en 
iedereen heeft een talent waarmee 
hij of zij iets kan betekenen. In 
Tilburg-Noord valt me sowieso op 
dat veel bewoners bereid zijn om 
een stapje extra te zetten. Actieve 
bewoners maken echt een verschil: 
de trainers op de sportvelden, 
de vele opruimers in de wijk, de 
organisatoren van activiteiten, de 
vaders en moeders op de scholen. 
Om maar enkele voorbeelden te 
noemen. Dit is voor mij waar een 
prettige woonbuurt begint. Met 
aandacht voor elkaar en bereid-
heid om iets voor elkaar over te 
hebben. Het is belangrijk dat we 
niemand buitensluiten, anderen 
open tegemoet treden en iedereen 
de kans geven om mee te doen. 
Een praatje met de buurman of 
zomaar iemand op straat is al een 
mooi begin.

Treurig nieuws dit jaar was natuur-
lijk het overlijden van Malcolm 
Barnes, die ik in januari nog mocht 
benoemen tot “wijkburger van het 
jaar”. Het zijn mensen als Malcolm 
die belangrijk zijn in een buurt. 

We hebben in 2015 mooie projec-
ten opgeleverd zoals een pluktuin, 
natuurlijke speelplekken en herin-
richting van diverse wegen. Maar 
er zijn ook nog grote opgaven. De 
ontwikkeling van het Wagnerplein 
en de aanpak van de wateroverlast 
zijn projecten waar we stappen 
zetten, maar waar ik de komende 
jaren concreet resultaat wil zien. 
Daar maak ik me hard voor. 
Als gemeente zijn we er natuurlijk 
om regels te handhaven, maar 
vooral ook om bewoners kansen 
te bieden. Zo investeren we veel 
in de scholen in Tilburg-Noord 
om de jeugd een goede toekomst 
te geven. Dit jaar mocht ik op de 
schommel de speeltuin in de Qui-
ruinustuinen openen. De kinderen 
gaven me een duwtje in de rug. 
Dat duwtje in de rug geef ik hen 
graag terug. Met z’n allen kunnen 
we de jeugd een goede toekomst 
geven. 

Hebt u ideeën voor Tilburg-Noord?
Neem contact met ons op!
Helmy.van.ingen@tilburg.nl of 06 20955134
Bart.van.dalen@tilburg.nl of 06-15881823
Samir.azahaf@tilburg.nl of 06 10884967

Miep 
 (vrijwilliger Zonnebloem)

“Zie ik iemand in een rolstoel 
die ik niet ken, dan spreek ik 
die aan. Even kijken hoe het 
met deze persoon gaat.”*

Astrid 
 (actieve wijkbewoonster)

“Mijn man zegt wel eens, je 
moet veranderen. Ik zeg dan, 
ze kunnen me alles afnemen, 
behalve mijn goedheid”*

Karima 
 (vrijwilliger Ronde Tafelhuis)

“Ik ben een optimist. Ik weet 
waar ik vandaan kom, hoe 
zwaar de reis kan zijn, maar 
vooral ook wat je zelf van het 
leven kunt maken.”*

*
Het hele verhaal lezen 
van deze en  andere 
wijkbewoners? 
Kijk op 
www.stokhasselt.nl.

Bea 
     (overblijfjuf basisschool De   
     Regenboog)
“Mijn kinderen zijn volwassen. Zelf 
weten ze waar hun geluk ligt. Dit is 
misschien anders dan ons geluk.”*

Op de HOOGTE

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

Hou uw straatje schoon: 
gratis zwerfafvalgrijper 
Steeds meer mensen zijn zwerfafval aan het opruimen en 
eigenlijk is dat ook heel normaal. Helaas ruimt nu nog niet 
iedereen zijn eigen troep op. Er zijn vrijwilligers die veel 
zwerfafval in de natuur opruimen en er zijn ook mensen
die één keer per week het speelplekje voor hun deur 
schoonmaken, omdat ze willen dat hun kinderen een fijne 
speelplek hebben. 

Het maakt niet uit wat u doet of hoeveel u doet, elke bij-
drage helpt. Helpt u ook mee om de wijk schoon te hou-
den? Vraag bij de gemeente een gratis zwerfafvalgrijper 
aan. Diamant groep bezorgt deze dan bij u thuis.

