
Tegenwoordig kunnen we elke dag van het jaar worsten-
brood kopen bij bakkers, slagers en de supermarkt. Het 
is hooguit nog iets bijzonders voor Noord-Nederlanders, 
die vaak denken dat het om een saucijzenbroodje gaat. 
Het worstenbroodje is door UNESCO tot werelderfgoed 
verklaard. Het is bij ‘de feestdagen’ gaan horen net als 
kerstballen en vuurwerk. Het enige waarover we nog 
van  mening kunnen verschillen is of een worstenbrood-
je ‘brood van de slager’ is dan wel ‘vlees van de bakker’. 
Mijn vraag was: waarom werd zo’n gewone en eenvoudige 
lekkernij toch een culinaire eregast? Omdat het, in al zijn 
eenvoud, zo lekker is, zeker. Maar er bleek meer te zijn. 
Uit berichten in oude kranten werd het me duidelijk dat 
tot ongeveer 1940 worstenbrood een behoorlijk luxueus 
artikel is geweest. In een van de oudste bronnen lezen 
we dat het bij het Tilburgse schuttersgilde ‘Sint-Dionysi-
us’ (nog steeds actief in Tilburg-Noord) traditie was om 
zelf worstenbrood te bakken als er een nieuwe ‘schut-
terskoning’ werd geïnstalleerd. Uit archiefstukken blijkt 
dat de 53 worstenbroodjes die in 1868 werden gebakken 
 ƒ 6.36 kostten, 12 cent per stuk. Omgerekend naar koop-
kracht is dat nu net iets meer dan één euro per stuk. Dat 
was in 1868 niet alleen veel geld omdat je er tegenwoor-
dig bij de Jumbo vier kunt kopen voor 1.39 euro, maar 
vooral omdat een geschoolde arbeider in 1860 slechts één 
gulden per dag verdiende en een boerenknecht 75 gulden 
per jaar.

Worstenbrood was voor ‘de gewone man’ tot 1940 voor-
al iets waarop hij getrakteerd werd. Een vergadering van 
de duivenclub of het zangkoor, een fabrieksjubileum, een 
afscheidsreceptie…  als daarbij  getrakteerd werd op wor-
stenbrood, dan werd dat uitdrukkelijk vermeld in de krant. 
Wat opvalt is dat het gratis worstenbrood dan bijna altijd 
gepaard gaat met gratis bier. Wie echt flink wilde uitpak-
ken, deed er echter nog een schepje bovenop: sigaren. 
Zoals op een feestavond in 1902 voor werknemers van de 
muziekinstrumentenfabriek van Kessels uit de Noordhoek: 
‘Tevens had de heer Kessels gezorgd voor een volledige 
vertering bestaande in bier, worstenbrood en sigaren.’ Dat 
een en ander een serieuze aangelegenheid was, mag blij-
ken uit een bericht over een feestavond van handboog-
schutterij ‘Vriendenkring’ (1935): de penningmeester deel-

de niet alleen hoogstpersoonlijk de consumptiekaarten 
en sigaren uit, maar ook het worstenbrood. 

Het lijkt er echter wel op dat worstenbrood toen voor-
al een ‘mannending’ was. De aanwezige dames kregen 
meestal heel andere presentjes. Zoals tijdens een feest- 
avond in 1928 van het Tilburgs mannenkoor Zanglust: ‘Aan 
de dames werd een flacon odeur bezorgd’.  Of tijdens een 
feest van het gilde Sint-Dionysius in De Lindeboom op 
de Heuvel: ‘Volgens aloud gebruik werden aan de dames 
taartjes, en aan de heren worstenbrood geoffreerd.' (1931)

Dat worstenbrood iets bijzonders was, blijkt ook duidelijk 
uit een verslag van de feestavond van harmonie Excelsior 
in 1920. Er bleek nog een aantal worstenbroodjes over te 
zijn. Die werden bij opbod verkocht. De opbrengst, 26 gul-

den, werd geschonken aan ‘de Missie der Kapucijnen op 
Borneo’.

Ik denk dat we in zulke berichten het antwoord op mijn 
vraag kunnen vinden. Dit nederige hapje geurt en smaakt 
niet alleen naar varkensgehakt in versgebakken brood, 
het geurt ook naar vriendschap en smaakt naar medemen-
selijkheid. Worstenbrood is een geschenk.

Het mooiste voorbeeld daarvan vond ik in een Tilburgse 
krant uit 1915. De Eerste Wereldoorlog. In Tilburg komen 
treinen vol gewonde militairen aan. Engelsen maar ook 
Duitsers. En Tilburg ontvangt hen hartelijk. Met ‘sinaasap-
pelen, chocolade, sigaren, koffie’ en jawel: 'met worsten-
brood'. Dat was in februari, maar ik vind het vooral een 
fantastische kerstgedachte. 
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De geur van medemenselijkheid
Tekst en beeld:  Ed Schilders

  
Portretten van vier wijkbewoners

over hun Kerstbeleving

Kerstmis, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag. Twee religieuze en twee wereldse feestdagen. Maar opgeteld ook vier culinaire hoogtijdagen. Ed Schilders dook in de Tilburgse 
geschiedenis van dé traditionele lekkernij: het worstenbroodje.

De legendarische kabouters Puk en Muk doen zich tegoed aan het worstenbrood waarop Vrouw Holle hen trakteert. 
Uit: 'Puk en Muk', van de Tilburgse frater Frans Franssen, 1927.

Geen tegenstellingen, maar een vredige kerst.
Ook voor 2018 wensen wij u alle goeds.

 

Alle medewerkers van Wijkkrant Noord  
wensen u Fijne Feestdagen
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C O L O F O N Kerst in Noord: 
Volgende week is het Kerst-
mis. Families en vrienden 
komen bij elkaar en vie-
ren het kerstfeest. Ook in 
Tilburg-Noord is goed te 
zien dat het kerst is. Wie  
’s avonds door de wijk loopt 
ziet in verschillende huiska-
mers de prachtig versierde 
kerstboom staan. Doordat 
bijna alle mensen in Neder-
land vrij zijn zie je ook bij 
niet-christenen een trend 
van samenkomen. Familie 
en vrienden komen dan bij 
elkaar op bezoek of vieren 
zelfs hun feesten en bruilof-
ten op deze dagen omdat 
iedereen dan toch vrij is. 

In de wijk Stokhasselt staat 
de Montfortkerk. “Tijdens 
kerstmis proberen wij alle 
wijkbewoners te betrek-
ken”, zegt Joke Roovers, lid 
van het parochiebestuur. 
Zo houdt de kerk op 25 de-
cember een kerst-in. “Dit 
doen we al veertig jaar. 
De kerst-in is een feestelij-
ke middag met hapjes en 
drankjes. “Om half zes is 
er ook een maaltijd waar 
iedereen gratis mag aan-
schuiven.” We willen dat 
de bewoners genieten dus 
worden er verhalen verteld, 
is er muziek en een speel-
hoek voor de kinderen. 

“Ik hoop dat de verschillen tussen 
bevolkingsgroepen afneemt”

Roovers is een zeer betrok-
ken wijkbewoner en actief 
bij verschillende initia-
tieven in de wijk. “Ik werk 
met wijkbewoners met 
verschillende religies en 
afkomsten.” Ze merkt dat 
door ook die wijkbewoners 
te betrekken zij ook onder-
deel worden van de activi-
teit of bijeenkomst. “Ik zie 

in de wijk dat de groepen 
te veel los van elkaar com-
municeren.” Voor Roovers 
is het juist de uitdaging 
om dat te doorbreken. 
Ze hoopt dat de afstand 
tussen rijk en arm kleiner 
wordt en dat de verschillen 
tussen de bevolkingsgroe-
pen afnemen.

“Om bij alle religies stil te staan geven 
we er een humanitaire draai aan”

Ook bij basisschool de Re-
genboog wordt er extra 
aandacht besteedt aan het 
kerstverhaal. “Wij zijn een 
Rooms Katholieke school 
en vertellen het kerstver-
haal aan de kinderen in de 
klas”, zegt directrice Petra 
Smit. Een groot deel van de 
leerlingen is niet katholiek 
en daar wordt op de school 
rekening mee gehouden. 
“Maar om verrassingen te 
voorkomen, vertellen we 

de ouders bij aanmelding 
van het kind al dat wij kerst 
vieren.” De school geeft er 
wel een humanitaire draai 
aan. “We praten met de 
kinderen over armoede en 
het samenzijn. Dan kun je 
ook bij andere religies en 
culturen stilstaan, want dat 
bestaat daar ook.” 

De kerstviering is een feest-
dag op de Regenboog. De 
school pakt dan ook fees-

telijk uit. “De kinderen krij-
gen de middag vrij om zich 
voor de avond helemaal 
op te doffen.” Ze mogen  
’s avonds met hun mooi-
ste kleren naar school. “We 
doen dan een lichtjestocht 
door de wijk en zingen sa-
men liedjes.” Wanneer de 
kinderen terug zijn, staat 
hun een internationaal 
feestmaal te wachten. “Ver-
zorgd door de ouders.” De 
school vraagt wel om bij-

voorbeeld halal hapjes te 
maken zodat alle kindjes 
mee kunnen eten.  Ook 
voor de papa’s en mama’s 
is er een gezellig samenzijn 
georganiseerd. “Die wordt 
ieder jaar druk bezocht. We 
merken dat we op deze ma-
nier toch ouders en kinde-
ren van alle geloven en af-
komsten bij elkaar krijgen 
en daar zijn we blij mee en 
trots op.”