Stuur een mail naar groen@diamant-groep.nl of bel 
013-4641700 en het wordt geregeld.
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. deel van week; 7. innemend (bekoorlijk); 13. kansspel; 14.
ceintuur; 15. wintersportattribuut; 17, logé (gast); 19. venster; 21.
asvaas; 23. gladheidbestrijdingsmiddel; 24. de onbekende (Lat.
afk.); 25. paardenslee; 26. belemmering; 27. Uses Externus
(afk.); 28. echtgenoot; 30. fiets (Zuid-Ned.); 32. maanstand
(afk.); 33. oplettend (alert); 35. grote roofvogel; 39. guinees
biggetje; 42. plaatkieuwig weekdier; 45. assistent-econoom
(afk.); 46. nachtroofvogel (mv.); 48. meisjesnaam; 49. buigzaam
(soepel); 51. Salvation Army (afk.); 52. slons (slet); 55. Keuring
van Elektronische Materialen Arnhem (afk.); 57. vismand; 59.
roeiwedstrijd; 62. rivier in Engeland; 63. vishaakje; 65. water-
loop; 66. onderscheidingsteken; 70. landtong; 71. meisjesnaam;
72. zenuwachtig; 76. en omstreken (afk.); 77. jongensnaam; 79.
praktische leertijd bij de beroepsopleiding; 82. draaikolk; 84.
voorzetsel; 85. opstandig (woest van kwaadheid); 88. deel van
gitaar; 90. de elektrode die zich aan de positieve pool bevindt;
92. streek in Oostenrijk waar veel gejodeld wordt; 95.
Manchester United (afk.); 96. opera van Verdi; 98. gehooror-
gaan; 99. vogelverblijf; 101. niet parkeren (afk.); 102. heel maken
wat stuk is; 103. groot muziekgezelschap; 106. wit tafellinnen;
109. grasmaand; 111. jongensnaam; 112. Digital Versatile Disk
(afk.); 113. plaats in Drenthe; 115. muzieknoot; 116. United Arab
Airlines (afk.); 117. lofdicht; 119. vuurspuwend fabelmonster;
121. deel van trap; 123. International News Service (afk.); 125.
rangtelwoord; 126. zeerover (vrijbuiter); 127. oxideren.

Verticaal
1. insect; 2. strookje papier dat op een fles of doos geplakt
wordt; 3. windrichting (afk.); 4. gappen (dieven); 5. haarbundel; 6.
kleine soort van zeekreeft; 7. kampeerwagen; 8. grote bontge-
kleurde papegaai; 9. ontoegankelijk woud; 10. mobiele eenheid
(afk.); 11. om de hals gehangen penning (talisman); 12.
kampeerverblijf; 16. balletje drek van een dier; 18. griezelig; 20.
vlaktemaat; 22. verzoekschrift; 29. sierverpakking (foedraal); 31.
eter (gast); 33. vogel die zich voedt met aas; 34. Europese
rekeneenheid (afk.); 36. schoolvak; 37. een zekere; 38. jongens-
naam; 39. luchtig zacht gebak; 40. nagerecht; 41. Europees
land; 43. bladgroente; 44. moeilijk oplosbaar probleem (puzzel);
47. elkeen;  50. zuster van Beatrix; 53. gewicht; 54. zeevis met
plat lichaam; 56. grote hoeveelheid; 58. gebergte in Europa; 60.
gereformeerd (afk.); 61. gesloten; 64. Gemeentelijke Dienst
Afvalverwerking (afk.); 67. deel van breuk; 68. InterCity Expres
(afk.); 69. Indisch gerecht; 73. delfstof; 74. op grote afstand; 75.
land van belofte (heilstaat); 78. rivier in Oostenrijk; 80. fier (prat);
81. keukengereedschap; 83. eenmaal; 86. hondensoort met
grote kop; 87. met een vliegtuig veilig op de grond neerkomen;
89. Engels bier; 91. familielid; 93. Europees land; 94. gejaagd-
heid; 97. water- en moerasplant; 100. kunstenaar die zich met
etsen bezighoudt; 102. het mannetje bij hoenderachtige vogels;
104. tienpotig schaaldier; 105. rijstbrandewijn; 107. tegen (in
samenstelling); 108. bloedvat; 110. weg met bomen beplant;
114. plaats in België; 118. lidwoord; 120. Actuele Onderwerpen
(afk.); 122. muzieknoot; 124. Nederlandse Spoorwegen (afk.).

OPLOSSING:

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 7-2015 is: Internetbankieren. Uit de vele inzendingen die 
we hebben ontvangen hebben we de volgende prijswinnaar getrokken: Marja Roghair, 
Dussekstraat. De prijs bestaat uit een cadeaubon van Intertoys. De winnaar krijgt hier-
van bericht, waarna de prijs opgehaald kan worden bij de Symfonie.

Oplossingen voor 31 december 2015 inzenden aan: Wijkkrant Noord, Prijspuzzel 
8-2015. Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia. 

Mijn nieuwjaarswensen
Mijn nieuwjaarswensen
zijn voor alle mensen
dat zij heel tevreden en gelukkig mogen zijn
zonder oorlog, angst en pijn.

Dat iedereen 't goed heeft
en dat iedereen voor een ander leeft.
Dat ze iets meer over hebben voor elkaar
dan is 't leven ook niet zo-maar.

Dat ze wat meer medegevoel aan elkaar tonen
God, zal hen daar rijkelijk voor belonen.
Acceptatie, begrip, verdraagzaamheid op deze aarde.
Wat geeft dat niet een waarde.

Mijn wensen voor 't nieuwe jaar zijn in 't kort
zorg dat de aarde een hemel wordt.

Janna Fransen

KERST-IN in de MONTFORTKERK
Na 40 jaar nam het afgelopen jaar een 
groot aantal vrijwilligers afscheid. Met 
recht! Ze hebben jarenlang klaar gestaan. 
Wat betekent dat voor de kerst-in? 
Al dadelijk stond er een nieuwe generatie 
vrijwilligers klaar. Met trots kunnen we 
aankondigen, dat we u op eerste kerstdag 
graag weer ontvangen als u met ons kerst 
wilt vieren. Kerstmis is immers een feest dat 
we met elkaar willen vieren. Daarom gaan 
de deuren van de Montfortkerk om 14.00 
uur open en heten we ieder die dat wil van harte welkom. U kunt binnenlopen, een kopje koffie 
of een glaasje drinken en een praatje maken. U kunt ook genieten van enkele optredens of 
meedoen met een spel. Er is voor ieder, ook voor kinderen, wat wils. Als u geniet, genieten wij 
ook! 
Voor mensen die dat wensen is er rond 18.00 uur een maaltijd. 
Als u daarbij wilt zijn, vragen we u om u voor 22 december aan te melden via: 
Montfort@parochiepeerkedonders.nl of bel op dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 
15.00 uur 013-4550510. Deelname is gratis. 
Voor mensen die iets kunnen en willen bijdragen staat een mandje achter in de kerk.

UITAGENDA

17 OKTOBER T/M 6 JANUARI
Tentoonstelling "In de Brabantse voetsporen van Vincent 
van Gogh" Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg

13 DECEMBER
Kerstconcert Neva Ensemble 19:00 uur Mariakerk

16 DECEMBER
Taaldrukken 15:00 tot 17:00 uur in bibliotheek Wagnerplein

18 DECEMBER
19:00 uur Adventssamenzang in Mariakerk

21 DECEMBER
19:00-20:00 uur Viering van warmte en licht in het Ronde 
Tafelhuis

25 DECEMBER
Kerst-in Montfortkerk vanaf 14.00 uur 

7 JANUARI
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Symfonie

9 JANUARI
15:00 uur Nieuwjaarsreceptie parochie Heikant-Quirijnstok 
in het Ronde Tafelhuis

    
    31 januari
   11:00-15:00 uur Vrijmarkt in de Symfonie
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www.haarstudiocaroline.nl

Geknipt de 
     feestdagen door?

Tartinistraat 69

Tilburg

T 013 455 46 09

Bezoek ons op

Tijdens de feestdagen een 

stylings- of verzorgingsproduct 

met 15% korting.