“Er is bij ons altijd een moment van 
gebed en bezinning samen met de 

familie”

Roberto Preter (53)

“Toen ik klein was vierden 
we elk jaar kerst bij mijn 
oma”, zegt Roberto Preter 
(53). De hele familie kwam 
dan bij elkaar. “Mijn tante 
zorgde altijd voor een heer-
lijke Indische maaltijd. Meer 
dan dertig familieleden 
konden daarvan genieten.”  
Preter is katholiek opge-
voed maar zijn familie ging 
met kerst niet naar de kerk. 
“Wij hadden altijd thuis een 

moment van gebed, stilte 
en bezinning.” Preter heeft 
fijne herinneringen aan zijn 
oma die nu niet meer leeft. 
“Ze maakte altijd met kerst 
macaroni uit de oven.” Nu 
viert hij kerst kleiner. “Mijn 
moeder en zus komen op 
eerste kerstdag samen bij 
mijn moeder.” Vaak schui-
ven ook vrienden of enkele 
familieleden bij hen aan. 
“We gaan dan lekker eten 
met elkaar.” Ook het mo-
ment van bezinning blijven 
ze doen zoals dat bij oma 
ging. Preter woont en werkt 
in Tilburg-Noord. Hij ziet 
veel mensen van allerlei re-
ligies en afkomsten. 

Kerstwens: “Ik wens voor ie-
dereen een fijne en gelukkige 
toekomst.” Voor mij is kerst 
ook een moment van dank-
baarheid. “Ik ben blij dat we 
hier een mooi leven hebben 
en vredig kunnen leven. Dat 
is op veel plaatsen niet zo 
vanzelfsprekend.”

Door: Halima Özen



Will van den Heikant komt 
uit een groot gezin. Hij 
groeide op met vijf broers 
en zes zussen. “Het was bij 
ons met de kerst dus altijd 
grote gezelligheid. Het be-
langrijkste moment was 
voor mij de nachtmis. Ik her-
inner me vooral het gevoel 
van saamhorigheid.” Dat 
ging altijd gepaard met een 
warme beker chocomel en 
wat lekkers. Toen hij trouw-
de bleef hij met zijn gezin 
naar de nachtmis gaan. 
“Zelfs nu mijn vrouw er niet 
meer is blijf ik dat doen. Ik 
vier kerstmis graag met an-
deren." Dit jaar bezoekt hij 
de kerk op verschillende 
momenten. “Dan kom ik 
even met mijn dochters en 
kleinkinderen.” Maar uitge-
breid met het hele gezin, 
dat hoeft voor hem niet. 
“Mijn dochters hebben ook 
hun eigen familie. Ik hoef 
daar niet steeds bij te zijn.” 
Ieder jaar viert Van den Hei-

kant de geboorte van Jezus 
van Nazareth. “Ik doe dat 
met beschuit met muisjes”, 
lacht hij. “Dat hoort toch bij 
een geboorte?”

Kerstwens: “Ik maak altijd 
mijn eigen kerstkaarten en 
dit jaar is mijn motto ‘an-
deren zien, kijken en doen”.  
Ik heb een mooi leven en ik 
wens dat anderen ook toe. 
We moeten ons ook minder 
druk maken. Dan kun je ge-
nieten van de mooie dingen.” 

adv.DRTSM wijkkrant nrd 84 mm x 60 mm
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een internationaal moment van samenkomen

“Ik vier de geboorte van Jezus met 
beschuit en muisjes”

Will van den Heikant (74)

“Ik vier geen kerst maar vind het een 
gezellige tijd met veel lichtjes”

Wajidullah Kaker (49)

“Ik ken kerst als een feest 
voor de katholieken. Ik ben 
zelf moslim en toen ik in 
Afghanistan woonde kwam 
ik het niet veel tegen. Ik 
vind de sfeer wel heel leuk 
rondom de kersttijd. Het 

is een gezellige tijd door 
alle lichten en versierin-
gen. Zelf vier ik geen kerst 
maar Jezus is ook een van 
onze profeten. Ik vind het 
wel een fijne gedachte dat 
katholieken bij dit moment 
stilstaan. Omdat iedereen 
vrij is zoeken we elkaar wel 
op. Afgelopen jaar zijn we 
naar het buitenland ge-
gaan naar familie.” Wat hij 
dit jaar gaat doen weet hij 
nog niet. “Dat is afhankelijk 
van het weer."

Kerstwens: “Ik wens wel voor 
iedereen in deze tijd fijne da-
gen.  Ik wens voor iedereen  
vrede en dat de oorlog voor-
bij is.” 

“Ik mis mijn familie heel erg tijdens de 
kerstdagen”

Nujod Assaf (47)

Ik ben Syrisch orthodox 
christen. Voor mij is kerst-
mis een bijzondere tijd. Ik 
woon met mijn man en vier 
kinderen in Tilburg-Noord”. 
Ruim twee jaar geleden 
vluchtte zij met haar gezin 
uit de Syrische stad Homs. 
Daar heeft ze haar moe-
der, broers en zussen ach-
ter moeten laten. “Kerst is 
daarom voor mij ook een 
moeilijke tijd. Toen ik in Sy-
rië woonde, vierden we de 
kerst uitbundig. Ondanks 
dat de meerderheid mos-
lim is konden we ons feest 
vrij vieren." 
De kerstboom staat al sinds 
eind november te pronken 
in hun huiskamer. “Dat heb 
ik hier ook”. Trots vertelt 
ze dat ze al een prachtige 
boom voor weinig geld 
op de kop heeft weten te 
tikken. Net zoals in Syrië 
gaan zij en haar familie re-
gelmatig naar de kerk. “Wij 
gaan hier naar de kerk in 
de Heikant. Kerst wordt wel 
anders gevierd, maar toch 
is het fijn om het in de kerk 
mee te mogen vieren”, zegt 
Assaf. In Syrië vertelden 
ze veel geboorteverhalen 
van Jezus aan de kinde-
ren. “Mijn kinderen zijn al 
groot maar toch vinden 

we het fijn om dat hier in 
Nederland ook te blijven 
doen.” Met kerst wordt bij 
de familie van Assaf veel 
en lekker gekookt. “Mijn 
hele familie komt dan bij 
elkaar en we gaan samen 
naar de kerk. We feliciteren 
elkaar op de kerstdagen en 
maken er een gezellige tijd 
van. Hier in Nederland zijn 
maar weinig orthodox Syri-
sche christenen, dus Assaf 
viert het klein. "Bij mij in 
de buurt zit één ander Sy-
risch christelijk gezin. Ook 
zij zijn alleen dus vieren we 
het samen.” Assaf vindt het 
moeilijk om zomaar bij haar 
Nederlandse buren aan 
te bellen om hun een fijn 
kerstfeest te wensen. “Ik 
heb gemerkt dat  het hier 
niet zo gebruikelijk is.” Op 
de eerste en tweede kerst-
dag belt ze via Facetime of 
Skype met haar familie: “Zo 
zijn we toch een beetje sa-
men.”

Kerstwens: “Het belangrijk-
ste voor mij is dat de oorlog 
voorbij is. Dat ik mijn familie 
weer kan zien. Ik wens voor 
iedereen met welke afkomst 
of geloof dan ook dat ze vrij 
en gelukkig kunnen leven en 
dat er geen honger meer is.”

Foto: Miek Korsmit

             

  KERSTAGENDA
DEC

16 KERSTMARKT IN DE HEIKANT
 van 10.00 tot 16.00 uur. Entree gratis

DEC

17
WINTERFESTIVAL IN DE YPELAER
 van 12.00 tot 16.00 uur 

DEC

24
MONTFORTKERK, GRATIS ENTREE
peuter en kleuterviering om 15.30 
uur

DEC

24 NACHTMIS MONTFORTKERK
aanvang 21.00 uur

DEC

24 KERSTVIERING, RONDE TAFELHUIS
 voor Klein en Groot om 16.30 uur

DEC

24 KERSTVIERING RONDE TAFELHUIS
 voor Groot en Klein om 20.00 uur

DEC

24 KERSTVIERING IN DE HEIKANT 
met koor Cantabile om 18.00 uur

KERSTVIERING IN DE HEIKANT 
18.00 uur koor Hart van Brabant

DEC

24
DEC

24 KERSTVIERING IN MARIAKERK 
20.00 uur koor Cantiqua

DEC

24 VIERING IN MARIAKERK 
20.00 uur met zang van 'In Between' 

EUCHARISTIEVIERING MONTFORT
om 9.30 uur

KERST-IN MONTFORTKERK,
gratis entree wel aanmelden
 

MARIAKERK
stille kerstviering om 9.15 uur

VIERING IN MARIAKERK
met Stella Vocalis om 10.30 uur

VIERING IN MARIAKERK 
met Norbertuskoor om 10.30 uur

DEC

25
DEC

25
DEC

25
DEC

25
DEC

25
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BabbelaarsHET ZWAAILICHT...............................................

Foto: Miek Korsmit

Ook voor fysiotherapie bij u aan huis!

Benatzkystraat 38   •   Beethovenlaan 300A
info@fysiosport-mb.nl   •   www.fysiosport-mb.nl   •   013 5470257

reclame ontwerp
Jasper Razenberg
Freelance Creative
freelancecreative.nl
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DE GEHELE MAAND DECEMBER:  
2 SETJES PASFOTO’S VOOR 

MAAR 15 EURO ! @ WAGNERPLEIN 46 
 

- VOORDEEL ACTIE - VOORDEEL ACTIE - 

Ze zit in de waterkoker die ik deze week niet gebruik
Ze zit in mijn lakens waar ik haar geur nog ruik
Ze zit in het tikken van de klok die hard tikt als steen
Ze zit bij mij binnen en toch voel ik me alleen

Nee. Het is zeker niet de eerste keer dat ze met haar moeder op vakantie naar Turkije 
gaat dus het zal wel wennen. Dacht ik. We vinden onze draai vast wel gauw en draai-
en de tent met zijn vieren. Dacht ik. En natuurlijk gaat het wel. We hebben genoeg 
ervaring in dit bedrijf om het draaiende te houden. Ook een knarsende machine is 
een draaiende machine.

De bolletjes worden steeds groter en draaien hun verantwoordelijkheid mee. Als we 
friet halen dan gaat oudste aan de slag met zijn frituurpan en hij verzorgt de snacks. 
Je roept wat en hij heeft het. Jongste gaat in zijn eentje naar de slager en haalt een 
pond gehakt en drie stuks snijvlees. Zonder problemen. Oudste en middelste doen 
samen de boodschappen die gevraagd worden en ook de klussen in huis worden 
gewoon gedaan. Alsof er niets aan de hand is. Alsof ze er gewoon bij is.

De douchecabine is minder vaak nat en de wasmand vult zich minder snel. De kat 
loopt zenuwachtig rondjes en het lijkt alsof ze aan het zoeken is. Ze troost ons door 
net iets aanhankelijker te zijn dan anders. Ze springt op het bed en komt kopjes ge-
ven. Jongste strekt zijn arm en kan haar nog net aaien.

Eh. Wacht even. Jongste en bed. Slaapt die bij jou dan?
Echt wel. Voor deze keer. Voor deze week. Bijna elke dag. Normaal gezien ben ik daar 
geen fan van. Met zijn drieën in een bed maar nu zijn we slechts met zijn tweeën. Hij 
en ik. En 5 of 6 knuffels. En uiteraard met Choco. Zijn lievelingsknuffel. Een vriendelijk 
kijkende chimpansee. Daar is altijd plaats voor. En dat zijn de momenten dat ik wel 
merk dat ze er niet is. Hoe zei Rob de Nijs het weer? Overdag ben ik sterk maar oh, ik 
haat dat koude bed. Egoïstisch van mij. Ik weet het. Maar wel lekker warm.

Het productiepersoneel van een willekeurige fabriek scheurt aan het eind van de 
werkdag weer een pagina van de scheurkalender en ziet het weekend dichterbij ko-
men. En dus ook haar terugkomst. We draaien verder en rollen naar het weekend. 
We stomen op van voetbaltraining naar hockeytraining en van tennisles naar bood-
schappen halen. We laveren samen van wekelijkse routine naar ontspannende din-
gen in het weekend. Van samen uitslapen naar weer een maandagmorgen en bijna is 
het dinsdag. Dan komt ze terug.

Ik hoor de sleutel in het slot gaan en het geluid van een rolkoffer die tot stilstand 
komt. De deur gaat open

Ik pak snel de waterkoker en zet voor haar thee
Ze verwarmt me van binnen. Ze heeft haar geur mee.
Ik hoor de klok niet meer tikken want haar stem gaat door me heen
Ik sluit haar in mijn armen en voel me niet meer alleen.
 
Marco de Zeeuw

Winkeldiefstallen Zakkenrollerij Fietsendiefstal

2016 87 2016 26 2016 42

2017 38 2017 2 2017 36

Wagnerplein

De piek is meestal als de “r” weer in de maand komt. Het is vroeg donker en dan slaan 
dieven graag hun slag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dieven geen kans maken. 
Vraagt u zich af wat u kunt betekenen?

Denk bijvoorbeeld aan zakkenrollerij:
- Dames: stop geld liever in een halstasje, onder de jas. 
- Heren: stop de portemonnee liever in een binnenzak.
- Houd uw tas altijd in de gaten. Ook in een winkel. Neem ’m mee naar de  
 paskamer.
- Leg uw portemonnee of waardevolle papieren nooit zichtbaar boven in de tas.
Denk bijvoorbeeld aan het afkijken van de pincode:
- Houd pinpas en pincode altijd apart.
- Noteer het alarmnummer van de bank in je agenda of mobiele telefoon.
- Binnen pinnen is veiliger. Bij veel supermarkten kun je extra geld pinnen. 
- Neem niet te veel geld op in één keer, of stop het op verschillende plaatsen weg. 
Denk bijvoorbeeld aan fietsendiefstal:
- Het klinkt logisch, maar zet uw fiets altijd op slot, ook als u maar even weg bent. 
- Zet de fiets middels een beugel of kabelslot vast aan een vast voorwerp.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, heeft u tips of een goed 
idee? Loop gerust eens het politiebureau binnen en vraag naar Angelo Claessen. 

Beste inwoners van Tilburg-Noord,

Mijn naam is Angelo Claessen. Ik ben 32 jaar en werkzaam als politieagent in het mooie 
Tilburg-Noord. Sinds het begin van dit jaar ben ik aanspreekpunt namens de wijkagen-

ten voor de winkeliers van het Wagnerplein.

Met een regelmatig terugkerend overleg tussen de win-
keliers, gemeente Tilburg, buurtpreventie en de politie 
maken wij afspraken over onder andere de veiligheid 
van het Wagnerplein. Wij willen er namelijk voor zorgen 
dat mensen met een veilig gevoel en een gerust hart het 
Wagnerplein kunnen bezoeken. Dit kunnen wij echter 
niet alleen, daar hebben wij u voor nodig. 

Winkeldiefstallen, zakkenrollerij en fietsendiefstallen 
zijn nog steeds aan de orde van de dag. Het positieve is 
dat de cijfers gedaald zijn ten opzichte van 2016. Maar 
deze cijfers mogen natuurlijk verder omlaag.



De Noordraad heeft een 
werkgroep voor het oprui-
men van zwerfafval. Deze 
groep vrijwilligers komt 
(ongeveer) per drie we-
ken bij elkaar om zwerf- 
afval op te ruimen. De 
eerstvolgende ruimacties 
zijn  (vandaag) donder-

dag 14 december en vrijdag 12 januari. We starten om 14.00 uur. De locatie van de 
eerstkomende ruimactie vindt u op de website (www.noordraadhq.nl). Wilt u (een 
keer) meehelpen of hebt u een verzoek om een bepaalde omgeving van zwerfvuil te 
ontdoen? Laat het ons weten via: carin.van.voorst@planet.nl. 

Op 10 oktober was de fees-
telijke oplevering van de 
eerste particuliere nul-op-
de-meter woning in de wijk 
Quirijnstok. Deze woning 
wekt jaarlijks net zoveel 
energie op als dat deze ver-
bruikt (door isolatie, zon-
nepanelen, warmtepomp 
en zonneboiler) en is van 
het gas af. Een combinatie 
dus van energiebesparing 
en -opwekking. Voor deze 
woning is intensief samen-
gewerkt door diverse or-
ganisaties (installateurs, 
aannemers en ontwerpers). 
Genodigden (vooral buurt-
bewoners) konden een 
kijkje nemen in de woning 
(Sullivandreef 57). Ook de 
Noordraad was aanwezig. 
Wethouder Berend de Vries 
zorgde voor het officiële 
tintje. De bijeenkomst was 
naast feestelijk ook infor-
matief. Want het is natuur-
lijk prettig om te weten wat 
er allemaal bij komt kijken. 

Nog meer informatie werd 
gegeven door de gemeen-
te, Energiefabriek013 en 
Woonconnect tijdens de 
vervolgbijeenkomst op 
23 oktober in de Symfo-
nie. Deze werd geopend 
door de voorzitter van de 
Noordraad. De aanwezigen 
begrijpen dat nul-op-de-
meter niet voor iedereen is 
weggelegd maar dat verde-
re verduurzaming van een 
woning wel degelijk tot de 
mogelijkheden behoort. 
Dat kan met één, maar ook 
met meerdere maatrege-
len. En een duurzame wo-
ning heeft veel voordelen, 
namelijk: vermindering 
van verbruik van fossiele 
brandstoffen, meer comfort 
in huis, een lagere energie-
rekening, reductie van CO2 
en een stapje dichter bij 
het klimaatakkoord 2013. 
Ook de overheid heeft op 
de lange termijn maatre-

gelen aangekondigd: geen 
gasaansluiting bij nieuwe 
woningen, vanaf 2035 geen 
verkoop meer van auto’s op 
fossiele brandstoffen en in 
2050 alle woningen van het 
gas af. 

De gemeente stelt subsidie 
beschikbaar voor wonin-
gisolatie (zoals dak, vloer, 
spouwmuur en triple glas) 
en installatie (o.a. zonne-
boiler, warmtepomp). De 
aanschaf van zonnepane-
len wordt niet (meer) ge-
subsidieerd maar over de 
aanschaf hoeft geen btw 
te worden betaald (aan 
rijksoverheid). Zijn voor 
uw woning zonnepanelen 

geen optie? Kijk dan eens 
op de website van Energie-
fabriek013. Deze organisa-
tie initieert ook collectieve 
projecten van zonnepane-
len. Dan kunt u toch een 
beetje eigenaar worden 

en duurzame energie af-
nemen. Wilt u meer weten 
over subsidies, kijk dan op 
de site van de gemeente 
Tilburg: 
www.tilburg.nl/energie. 
Subsidies kunnen oplopen 
van 15% tot wel 40% van 
de kosten.
De gemeente verstrekt niet 
alleen subsidies; ook voor 
adviezen en leningen kunt 
u er terecht.

Eind vorig jaar zijn de wijkra-
den van Tilburg-Noord 
geïnformeerd over het 
plan om een grote accom-
modatie te bouwen voor 
de huisvesting arbeidsmi-
granten in de Kalverstraat. 
Er is daarna veel gebeurd. 
De wijkraden hebben 
zich hard gemaakt om de 
plannen niet door te laten 
gaan. Vooral de kwetsbaar-
heid van de wijk is met een 
tiental argumenten aan de 
Tilburgse politiek duidelijk 
gemaakt. Een bijeenkomst 
(deze zomer) voor direct 
omwonenden en betrok-
ken organisaties liep uit de 
hand en werd ter plaatse 
gecanceld. Het bleef daar-
na een veel besproken on-

derwerp in diverse bijeen-
komsten, vergaderingen en 
organisaties.