   

OUDERENADVISEUR
Tijden veranderen. De poli-
tiek in Den Haag heeft beslist 
dat veel  in de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning 
moet veranderen. Dat raakt 
iedereen. Wat tot nu toe een 
recht mocht heten kan mor-
gen anders zijn. U kunt voor 
veel vragen terecht bij uw 
gemeente. Hoe werkt dat? 
Wat zijn nu uw rechten? Wat 
mag u verwachten aan onder-
steuning en hulp? Hier kan de 
ouderenadviseur van K.B.O. 
Stokhasselt u bij helpen om 

op deze vragen een antwoord 
te vinden.

WAAROM LID WORDEN 
VAN K.B.O. STOKHASSELT 
Er zijn volop activiteiten die 
georganiseerd worden voor 
de leden. Je ontmoet gelijk-
gestemden, je komt achter de 
geraniums vandaan, je kunt 
eens met een ander praten, 
wellicht kom je weer oude be-
kenden tegen. Bent u moeilijk 
ter been? Leg het dan aan het 
bestuur van de K.B.O. voor. 
Wellicht is er een oplossing 

om toch deel te nemen aan 
bepaalde activiteiten. Een 
deel van de activiteiten die  
gedaan worden voor de leden 
zijn: een tweewekelijkse bin-
go, een zeer actieve biljart-
club die nog een paar leden 
kan gebruiken, koersbal, jeu 
de boules, de ouderenadvi-
seur en dan is alles hier nog 
niet genoemd. 

WIJKCENTRUM 
DE YPELAAR
Thans vindt hier een verbou-
wing plaats en is het mogelijk 

dat voor activiteiten van de 
K.B.O. Stokhasselt uitgewe-
ken wordt naar een andere 
locatie. Aan de leden wordt 
bij elke activiteit doorgege-
ven waar ze moeten zijn.

LEDENWERVING
Interesse? Lid worden? 
Het lidmaatschap kost 20 
euro per jaar en die zijn door 
de vele voordelen gemakke-
lijk terug te verdienen. 

Bel voor het lidmaatschap 
Kees Janssens: 0647550912.

Nieuws Stokhasselt

Ronde Tafelhuis
Interreligieuze viering

Viering van warmte en licht  
op de eerste dag van de winter  
21 december 2015 van19.00-20.00 uur   
Het Ronde Tafelhuis, Haendellaan 40

Droevige gebeurtenissen 
dichtbij en ver weg, angstige 
momenten voor mensen van 
overal vandaan het houdt 
ons bezig. Met de donkere 
dagen van de winter in het 
vooruitzicht, en een feest 
van vrede in aantocht willen 
we een interculturele viering 

organiseren die in het teken 
staat van Warmte & Licht. 
Een bijeenkomst met verha-
len, muziek en gebaren die 
verwijzen naar licht en warm-
te waar wij in deze dagen zo 
naar op zoek zijn. 
Iedereen is van harte welkom, 
toegang is gratis.

Wil jezelf graag iets voordra-
gen, laat even weten….

Ronde Tafelhuis, 
Bibliotheek Wagnerplein, 
ContourdeTwern Noord

Meer informatie en aanmel-
den: www. rondetafelhuis.nl

DE GEZONDE KEUKEN
Zowel in Ouderkamer De Dirigent als in de Ouderkamer van Bs.  
De Lochtenbergh krijgen ouders informatie over "De Gezonde Keuken".

Rondom dit onderwerp vinden er bijeenkomsten plaats waar-
bij ouders zelf hun eigen gezonde recepten bereiden onder 
begeleiding van diëtiste Anneloe Rijpkema (De Gezonde Eet-
kamer). 
Ouders maken o.a. tchichasoep, een Marokkaanse soep.

Deze bijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van de 
GGD Hart van Brabant in het kader van Jongeren Op Gezond 
Gewicht.

Straatklinkers: Wagnerplein
Tekst en beeld: Ab Kuiper

Richard Wagner (Componist 22 mei 1813 – 13 februari 1883)

DE JONGE JAREN VAN WAGNER
Richard Wagner werd op 22 mei 1813 geboren te Leipzig. Enkele maanden na zijn geboorte stierf 
zijn vader, Karl Friedrich Wilhelm Wagner, die werkzaam was bij de politie in Leipzig. Na de dood 
van haar man verhuisde zijn moeder, Johanna Rosine Pätz, naar Dresden en trouwde daar in 1814 
met toneelspeler en schilder Ludwig Geyer. In 1821 overleed ook Geyer en keerde het gezin te-
rug naar Leipzig. Daar kreeg Richard viool-, piano- en contrapuntlessen. In 1830 werd een door 
Wagner geschreven ouverture in het plaatselijke theater uitgevoerd. Zijn vaderloze jeugd werd 
een belangrijk thema voor de hoofdpersonen in zijn latere werken; Tristan, Siegmund en Sieglin-
de, Siegfried en Parsival. De jonge Richard Wagner had vele ambities, waaronder een carrière als 
dichter, toneelschrijver, componist, regisseur en dirigent. In 1831 koos hij echter voor de muziek 
en ging aan de Universiteit van Leipzig muziek studeren.