Half november bereikte 
ons het bericht dat het plan 
voor de accommodatie van 
de baan is. In het Brabants 
Dagblad was op 16 novem-
ber te lezen: ‘Initiatiefne-
mer Paul Vermee trekt zijn 
plan in, omdat de kans dat 
de Tilburgse politiek de uit-
voering ervan blokkeert te 
groot is’. 

De gemeente wijst er ech-
ter op dat Paul Vermee 
‘voorlopig’ afziet van de 
plannen. ‘Het is aan de ini-
tiatiefnemer om te bepalen 
of de plannen op een an-

dere plek of ander moment 
worden voorgezet.’ De 
wijkraden zullen dan ook 
alert moeten blijven. Maar 
we zijn nu verheugd over 
het besluit waarvoor velen 
zich hebben hard gemaakt. 

Daarom danken de wijkra-
den alle mensen (politici, 
ondernemers, omwonen-
den en wijkbewoners) die 
zich hebben ingezet om dit 
te bereiken. Want dit is een 
stap. Om Tilburg-Noord in 
balans te brengen ijveren 
de beide wijkraden voor 
een pact met de gemeen-
ten en instellingen die bin-
nen de wijken actief zijn. 
Het manifest is een basis.
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N I E U W S  VA N  N O O R D R A A D  H E I K A N T - Q U I R I J N S T O K
NOORDRAAD-H/Q, COMMUNICATIECARIN VAN VOORST SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL WWW.NOORDRAADHQ.NL

Wooncomplex arbeidsmigranten voorlopig van de baan

Wie Wordt Wijkburger 2017?

Manifest wijkraden en overleg met politieke partijen 

Kent u iemand die een opmerkelijke bijdrage leverde aan 
het leefklimaat in de wijken Stokhasselt, Heikant of Qui-
rijnstok, iemand die hier woont of die hier betaald of vrij-
willigerswerk doet, iemand die in het zonnetje gezet moet 
worden? Laat het ons horen want dan wordt die persoon 
misschien onze nieuwe wijkburger.

De periode voor de voordrachten is verlengd tot 1 fe-
bruari 2018. Voordrachten kunnen worden gedaan bij:  
Noordraad H/Q, de Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 
EC Tilburg. E-mail: secretariaat@noordraadhq.nl . Telefoon: 
013-4550313. Wij hebben nodig: naam en adres van de 
kandidaat, naam en adres van uzelf en de reden/motiva-
tie. De verkiezingscommissie zal onder de inzenders een 
prijs verloten. 

De wijkraden (Noordraad en Stokhasselt) hebben samen 
met een aantal organisaties in de wijk een manifest ge-
schreven om aandacht te vragen voor de problematiek in 
Tilburg-Noord. Zij willen dat de draagkracht van de wijken 
wordt vergroot, evenals de leefbaarheid en dat armoede 
wordt teruggedrongen. Het manifest bevat maar liefst 40 
aanbevelingen. Het is inmiddels in commissies van de ge-
meenteraad besproken en verschillende politieke partijen 
hebben belangstelling getoond. 

De wijkraden zijn verschillende keren in gesprek geweest 
met delegaties van politieke partijen. Daarbij zijn de kern-
punten van het manifest aan de orde geweest en hebben 
we gekeken welke maatregelen prioriteit gegeven kunnen 
worden of praktisch goed haalbaar zijn. Zo is gesproken 
over stimulerende voorzieningen om de vestiging van een 
huisarts in de wijk Stokhasselt te bevorderen. En behoort 
schoolontbijt tot de mogelijkheden zonder de leraren te 
belasten? Nee, dat lukt niet. Maar wat wel kan is de kin-
deren drie keer per week te voorzien van schoolfruit. En 
zwemles kan een opstap krijgen door voor busvervoer te 
zorgen (aansluitend aan de schooltijden). Want wist u dat 
44% van de kinderen tussen 8 en 11 jaar in de focuswijken 
geen zwemdiploma heeft? Ook gesproken is over het werk 

van jongerenwerkers en wijkagenten. We zouden graag 
zien dat hun formatie (het aantal uren) in de focuswijken 
wordt uitgebreid. Deze wijken vragen van hen meer inzet 
dan de andere wijken in Tilburg. 

Om de armoede in Noord te bestrijden zijn verschillen-
de hulpmiddelen genoemd. Natuurlijk moet bekendheid 
worden gegeven aan inkomensondersteunende voorzie-
ningen zoals subsidies en de Meedoenregeling. Maar er 
zijn ook nieuwe instrumenten genoemd zoals financiële 
vergoeding voor het verrichten van mantelzorg, opstap-
banen (naar het idee van de vroegere Melkertbanen) voor 
werklozen en eventueel versoepeling van regelgeving 
rondom werk en inkomen voor (nieuwe) bewoners met 
een migratieachtergrond. Natuurlijk zijn er veel facetten 
die niet snel kunnen worden opgelost maar die nu wel de 
aandacht vragen en eerste stappen in gemeentelijk beleid. 
Dat zijn bijvoorbeeld het gebrek aan werkgelegenheid, 
het ontbreken van een school voor voortgezet onderwijs 
in de wijk Stokhasselt en de huidige woningvoorraad. De 
wijk heeft vooral een grote hoeveelheid sociale huurwo-
ningen en een gebrek aan woningen in het middenseg-
ment. Er vindt op die manier geen doorstroming plaats in 
de wijk zelf. Wanneer de positie van bewoners verbetert, 

trekken zij weg uit de wijk en komen nieuwe bewoners die 
opnieuw extra ondersteuning nodig hebben. Het is drin-
gend nodig dat patroon te doorbreken in samenwerking 
met woningcorporaties en overheid. Er moet veel meer 
balans komen in de wijk.

De komende periode gaan de wijkraden samen met de ge-
meente in gesprek met bewoners en instellingen in de wijk 
om het manifest nog beter aan te laten sluiten op de be-
hoefte van de wijk. We willen graag uitleg geven over het 
manifest (in praktische zin) maar ook van de bewoners in-
formatie ontvangen die we kunnen vertalen naar huidige 
en nieuwe plannen. Verspreid over de maanden december 
en januari willen we die ontmoetingen organiseren op 8 
à 10 verschillende kleine (min of meer publieke) locaties. 
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de kantine van de 
Hoffmannflat, het KBO-gebouw aan het Kreverplein, ou-
derkamers van basisscholen in Tilburg-Noord. Daarnaast 
plannen we in beide wijkcentra een inloopavond; op 16 
januari tussen 17.00-19.00 uur in De Ypelaer en op 18 ja-
nuari tussen 18.30-20.30 uur in De Symfonie. 
Het manifest kunt u in pdf-formaat downloaden via de 
website van Noordraadhq:
www.noordraadhq.nl/nieuwsberichten.

Pand 0-op-de-meter                                          Foto: Wilfried Scholtes
 

Werkgroep Zwerfafval

Wijkburger 2016,  
Frans van den Dries  

Foto: Hein Verschuur

Organisatie in gesprek met 
Carin van Voorst

     Afval in Von Weberpark                  Foto: Jeanne van der Heijden   

Nul-op-de-meter-woning (NOM-woning)

Foto: Wilfried Scholtes
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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. Tevens werken wij samen  
met mondhygieniste S. Lazaar te Tilburg.

Wij nemen nog patiënten aan. Bel 013-5920112

I K K O O K - J I J O O K ?

Bereidingswijze
• De bodem van een taartvorm invetten en daar een zakje vanillesuiker over-

heen strooien. 
• Boter, suiker, eigeel en 1 borrelglaasje cognac kloppen tot het mengsel bijna 

wit is (of lichtgeel). 
• 1 borrelglaasje cognac en 1 borrelglaasje water in een diep bord doen. 
• Een laag lange vingers met de suikerkant naar boven in de taartvorm leggen, 

maar eerst de onderkant dippen in het bord cognac en water. 
• Dan het bovenstaande mengsel op de laag lange vingers doen en dan nog 

een laag lange vingers toevoegen (weer dippen). 
• De Klop-Klop kloppen met 1 zakje vanillesuiker. De slagroom kloppen met 

1 zakje vanillesuiker. Voorzichtig deze twee door elkaar scheppen, dan dit 
mengsel op de lange vingers doen en er chocoladevlokken overheen strooi-
en. 

• Het geheel 1 nacht in de diepvries zetten (of 24 uur in de koelkast). 
• 2 tot 3 uur voor gebruik uit het vriesvak halen en in de ijskast zetten. Even-

tueel een paar punten net van tevoren uit de ijskast halen, als ze nog wat 
bevroren lijken. 

Smullen maar!

Ingrediënten
2 pakken lange vingers
2 zakjes Klop-Klop en benodigde hoe-
veelheid melk: zie verpakking
3 zakjes vanillesuiker
200 gram roomboter

5 eierdooiers
2 borrelglaasjes cognac
100 gram suiker
1/4 flesje slagroom
wat chocoladevlokken

Cognactaart (zonder oven) - kerstdessert

N I E U W S  V A N  S T O K H A S S E L T

Familiedagen met vrijmarkt in Wijkcentrum De Ypelaer
Het wijkcentrum is ook in het nieuwe jaar regelmatig op zondag geopend. Elke eer-
ste zondag van de maand is er een familiedag met vrijmarkt. De start is op 7 januari 
2018.

VRIJMARKT
De vrijmarkt is geopend van 12.00 tot 16.00 uur en gratis toegankelijk. Wil je een of 
meerdere tafels huren om op de vrijmarkt je spulletjes te verkopen, dan kan dat elke 
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Ypelaer. Voor één tafel (ca. 140 cm.) betaal 
je € 3,50. Ook als je de vrijmarkt niet wilt bezoeken, ben je van harte welkom in het wijk-
centrum. Voor meer informatie kun je e-mailen naar: vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl. 

LUNCH
Voor de vroege vogels is er van 12.00 tot 13.00 uur een inlooplunch. Een standaardlunch 
kost slechts € 2,00. Voor de kleine eters is er zelfs een lunch voor slechts € 1,00. 

BINGO
Vanaf 16 jaar mag je meedoen met de bingo. Vanaf 14.00 uur worden er vier aparte ron-
des gespeeld met drie prijzen (boodschappenpakketten en waardebonnen). Deelname 
kost slechts € 0,50 per ronde. Tussendoor is er rond 14.45 uur voor kinderen een gratis 
bingoronde met speelgoed als prijzen.

KINDERACTIVITEITEN
Vanaf 13.00 uur zijn er speciaal voor de kinderen knutselactiviteiten. Kinderen kunnen 
zich ook gratis laten schminken en er is gratis ranja. 

Ook als je niet aan de activiteiten wilt deelnemen, ben je van harte welkom in de ont-
moetingsruimte van De Ypelaer voor een drankje en een hapje. Het wijkcentrum is tij-
dens de Familiedagen tot 16.00 uur geopend. Het e-mailadres voor de familiedagen is: 
familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl. Hier kun je ook ideeën kwijt voor speciale thema’s of 
als je zelf iets wilt doen of laten zien tijdens een van de Familiedagen voor de komende 
maanden.
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Anoniem melden?
Bel 0800-7000 (melders blijven altijd anoniem) 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?

Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Twitter: @Tilburg_Noord
Instagram: tilburgnoord

Werkzaamheden in Tilburg-Noord
De bouwontwikkelingen in Tilburg-Noord staan niet 
stil, de wijk is enorm in beweging en er wordt veel 
gebouwd of vernieuwd.

Uitdunnen bomen
Het stadsdeel Tilburg-Noord is vanaf de jaren '60 
bedacht, gebouwd en ingericht als een ruime woon-
wijk met veel groen. In die periode zijn er ook veel 
bomen geplant, vaak van dezelfde soorten. Vooral 
van de moeraseik zijn duizenden exemplaren in 
straten, op pleinen en in plantsoenen geplant. Veel 
van die bomen zijn al tientallen jaren oud en enorm 
groot. Ze staan vaak ook in grote aantallen erg dicht 
bij elkaar. Dat geeft een prachtig groen beeld, maar 
is ook nadelig voor de bomen. Ze nemen elkaars 
licht en groeiruimte weg en dat zorgt ervoor dat de 
levensverwachting, kwaliteit en stabiliteit van veel 
bomen hard achteruit gaat. Voor de gemeente is 
dat een reden om de komende jaren in te grijpen. 
Verspreid over Tilburg-Noord dunt de gemeente 
boomgroepen en -rijen uit, zodat er voldoende 
ruimte is om nog vele jaren door te groeien.

Kabels en leidingen vervangen
Met de grootschalige vernieuwing is er ook veel aan-
dacht voor de herinrichting van de openbare ruimte. 
Straten en pleinen worden opnieuw aangelegd, 
plantsoenen en groenstroken aangepakt. Bij deze 
ingrepen worden ook meteen kabels en leidingen 
vernieuwd. Zo worden vele tientallen kilometers 
verouderde gasleiding van asbestcement en gietijzer 
vervangen en aan de nieuwe eisen aangepast. Ook 
worden elektriciteitskabels vervangen en wordt een 
nieuw regenwaterriool aangelegd. Onder andere 
in de Offenbachstraat, Lijnsheike, De Schans en de 
Leharstraat en omgeving Verdiplein. 

Leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie
Vaak is het door de werkzaamheden aan kabels 
en leidingen onmogelijk om de bomen in de buurt 
ervan te behouden. Dat betekent dat de gemeente 
soms moet besluiten de bomen te vervangen. Dat 
doet nogal wat met de aanblik en aantrekkelijkheid 
van wegen en pleinen. De gemeente doet er alles 
aan om zoveel mogelijk bomen te behouden: door 
bij werkzaamheden handmatig te graven, grond te 
zuigen of te persen of boren. Waar dat niet mogelijk 
is, vervangen we bomen door nieuwe exemplaren 
van verschillende soorten of andere soorten groen. 
Met aandacht voor biodiversiteit (verschillende die-
ren en planten) én de veranderingen in ons klimaat 
door meer regen en hitte.

Opknapbeurt stedelijk groen
De afgelopen periode is al veel geïnvesteerd in groen 
en water in de wijk. Zo is er in het Ypelaerpark weer 
een vijver te vinden die helpt bij het opvangen van 
regenwater. Ook knapt de gemeente in 2017 en 
2018 het groen op in verschillende stadsparken en 
in de cultuur-historische 'Frankische driehoeken'. 
In Tilburg-Noord zijn dat het Stokhasseltpark, De 
Schans en het Quirijnstokpark. Waar nodig worden 
bomen van slechte kwaliteit vervangen, plantvak-
ken hersteld en grasvelden verbeterd. Het groen op 
deze locaties krijgt het hoogste kwaliteitsniveau en 
er komen meer soorten groen. Het oorspronkelijke 
ontwerp van de parken is hierbij het uitgangspunt. 
Er worden geen paden veranderd of plantvakken 
verwijderd. Er komen nieuwe groenbeheerplannen 
voor de gebieden, om ervoor te zorgen dat de kwali-
teit van het groen ook in de toekomst in stand blijft. 

Meer informatie over groen in de stad: 
www.tilburg.nl/groen
Heeft u vragen of opmerkingen over het groen in 
Tilburg-Noord, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Tilburg via telefoonnummer (14)013, de 
BuitenBeter app of www.tilburg.nl/melden.

Verschil peuterspeelzaal en 
kinderopvang verdwijnt in 2018
Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt het verschil tussen de peuterspeelzaal 
en de peuteropvang op het kinderdagverblijf. Voor beide peutervoorzie-
ningen gelden voortaan dezelfde kwaliteitseisen en regels. Een belang-
rijk gevolg is dat een deel van de ouders voortaan kinderopvangtoeslag 
kan aanvragen. 

Op de peutervoorziening kunnen kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar samen 
knutselen, liedjes zingen of boekjes lezen. Goed opgeleide pedagogische 
medewerkers begeleiden de peuters. Op alle peutervoorzieningen is 
daarbij aandacht voor spelend leren met het programma voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE). Iedere peuter in Tilburg kan vanaf 1 januari 
2018 twee dagdelen van 5,5 uur per week naar de peutervoorziening, 
dus in totaal 11 uur. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig heb-
ben, krijgen een zogenoemde VVE-indicatie van het consultatiebureau. 
Hiermee kunnen zij een extra dagdeel, dus in totaal 3 dagdelen, naar de 
peutervoorziening. Dit extra derde dagdeel is gratis.

De Belastingdienst of 
de gemeente betaalt 
een deel van de kosten 
van de peutervoorzie-
ning. Voor ouders die 
werken, studeren of 
een inburgeringscursus 
volgen, loopt dit via de 
Belastingdienst. Deze 
ouders kunnen voor het 
jaar 2018 vanaf 

1 november kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor de overige ouders of 
verzorgers betaalt de gemeente een deel van de kosten van de peuter-
voorziening. Deze subsidie wordt automatisch verrekend in de factuur 
van de peutervoorziening. Voor beide groepen zijn de kosten afhankelijk 
van het inkomen, en zo laag mogelijk gehouden. Op deze manier kunnen 
alle peuters in Tilburg naar de peutervoorziening.

Vorige maand stond de buurtwoonkamer van PLYGRND in de wijk Stokhasselt. Deze bijzondere container werd 
gebruikt om ideeën op te halen bij bewoners uit de wijk. Een initiatief van PLYGRND.city, een organisatie die 
steden vitaler en gezonder wil maken en spelenderwijs mensen met elkaar wil verbinden. 

De PLYGRND is een middel om bewoners meer te laten bewegen en ontmoeting te stimuleren. Beweging en 
contact dragen namelijk bij aan het gevoel van levensgeluk van mensen. Meer dan 150 jongeren werkten afge-
lopen maand mee en er is gesproken met 250 buurtbewoners. Alle ideeën worden komende maanden gedeeld 
en besproken met partners. Samen wordt bekeken welke ideeën ook echt te realiseren zijn.

PLYGRND zorgt voor speels en socialer Stokhasselt

In gesprek met de Wijkraden 
en de gemeente 
De wijkraden van Tilburg Noord en de gemeente Tilburg gaan graag met 
de bewoners van Tilburg Noord in gesprek over hun wijk. Hoe ervaren 
bewoners hun wijk, wat mag zeker niet veranderen en welke wensen 
hebben bewoners voor hun wijk?

Wilt u het hier eens over hebben met de wijkraden en gemeente, dan 
bent u van harte welkom tijdens één van de twee inloopspreekuren op: 
- Dinsdag 16 januari 2018 van 17.00 tot 19.00 uur in wijkcentrum 
  de Ypelaer (Corellistraat 10)
- Donderdag 18 januari 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in MFA  
 de Symfonie (Eilenbergstraat 250)
We zien u graag op één van deze momenten. 
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 7 - 2017 is: ACHTERGRONDMUZIEK
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

J. VAN DER LEUN, GLUCKSTRAAT
De prijs bestaat uit twee dinerbonnen van Wijkrestaurant de Symfonie.

 De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs opgehaald kan worden bij de Symfonie.