MUZIKALE CARRIÈRE VAN WAGNER
De eerste betrekking was aan het theater Würzburg, waar hij in 1833 koormeester werd. In dat-
zelfde jaar was zijn eerste opera, die Feen, een feit. Hierin is de invloed van Carl Maria von Weber 
duidelijk aanwezig. Na Würzburg werkte hij in Magdeburg en Koningsbergen. In 1836 trouwde 
hij met de actrice Minna Planer en een jaar later verhuisden zij naar Riga waar hij dirigent van de 
opera werd. Na hun vertrek uit Riga woonden de Wagners ruim twee jaar in Parijs, waar Richard 
leefde van het schrijven van artikelen en het bewerken van opera's van anderen. Hij leerde er 
Meyerbeer, Liszt, Heine en Berlioz kennen. In deze periode ontstonden de opera’s 
Rienzi en Der Fliegende Holländer. Vanaf 1842 woonde hij zes jaar in Dresden, waar hij Kapell-
meister werd. Hier vond de première plaats van Rienzi, wat het begin van zijn roem betekende. 
Als gevolg van zijn politieke ideeën was hij gedwongen Dresden te verlaten. Hij vestigde zich in 
Zwitserland, waar Mathilde Wesendonck, een rijke bewonderaarster, hem hulp schonk. Zij was 
zijn muze bij het schrijven van Tristan und Isolde en de Wesendonck-Lieder. Ook werkte hij aan 
de tekst en de muziek van Der Ring des Nibelungen. Twaalf jaar heeft hij in Zwitserland gewoond 
en hier zijn veel belangrijke werken (deels) ontstaan. In 1862 vestigde Wagner zich in Biebrich, 
waar hij aan Die Meistersinger werkte. Tegen het eind van dat jaar ging hij naar Wenen, waar hij 
tot begin 1864 is gebleven.

WAGNER WEER TERUG NAAR BEIEREN
Uiteindelijk streek hij tegen het einde van zijn leven neer in de Noord-Beierse plaats Bayreuth, 
waar hij met de steun van de Beierse koning en Wagnerliefhebber Ludwig II een operagebouw 
kon laten bouwen. In dit Festspielhaus, waar uitsluitend zijn eigen werk ten gehore werd ge-
bracht, bevindt het orkest zich onzichtbaar in een orkestbak onder het toneel. Wagner stierf aan 
een hartaanval na een ruzie met Cosima, zijn tweede echtgenote, op 13 februari 1883 te Venetië. 
De componist werd begraven in de tuin achter het Haus Wahnfried op een daartoe door hemzelf 
uitgekozen plek. 

Op de website van Wijkkrant Noord kunt u een uitgebreidere beschrijving lezen van het 
leven van Wagner.                                                                                                          
Bronnen: Internet.

Foto: Wagner met hond voor de voeten
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www.kindercreche.nl/noord

Actie van 

Kindercrèche Noord:

eerste zes maanden 

gratis luiers 

voor thuis

Hoe fijn is dat? Als je je kind ophaalt na een 
heerlijke dag spelen en je ook nog een gratis 
pak luiers mee naar huis krijgt. 
Elke week. 

Kijk op 

www.kindercreche.nl/gratisluiers 

voor meer informatie

 
18 december 2015 19.00 uur ADVENTSAMENZANG.

Traditiegetrouw zal op vrijdag 18 december om 19.00 uur de 
adventssamenzang zijn in de Mariakerk, waarbij iedereen, jong 
en oud, van harte welkom is om uit volle borst mee te zingen. 