De oplossingen van deze puzzel voor 5 januari 2018 naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar 
Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.

De winnaar krijgt twee dinerbonnen van Wijkrestaurant de Symfonie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60

62 63 64

66 67 68 69 70 71 72 73 74

61

76 77 78 79 80 81 82

65

83 84

75

85 86 87 88 89 90 91 92 93

95 96 97 98 99 100

102 103 104 105 107106 108 109

111 112 113 114 115 116

101

94

117 118 119 120 121 122 123 124

110

125 126 127

7 75 91 38 106 77 36 2 23

18 66 55 39 92 26 125 46 33 117 79 49 96 56 126 19 81 52 110 44

KERST PUZZEL

Horizontaal
1. royaal en gul; 7. nieuwsuitzending; 13. natriumcarbonaat; 14.
boomvrucht; 15. streling met de tong; 17 land in Azië; 19.
telwoord; 21. hoger beroepsonderwijs (afk.) 23. primitief wapen;
24. Frans lidwoord; 25. kippenproduct; 26. straat met bomen; 27.
heden; 28. uitroep van verbazing; 30. schuifbak in een kast; 32.
nummer (afk.); 33. wagenvracht; 35. Nederlandse prinses; 39.
glaasje jenever; 42. zonder gezelschap; 45. openbaar ministerie
(afk.); 46. plaats in Duitsland; 48. tijdperk; 49. gemeendheid
(serieus); 51. in opdracht (afk.); 52. Frans automerk; 55. dierenver-
blijf; 57. deel van kachel; 59. tijdsbestek; 62. zangstem; 63.
aanvangspunt; 65. over (langs); 66. vissersgerei; 70. klooster-
overste; 71. overbruggingsuitkering (afk.); 72. predikant; 76. rivier
in Friesland; 77. deel van voet; 79. kersensoort; 82. hooivork; 84.
int. autokenteken Israël; 85. bedekte spot (hoon); 88. stijf van lede-
maten; 90. adreskaartje aan bagage; 92. wereldtaal; 95. Ned. poli-
tieke partij (afk.); 96. Noorse bosgeest; 98. eerste vrouw; 99. plaats
in Italië; 101. dierengeluid; 102. kunstmatige huidopening; 103.
ruwe schatting; 106. de das omdoen (slopen); 109. autopech; 111.
voorzetsel; 112. plezier; 113. onze planeet; 115. deel van een
molen; 116. verdelgingsmiddel (afk.); 117. vlekkenwater (afk.); 119.
smaad (blamage); 121. plaats in Noord-Brabant; 123. bijbelse
hoge priester; 125. gevoelig voor erotische prikkels; 126. èèn
januari; 127. uitvinder van de x-stralen.

Verticaal
1. roofvogel; 2. zeer lage temperatuur; 3. Japans bordspel; 4.
uitvinder van de gloeilamp; 5. jonge koe of stier; 6. eerste bijbel-
boek; 7. Zwitserse zangkunst; 8. eenkleurig; 9. troep wolven; 10.
windrichting (afk.); 11. Griekse hoofdstad; 12. het groen van
wortelen; 16. verovering van een vesting; 18. afzonderlijke berg
uit Alpen; 20. meisjesnaam; 22. genegen iets te doen; 29. insec-
tenetend zoogdier; 31. afspraakje; 33. rots aan de Rijn; 34. Ierse
vrijheidsbeweging (afk.); 36. overschot; 37. jong takje (loot); 38.
huidverharding; 39. tijdseenheid; 40. troefkaart; 41. naaldteke-
ning (ets); 43. soort dakbedekking; 44. gekookte deegslierten;
47. Friese hofstede; 50. smalle schop; 53. ontkenning; 54.
asvaas; 56. luchtwegaandoening; 58. brede damessjaal; 60.
mannetjesschaap; 61. onnozel persoon; 64. bloeiwijze; 67. rang-
telwoord; 68. Europeaan; 69. tafelgast; 73. berggeel; 74. inge-
nieur (afk.); 75. door water omringd land; 78. rivier in Spanje; 80.
Griekse letter; 81. grootste hertensoort; 83. rivier in Duitsland; 86.
plaats in Portugal; 87. Europees land; 89. wisseling van veren;
91. dierenmond; 93. kleine slokjes nemen; 94. niet eeuwig
(beperkt); 97. moderne kledingstof; 100. deel van een schip; 102.
boerenplaats; 104. meisjesnaam; 105. akelige; 107. echtgenoot;
108. vismand; 110. voedsel; 114. ongeschaafd (grof); 118. rijks-
grens (afk.): 120. zie 25 horizontaal; 122. rondhout; 124. militaire
rang (afk.).

Filmavond 9 januari in Het Verhalenhuis
ROOM 

Voor Jack is de kamer zijn wereld: de plek waar hij gebo-
ren is, waar hij en zijn moeder eten, slapen, spelletjes spe-
len en verhaaltjes lezen. Maar hun leven is allesbehalve 
normaal: ze zitten opgesloten in een kamer van drie bij 
drie meter zonder ramen. Maar als Jack steeds nieuwsgie-
riger wordt naar de buitenwereld weet zijn moeder dat de 
kamer niet voor altijd als thuis gebruikt kan worden en 
verzinnen ze een plan om te ontsnappen. Gebaseerd op 
de gelijknamige roman van schrijfster Emma Donoghue. 
Na de film kunt u onder het genot van een hapje en een 
drankje genieten van een nagesprek met wijkbewoners. 
Zaal open: 19.00 uur Start film: 19.30 uur. 
Entree € 4,00 (Op vertoon van uw bibliotheekpas € 3,50)

Ierland Drama/thriller 2015 / 118 minuten Regie: Lenny 
Abrahamson Met Brie Larson, Jacob Tremblay en Joan Alle

UITAGENDA
DEC

21
OPERA IN SYMFONIE
Norma, aanvang 19.30 uur

JAN

4
KINDERFILMMIDDAG VANAF 6 JAAR
Verhalenhuis, Dummy de Mummy en 
De Sfinx van Shakaba. Entree € 2,00

JAN

6
DRIEKONINGENZINGEN
in de Heikant van 14.30 - 16.30 uur

JAN

7
FAMILIEDAG MET VRIJMARKT
in de Ypelaer van 12.00 - 16.00 uur

JAN

9
FILM: ROOM, IN VERHALENHUIS
info onderaan deze pagina

JAN

13
NIEUWJAARSRECEPTIE
Ronde Tafelhuis van 16.00 - 19.30 uur

JAN

16
BESPREKING MANIFEST IN DE YPELAER
door wijkraden van 17.00 - 19.00 uur

JAN

18
BESPREKING MANIFEST, DE SYMFONIE
door wijkraden van 18.30 - 20.00 uur



Henri Zagwijn is als compo-
nist autodidact en zeer ac-
tief in het Nederlandse mu-
ziekleven. Hij zocht steeds 
naar nieuwe wegen en 
probeerde daarbij zichzelf 
te vinden te midden van 
de stromingen van die tijd. 
Impressionisme en expres-
sionisme, polytonaliteit en 
atonaliteit, polyritmiek en 
metriek vonden weerklank 
in zijn composities, maar hij 
zag hoe bij alle tegenstel-
lingen en experimenten het 
ware wezen van de muziek 
verloren dreigde te gaan. 
Zagwijn is er in geslaagd 
steeds meer muziek te 
schrijven met een persoon-
lijk karakter, zeer gevoelig 
van stemming en tegelijk 
geconcentreerd van vorm. 
Zijn oeuvre bestaat vooral 
uit kamermuziek, waarvan 
de subtiele combinaties 
opmerkelijk zijn. Henri Zag-
wijn is een volgeling van de 
antroposoof Rudolf Steiner.

1878 - 1913
Henri Zagwijn is geboren 
op 17 juli in Nieuwer-Am-
stel bij Amsterdam. Hij 
groeit op in Rotterdam en 
krijgt compositieles van 
zijn oudere broer Jules, vio-
list in het Rotterdams Sym-
fonie Orkest. Van 1898 tot 
1918 is hij onderwijzer op 
een lagere school in Rotter-
dam. Samen met o.a. Mari-
us Brandts Buys jr. en Alp-
hons Diepenbrock zit hij in 
het bestuur van de coöpe-
ratieve vereniging 'De nieu-
we muziekhandel', in 1910 
opgericht uit onvrede met 
de Nederlandse muziekuit-
geverijen. In 1915 wordt 
Zagwijn lid van de Antro-
posofische Vereniging.

1914 - 1931
Zijn eerste grote succes als 
componist behaalt Henri 
Zagwijn met de uitvoering 
van de ballade 'Der Zauber-
lehrling' (Johann Wolfgang 

von Goethe) voor tenor, 
bariton, koor en orkest 
(1912). Van 1916 tot 1931 
is hij hoofdleraar aan de 
Toonkunst Muziekschool 
te Rotterdam en van 1924 
tot 1941 leraar aan de Vrije 
School in Den Haag. Met 
Sem Dresden en Daniël 
Ruyneman is hij in 1918 op-
richter van de Vereniging 
voor Moderne Muziek. In 
1921 houdt Zagwijn de 
lezing 'Hedendaagse stro-
mingen in de muziek' in 
Rotterdam. Hij schrijft het 
boek 'Muziek in het licht 
der antroposofie' (Van Esso, 
Rotterdam 1925).

1932 - 1945
Een volgende mijlpaal is het 
'Strijksextet' uit 1932. Henri 
Zagwijn is een bewonde-
raar van Claude Debussy 
en hij publiceert het boek 
'Debussy' (Krusemann, 
1941). Ook in de latere ja-
ren ontstaan belangrijke 

werken zoals een 'Concer-
tante' voor fluit en orkest 
(1941), twee 'Concertantes' 
voor piano en orkest (1939 
en 1946) en 'Mystère' voor 
harp en piano (1941), een 
merkwaardige combinatie. 
De harp speelt in het oeu-
vre van Zagwijn een grote 
rol. In 1948 componeert hij 
een 'Concerto' voor harp 
en orkest nadat hij tevoren 
in verschillende kamermu-
ziekwerken de harp met 
strijk- en blaasinstrumen-
ten gecombineerd heeft. 
Ook componeert Zagwijn 
werken voor piano, liede-

ren en koorwerken (o.a. 
'Musik zur Eurythmie' voor 
piano (1926), 'Morgenzang', 
een vocalise voor sopraan 
en ensemble (1937) en 
'Vom Jahreslauf' (1938) op 
tekst van Rudolf Steiner, 
voor koor en orkest).

1946 - 1954
Henri Zagwijn wordt voor-
zitter van het Genootschap 
van Nederlandse Compo-
nisten en hij zit in het eer-
ste bestuur van de Stich-
ting Donemus. 
Hij overlijdt op 23 oktober 
1954 in Den Haag.

Bron: http://www.muzie-
kencyclopedie.nl

Beste bewoner van de Stokhasselt,

Zoals de meeste bewoners weten en inmiddels hebben gezien is er in Stokhasselt 
flink gewerkt aan vijver en park. Daarom nu de vraag om een beetje beter om te 
gaan met al dat moois. 

Hoe kunnen we daar sa-
men aan werken? 

Dat kan zo:
1. door absoluut GEEN 
eten en ook GEEN brood 
meer naar beneden te 
gooien, maar ook zeker 
niet meenemen naar het 
park om het daar in het 
gras, of nog erger, in het 
water te gooien waar geen 
eenden zitten die het me-
teen opeten. 
2. door geen blikjes, plas-
tic flesjes, zakken  etc. 
neer te gooien. 

Bij de Parkzichtflat zijn al 
vele jaren bewoners ac-
tief met het opruimen van 
zwerfafval rond hun flat. 
Nu we weer een prachtige 
vijver hebben in een heel 
mooi park vraag ik uw 
hulp om het park schoon 
te houden.

Als we een groep hebben 
van 20 mensen waarvan 
1x per week 5 mensen 
het park opruimen, zijn 
we maar 1x per 4 weken 
aan de beurt. En als je dan 
weet dat aan de rand van 

het park 288 appartemen-
ten zijn met daarachter 
veel laagbouw die ook van 
het park gebruik maken, 
dan moet dat toch lukken?

Wilt u ook een schoon 
park? Ik wel. Daarom meld 
ik me aan als eerste. Dus 
hebben we nog 19 men-
sen nodig. Geef u op als 
vrijwilliger bij uw huis-
meester en zorg voor een 
schone leefomgeving.

Groetjes, 
Elly Stokkermans
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* Uw Smartphone of tablet
beschadigd ?

* Uw pc / laptop is defect of
traag ?

 * 2e hands laptops , nieuwe
laptops of gaming pc's op maat ?

Reparatie en verkoop voor de beste prijs én service  !
City Computers is al 14 jaar een begrip in Tilburg !

Leharstraat 107-b (schuin tegenover Intertoys) 

WWW.CITYCOMPUTERS.NL telnr: 013-5820322

Jessica Köhler-Bracke

P I N G  !

C O L U M N

Straatklinkers: Zagwijnstraat
Componist: Henri Zagwijn, 1878–1954
Door: Ab Kuiper

Foto: Miek Korsmit

Sinds enige tijd ben ik lid 
van een groepsapp. Het 
betreft een damesclub-
je van zeven personen. U 
weet wel, die van dat park... 
Ik geef deze informatie er 
maar even bij, zodat u on-
derstaande wellicht beter 
begrijpt. Dames zijn voor 
het oog van de buiten-
wereld heel harmonieus, 
flexibel en ruimdenkend. 
Onder elkaar wordt het een 
heel ander verhaal. Bijvoor-
beeld als je een afspraak 
probeert te plannen. Via de 
groepsapp. Als een havik 
bewaakt ieder haar eigen 
agenda. Want afspreken 
kan altijd, maar liever niet 
nu en eigenlijk ook niet dan 
en volgende week trouwt 
Jan, enzovoort enzovoort.

Wat is het geval? Tijdens 
een gezamenlijk verjaar-
dagsfeest ergens in okto-
ber zagen wij een grappig 
filmpje voorbijkomen van 
een groep mensen die een 
dobbelspel speelt met al-
lemaal cadeautjes. Die je 
alleen mag uitpakken als 
je zes gooit. Met een kerst-
muts op je kop en oven-
wanten aan. Leuk voor de 
decembermaand dachten 
wij. Cadeaus besproken, 
datum geprikt en ter plek-
ke in de groepsapp geno-
teerd. Harmonieus, flexibel 
en ruimdenkend. ‘Ik zet het 
thuis meteen in m’n agen-
da, komt goed!’ Ik hoor het 

ons nog zeggen. Nog geen 
twee weken later begint 
het gedonder: Ping! ‘Wan-
neer was het ook alweer?’ 
‘O, dan heb ik een week 
vakantie. Kunnen we het 
eerder of later doen? Ik ben 
er ook graag bij.’ Ping-ping-
ping-ping-ping-ping!!! ‘Su-
per, op vakantie! Waar ga je 
naar toe?’ ‘Trouwens, ik kan 
ook niet want ik kreeg net 
een uitnodiging voor een 
afscheidsavond.’ ‘En dat is 
nummer twee…’ ‘Hoezo 
nummer twee?’ ‘We moe-
ten nog boeken.’ ‘He, wij 
moeten ook nog boeken. 
Gezellig een weekje weg 
met z’n tweeën.’ ‘Kun je 
een week eerder wel?’ ‘Nee, 
want dan is mijn dochter 
jarig en moet ik alles klaar 
zetten.’ ‘Een week later 
dan?’ ‘Kan ik ook niet. Dan 
ga ik shoppen.’ ‘O leuk, kan 
ik niet mee?’ ‘Haha ja, gaan 
we allemaal gezellig mee.’ 
‘Jij kon toch niet?’ ‘Zullen we 
het anders aanstaande vrij-
dag doen?’ Ping-ping-ping-
ping-ping-ping!!! (135 be-
richten gemist) ‘Nee!’ ‘ *Dan 
Is mijn man vrij. *Heb ik de 
hele dag gewerkt *Moet de 
hond naar de kapper. *Ga 
ik verhuizen! Enzovoort en-
zovoort... ‘Volgende week 
zaterdag?’ ‘Ik wil eigenlijk 
liever op vrijdag. Zater-
dag ga ik altijd sporten 
met mijn vriendin.’ ‘O leuk, 
waar gaan jullie sporten?’ 
‘Goed, vrijdag dan.’ ‘Ik zei 

toch net dat ik dan de hele 
dag gewerkt heb?!’ ‘Ja hoor, 
is goed.’ ‘Ik kan ook.’ ‘Dus 
vrijdag nu definitief?’ ‘Nee, 
dan heb ik een verjaardags-
feestje van mijn kleinzoon.’ 
‘s Avonds??’ ‘Ik kan ook 
niet. Op donderdag kan ik 
wel.’ ‘Doordeweeks is lastig, 
moet vrijdag weer vroeg 
op. Zondagmiddag dan?’ 
‘Ik vind ‘s avonds leuker.’ ‘Ik 
ook.’ ‘Ik ook.’ ‘Ik ook.’ ‘Maakt 
mij niet uit.’ ‘Anders woens-
dagmiddag. Kunnen jullie 
dan? Wij zijn flexibel hè?’ 
‘Ja, heel flexibel. Maar wan-
neer is het nou?’

Gek word je ervan. En dan 
hebben we het nog niet 
eens gehad over de tijd of 
bij wie we dit gaan doen. 
Over de kerstmuts en de 
ovenwanten is met geen 
woord meer gerept. Nie-
mand weet dus precies hoe 
die avond eruit gaat zien. 
Alleen dat je twee cadeaus 
moet kopen. Ook dat kan 
nog aanleiding geven tot 
discussie. Hoewel het be-
drag van zeven euro vijftig 
vaststaat, vindt de een vijf 
euro alsnog geld zat en kan 
de ander niet slagen on-
der een tientje. Zul je nét 
zien… Gelukkig hebben 
we de groepsapp. Ik typ 
snel een berichtje: ‘Zeg, wie 
organiseert deze avond ei-
genlijk?’ Ping! ‘Wij allemaal 
toch?’ Ja, ik vrees het ook!

O P R O E P             



Met dennenappels kun je 
allerlei creatieve dingen 
doen. Van gesloten den-
nenappels en ook spar-
renkegels zijn leuke kerst-
versieringen te maken. 
Schilder ze in verschillen-
de kleuren, of in één kleur. 
Met een nietmachine een 
gouddraadje of een kleu-
rig lintje vastmaken aan de 
stompe zijde en je creëert 
een fraaie kerstdecoratie. 
Het kan een aanvulling zijn 
op de gebruikelijke kerst-
ballen. Een kerstboom met 
alleen deze natuurlijke ver-
siersels is echter ook veras-
send mooi.

De herfstvakantie is een 
geschikte periode voor het 
verzamelen van deze na-
tuurlijke materialen. Dan 
liggen er vaak afgevallen 
takken met nog dichte 
exemplaren op de bodem. 
Ook het Brucknerpark in 
Tilburg-Noord is een goede 
vindplaats. Daar staan vele 
verschillende naaldbomen 
met de meest fraaie aan-
hangsels.