Het koor Stella Vocalis o.l.v. Sonja van den Dries en begeleid 
door Rick Muselaers zal de muzikale inbreng van deze avond 
verzorgen. Naast vele oude bekende kerstliederen zingt het 
koor liederen die goed passen in de kerstsfeer. De liederen zul-
len afgewisseld worden met inspirerende woorden uitgespro-
ken door pastor Jan Joosten. 

Na afloop is er voor iedereen glühwein en warme chocolade-
melk. Toegang is gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd 
voor het Norbertijnenproject in Zsambek (Hongarije).

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het is een goede gewoonte om aan het begin van het  

nieuwe jaar een moment te vinden waarop de parochie  
Heikant-Quirijnstok haar nieuwjaarsreceptie houdt. 

Dit jaar nodigen wij u van harte uit op:
zaterdag 9 januari om 15.00 uur. 

Plaats van samenkomst: Het Ronde Tafelhuis
Bij die gelegenheid zullen onze jubilarissen worden ge-
huldigd. Dit moest aan het begin van het pastorale jaar 

worden uitgesteld. 

Adventsamenzang 
in de Mariakerk

Norbertijns nieuws
Onlangs verschenen: een boek van Denis Hendrickx, abt Norbertijnen van Berne 
‘Te doen gerechtigheid’.

Over het boek: 
‘Te doen gerechtigheid’ is de wapenspreuk van Denis Hendrickx  
nadat hij in 2013 door zijn medebroeders werd gekozen tot 
71ste abt van Berne. In zijn handelen gaat Denis Hendrickx uit 
van de spiritualiteit van de hedendaagse barmhartigheid: de 
schepping – en daarmee ieder mens – dient tot haar recht te 
komen. Dit uitgangspunt heeft hij in 'Te doen gerechtigheid' 
nader uitgewerkt in twaalf hoofdstukken als ambt, gehoor-
zaamheid, liturgie, ouderdom en dood, gastvrijheid. Het is een 
boekje dat uitstekende diensten kan bewijzen in de refterle-
zingen van vele kloosters en in (kring)gesprekken in parochies. 
Buitenkerkelijken krijgen een beeld van ontwikkelingen in fa-
cetten van het hedendaags kerkelijk denken.

KERSTCONCERT Neva Ensemble
13 december 2015 19.00 uur

Vijf topzangers en een pianiste, samen het Neva-ensemble vormend, geven een concert in de 
Mariakerk. 
Voor het vierentwintigste seizoen (vanaf 1992) komt het bij al velen bekende Neva-ensemble 
uit St. Petersburg wederom naar ons land voor een groot aantal concerten van begin december 
2015 tot half januari 2016. Een muzikale belevenis met voor de pauze Slavisch-Byzantijnse kerk-
muziek en beroemde Kerstliederen en na de pauze Russische volksmuziek, zoals de Stenka Razin. 
Eenzaam helder klinkt het klokje, gevolgd door aria's, duetten, zigeunermuziek van bekende 
componisten. Het wordt een bijzondere gebeurtenis voor u als toehoorder bij dit concert, het be-
looft een bijzonder optreden 
te worden, zowel een streling 
van het oor, als ook voor het 
oog.
De Telegraaf noemde deze 
topsolisten eens "De muzikale 
tovenaars uit Rusland". Elke 
zondagmorgen werken zij 
graag mee bij een Viering of 
Kerkdienst met hun ingetogen 
liederen uit de Slavisch-By-
zantijnse kerk.”  De toegang is 
gratis, maar de leden van het 
ensemble staan na afloop bij 
de uitgang voor een vrije gift.

Vieringen met Kerstmis en nieuwjaar 
Parochie Heikant-Quirijnstok

24 DECEMBER KERSTAVOND

Woonzorgcentrum de Heikant:  
17.30 Pastor T. van Blitterswijk en H. v.d. Berg, 
o.praem. Eucharistieviering m.m.v. Cantabile

Mariakerk:
18.30 Pastor B. Jansen, o.praem 
Eucharistieviering m.m.v. Hart van Brabant 
20.30 Pastor T. van Blitterswijk 
en H. v.d. Berg, o.praem. 
Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua
22.30 Pastor B. Jansen, o.praem. Eucharistie-
viering m.m.v. Stella Vocalis

Het Ronde Tafelhuis: 
18.30  Viering voor Klein en Groot
20.30  Viering voor Groot en Klein 