Naaldbossen groeiden hier 
voor en tussen de verschil-
lende ijstijden volop. Daar-
na weet men het alleen 

van jeneverbessen met 
zekerheid, mogelijk groei-
den hier en daar ook losse 
grove dennen. Over het 
voorkomen daarvan rond 
het begin van de jaartelling 
zijn de meningen echter 
verdeeld. Eerder al, maar 
vooral vanaf circa 1850 zijn 
massaal naaldbomen aan-
geplant als gebruikshout. 
Voor o.a. mijnbouw en in 
onze omgeving voorna-
melijk om stuifzanden vast 
te leggen. Het kale zand 
in de Loonse en Drunense 
Duinen strekte zich over 
veel grotere oppervlakten 
uit dan nu het geval is. De 
stuifzanden vormen door 
verstuivingen van akkers 
en weilanden reële bedrei-
gingen. Wegen en bebou-
wingen verdwenen of wer-
den verplaatst.

De grove den werd het 
meest aangeplant. Over-
leving bij barre omstan-
digheden en de ruime ver-
krijgbaarheid van zaden 
speelden daarbij een rol. 
Grove dennen dragen klei-
ne zaden (circa 4 cm.  foto: 
links.) Grove dennen zijn 
goed herkenbaar aan het 
bovenste deel van de stam: 
die is papierachtig schilfe-

rig en oranjerood gekleurd.

Het familielid, de zeeden is 
ook op veel plaatsen in Bra-
bant te vinden. Vaak staan 
ze tussen grove dennen in. 
Vooral de oudere exem-
plaren vallen op door de 
purperachtige schors met 
diepe kloven. Naar boven 
kijkend zie je de enorme 
dennenappels van wel 10 
cm. lang (foto: bovenaan). 
Gekleurd of alleen met wat 
vernis, een snelle vulling 
voor een grote kerstboom! 
De dikke, stijve en vrij lan-
ge naalden (10-20 cm,) zijn 
ook typerend voor deze 
prachtige boom.

De fijnspar was nog niet 
zo lang geleden de enige 
’kerstboom’. Snel zijn naal-
den verliezend maar wel 
een heerlijke harsgeur ver-
spreidend stond hij vele 
jaren met ’kerst’ in menige 
huiskamer. Oudere exem-
plaren dragen prachtige, 
decoratieve kegels, met 
licht omgekrulde schub-
ben (foto: midden-onder.) 
Gekleurd zijn het prach-
te vullingen in een ’echte’ 
kerstboom. De naalden zijn 
kort en een beetje scherp. 
Ze staan los van elkaar.  
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Zaden in de kerstboom
Tekst en beeld: Ad Kolen

Een meisje van 3 of 4 jaar oud loopt met een zware tas in de hand door het rulle zand van de Waalwijksebaan in de Loonse en Drunense Duinen. Op het fietspad mag ze niet 
lopen van opa, die ook een tas draagt. De tassen zijn gevuld met meerdere soorten dennenappels. ”Ze gaan allemaal de boom in!” Reageert ze op mijn vraag wat ze er mee 
gaat doen? ”Met de andere kleinkinderen versieren we er jaarlijks onze kerstboom mee”. Is de aanvullende reactie van opa.

Dennenappels en sparrenkegels  

Reacties en vragen via de redactie of e-mail: adkolen@kpnmail.nl
Kijk voor meer natuurbelevenissen en vogelervaringen mijn weblog vogelsenzo:
http://vogelsenzo.blogspot.nl

De torenvormige fijnspar 
kan wel 70 meter hoog 
worden.

De Douglasspar, oorspron-
kelijk afkomstig uit het 
westen van Noord-Ame-
rika, is een uitzonderlijk 
mooie boom. De kegels 

met getande dekschub-
ben (foto: rechts, midden) 
zijn ’naturel’ al een ’gave’ 
decoratie in de kerst-
boom. Aan de kust van 
Noord-Amerika waren 
Douglassparren eens de 
hoogste naaldbomen van 
de wereld.

Met deze beknopte hand-
leiding voor mooie kerst-
boomversieringen en her-
kenningskenmerken van 
deze fraaie bomen aan 
iedereen fijne kerstdagen 
en een goed Nieuwjaar 
gewenst!

Tekst en beeld: Myriam Krol

Tussen de 15 en 20 meisjes van 10 tot 16 jaar kickboksen elke vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur in de Drieburcht. 
Ik bezoek de kickbokstraining en doe een uurtje mee.

Kickboksen met de meiden

Buurtsport in Tilburg-Noord biedt kickboksen voor jon-
gens en meisjes in de Drieburcht. De jongens trainen 
woensdagavond. Bij Buurtsport kunnen jongens en meis-
jes ook samen voetballen in de Drieburcht op vrijdag van 
16.00 tot 17.30 uur. Daarnaast is er woensdagmiddag een 
tafeltennisclub. Meedoen met Buurtsport is gratis, het 
wordt gesubsidieerd door de gemeente Tilburg. 
Meer weten? 
Kijk op http://www.sportintilburg.nl/buurtsport

De trainsters Kelly en Indy, 
beiden studenten van een 
sportopleiding, begelei-
den de kickboksmeiden als 
stageopdracht. Dat doen 
ze samen met Tharique Lo-
dewijks van Buurtsport Til-
burg. Ik zie dat het de stu-
dentes enige moeite kost 
om de meute meiden stil en 
geconcentreerd te krijgen. 
Dat begrijp ik ook wel een 
beetje, het is vrijdagmid-
dag 17.30 uur. Na een week 
school kunnen de meisjes 
eindelijk ontspannen met 
hun vriendinnen en zussen. 

Dat doen ze door lekker 
samen te sporten én sa-
men te keten. “Dat maakt 
deze kickboksles leuk en 
laagdrempelig,” vertelt Tha-
rique. “Het is anders dan 
gym op school, daar zitten 
ze bij andere kinderen in 
de klas. Dit vinden ze heel 
leuk. Soms is het te gezel-
lig, zoals vandaag, maar we 
krijgen ze wel stil,” lacht hij. 

Fanatiek slaan
Kelly en Indy drillen de mei-
den om hun warming up 
goed te doen. 6 x 30 secon-

den in plankhouding, met 
opdrukken is goed voor de 
buikspieren. Daarna gaan 
ze in duo’s oefenen met de 
bokshandschoenen, om en 
om aantikken. Met Amal 
van 10 jaar oefen ik mijn 
eerste boksbewegingen. 
Ik let op dat ik niet te hard 
mep, ze is nog zo klein. Maar 
met haar fanatieke blik 
weet ze me te overtuigen: 
“Ik doe kickboksen omdat 
ik dat leuk vind. En omdat 
ik mezelf wil verdedigen!” 
Zeer geconcentreerd werkt 
ze haar oefeningen van 10 

stoten af met haar grote 
bokshandschoenen.

Winnersmentaliteit
Het tempo wordt opge-
voerd en ze mogen hard 
en gericht slaan op de 
stootkussens die Tharique 
vasthoudt. Daarna moe-
ten de meiden, verdeeld 
in drie groepen, achter el-
kaar 30 ‘knietjes’ geven in 
de stootkussens die Indy, 
Kelly en Tharique vasthou-
den. De groep die als eerste 
klaar is heeft gewonnen. 
De training eindig met een 

kringspel, waarbij geheu-
gen en snelheid worden 
getraind. Tijdens de laat-
ste twee onderdelen zijn 
de meiden zeer fanatiek. 
“Iedereen wil winnen”, 
zegt Kelly. “Kickboksen is 

een sport waarbij je voor-
al je conditie, spieren en 
je concentratie traint. Bij 
de meiden doen we dat 
nog heel speels met klei-
ne wedstrijden, dat werkt 
wel!”
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Prettige feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar!

Oproep
Hebben jullie op de vereniging, sport of op 
school iets leuks te melden wat in de krant 
mag? Stuur het dan naar   
redactie@wijkkrantnoord.nl

Elisabeth (5) : Zullen we ons gaan verkleden?

Emirhan (4): Ja, dan wil ik politie zijn.

David (4): Ik wil een piraat zijn.

Cem (5): Ik wil me ook verkleden, ik wil prinses zijn.

David (5): Prinses? Maar jij bent een jongen, Cem?!

Elisabeth (5): Jongens kunnen ook prinsessen zijn, iedereen kan een prinses zijn.

Cem (5): Ja, jongens kunnen dat ook.

David (4): Oh, dat is grappig.

5 minuten later..

Nisa (5): Ik wil ook mee doen met verkleden, ik wil een bij zijn.

David (4): Ga je ons dan ook steken? Want dat doen bijen.

Nisa (5): Ik ben een lieve bij, dus ik steek niet.

Emirhan (4): Ik ben de politie, gaan jullie je allemaal verstoppen, dan kom ik jullie zoeken.

Tekst en beeld: Khadija el Mrabet

Carnaval of geen carnaval, de kinderen van BSO Noord vinden het altijd leuk om zich te 
verkleden. De een wil een prinses zijn en de ander een indiaan. Sinds een aantal weken 
heeft BSO Noord nieuwe verkleedkleren. De kinderen zijn er erg blij mee. De kinderen 
verkleden zich ieder dag.

De fantasie van de kinderen staat centraal. Dat het verkleden niet alleen leuk is maar 
ook goed voor de ontwikkeling weet iedereen. Hoe mooi is het als je ineens een tijger 
bent die onder de stoelen zijn hol heeft of een mooie prinses die zich klaar maakt voor 
haar bruiloft met de koning? Of een piloot die zo gaat vertrekken - even voor de spiegel 
goed je muts opzetten en je bent klaar.

Bij BSO Noord mogen ook 
jongens prinses zijn
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