25 DECEMBER 1E KERSTDAG
Mariakerk: 
10.30  Pastor T. van Blitterswijk en H. v.d. Berg, 
o.praem. Eucharistieviering m.m.v. Stella Vocalis 

26 DECEMBER 2E KERSTDAG
Woonzorgcentrum de Heikant: 
17.30  Pastor B. Jansen, o.pream. Eucharistieviering
Mariakerk: 
10.30  Pastor B. Jansen, o.praem. Conventsviering 
m.m.v. Cantorij  

27 DECEMBER 
Mariakerk:  
09.15  Pastor B. Jansen, o.praem. Eucharistieviering
10.30   Pastor B. Jansen, o.praem. Conventsviering m.m.v. Tilburgs Gregoriaans Koor 

1 JANUARI NIEUWJAARSDAG
Mariakerk:  
10.30  Pastor B. Jansen, o.praem. Conventsviering met samenzang



 WIJKKRANT NOORD/DECEMBER 2015 PAGINA 11

AVONTUUR is op maandag 2 november weer van 
start gegaan op basisschool de Regenboog. Deze keer 
gaan de kinderen al schilderend op AVONTUUR naar 
verschillende kunstenaars.

Zo maken we kennis met kunstenaar Picasso: hoe 
hij iemand van voren en tegelijkertijd van opzij kon 
schilderen. Ook is ontdekt dat kunstenaar Klein altijd de 
kleur blauw gebruikte. 
Vol enthousiasme gingen vervolgens de kinderen zelf 
aan de slag.

Mireille van ‘t Hoff

De afgelopen weken is de jeugd van Noord creatief bezig geweest op 
het gebied van nieuwe technologie. Leerlingen van basisscholen de 
Vlashof, de Lochtenbergh, de Regenboog en Aboe el Chayr hebben 
deelgenomen aan de creatieve workshops 'crea-media' tijdens het 
naschoolse aanbod.

In die workshops hebben ze geleerd om games te maken op de com-
puter en met een app op de tablet. Die zijn natuurlijk ook gespeeld.

Er is gewerkt met de MakeyMakey, een alternatief toetsenbord. Met 
de MakeyMakey verander je de knoppen op je toetsenbord in een 
banaan, een stukje klei, een lepeltje of zelfs een andere leerling. 

Een ander onderdeel dat heel leerzaam is en de leerlingen erg leuk 
vonden is de Beebot: een bijtjesrobot die je moet programmeren en 
alle kanten op kan sturen.

De komende weken komt er nog veel meer aan bod zoals werken met 
een greenscreen en stopmotionfilmpjes.

Het eerste blok van dit schooljaar  

is heel goed van start gegaan  

op basisschool de Vlashof.

Er is een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten. Denk hier-
bij aan sport, kleuterdans, kunstklas, extra lezen, streetdance, 
circus, boekenbende, crea-media en mad-science.  

Maar liefst 128 leerlingen nemen hier met veel enthousiasme 
aan deel. Mad-Science is één en al ontdekken voor de kinde-
ren uit groep 7 en 8.

Er wordt volop gewerkt met verschillende proefjes met alle-
daagse materialen. Het is een groot plezier om de kinderen 
zo enthousiast en nieuwsgierig te zien. 

De kinderen genieten volop van allerlei circustrucjes.
Vandaag was het een kunst om de ballen van de grond te 
houden tijdens het jongleren.

Leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Aboe en de Loch-
tenbergh zijn met fotocamera's op ontdekkingsreis gegaan 
tijdens de plusactiviteit fotografie. Door foto's te maken, le-
ren ze anders te kijken naar hun omgeving. Daarnaast leren 
ze begrippen uit de fotografie zoals perspectieven, lijnen en 
structuren, beweging en compositie. Dit wordt allemaal op 
hun niveau uitgelegd. We gaan met de camera naar buiten 
om foto`s te maken. We zijn nu drie weken bezig en deze fo-
to`s zijn  tot nu toe het resultaat. Enthousiast doen ze mee.  

Anja

LEERLINGEN  
ONTWERPEN  
COMPUTERGAMES  
TIJDENS  
CREA-MEDIA 

Avontuur

‘Juf, ik ben 
nu ook een 

kunstenaar!’

Fijne Feestdagen!
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