
Marian beweegt zich voort in een rolstoel. Kleine stukjes 
kan ze lopen, van haar rolstoel naar de stoel aan tafel waar 
we praten. Van de tafel naar de bank waar Truffel, het var-
ken, ligt. Haar man Wim is even in de rolstoel gaan zitten 
en draait kleine rondjes met Fleur op schoot, hun klein-
dochtertje van 1 jaar. Het meisje, waar Marian een paar 
dagen per week oppasoma van is, weet precies hoe ze 
moet gaan zitten om niet van de rijdende stoel te vallen. 
Het zijn dagelijkse tafereeltjes in dit gezin.

Marian is geboren met een ‘open ruggetje’. Lopen gaat 
heel moeilijk en nu ze ouder wordt, merkt ze dat ze ‘harder 
slijt’ dan anderen. Ze werkte bij het GAK maar is inmiddels 
arbeidsongeschikt. “Maar in vergelijking met anderen met 
een open ruggetje, breng ik het er nog steeds goed vanaf! 
Mijn handicap was eigenlijk geen punt. Mijn ouders wa-
ren bezorgder, bang dat ik gepest zou worden. Om me 
daarvoor te behoeden, volgde ik speciaal onderwijs. Tot ik 
naar de middelbare school ging. Ik wilde gewoon onder-
wijs en ging naar de MAVO. Dat ging goed. Het enige pro-
bleem was het vervoer naar de school toe. Daarna, toen 
ik naar de MEAO ging, kreeg ik een elektrische rolstoel.”

Marian trouwde met Wim en ze kregen twee kinderen. Ook 
als moeder was de handicap geen issue, al leidde ze wel 
een zittend leven. Toen ze hoorde dat ze oma zou gaan 
worden, nam ze een onverwacht besluit. “Ik wilde een fitte 
oma zijn. Sporten deed ik door mijn handicap nooit. Wim 
had inmiddels een maagverkleining ondergaan wegens 
overgewicht. Hij trainde voor de Ten Miles, maar wat was 
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Marian fietst op armkracht het dal uit
Door: Myriam Krol

In Showdown zijn blinden en 
slechtzienden sneller dan zienden 

Ze is 51 jaar en heeft een varkentje als huisdier aan de Puccinihof. Daar woont ze met haar dieren en haar man. Hun twee dochters zijn volwassen. Eentje getrouwd met al 
een kindje, de andere nog op kamers. Marian is gehandicapt, al zal niemand dat als eerste benoemen als ze over haar praten. Ze is een vrouw over wie je zoveel meer kunt 
vertellen. Dat ze bijvoorbeeld een nieuw doel in haar leven heeft!

Marian op de handbike

Marian met Wim, Fleur en Truffel

voor mij geschikt? Ik ben gaan trainen met een personal 
trainer om te kijken wat haalbaar was. Na drie maanden 
had ik een passend programma. Nu doe ik drie keer in de 
week krachttraining en ben 15 kilo afgevallen. Voor mijn 
kleindochter kan ik nu beter zorgen. Ik zit beter in mijn 
vel, op alle fronten. Dat ook ík met mijn handicap kon er-
varen wat bewegen oplevert, had ik niet kunnen denken. 
Ik kan iedereen aanraden meer te bewegen! Maar ik wilde 
meer, lekker buiten sporten zoals iedereen. Mijn trainster 
vertelde over de Handbikebattle en ik was direct geïnte-
resseerd.”

De Handbikebattle lijkt op de Alpe D’Huzes, maar is voor 
deelnemers met een niet-aangeboren beperking. Ze mis-
sen bijvoorbeeld een been door kanker of een ongeval. 
Ze trainen op een speciale zitfiets, waarbij ze op arm-
kracht de tandwielen voortbewegen. Ze worden persoon-
lijk gecoacht om de battle te kunnen rijden. Het is geen 
revalidatie, maar een persoonlijke overwinning voor de 
deelnemers. Het evenement geeft de deelnemers het ver-

trouwen in het eigen lichaam terug. De Handbikebattle is 
op 14 juni 2018 in Oostenrijk. Het is een rit omhoog op de 
Kaunertalergletsjer, 1000 meter hoogteverschil in 20 km, 
een echte klim!

Marian: “Ik wilde er graag aan meedoen, ook al ben ik niet 
aan het revalideren. Toch merk ik ook wat sporten ondanks 
een handicap voor je kan betekenen. Daarom doe ik mee 
aan de Handbikebattle. Voordat je kunt gaan trainen, moet 
je gekozen worden door fysiotherapeuten en artsen en 
een gedegen medische keuring ondergaan. In 2018 mag 
ik meedoen. Maar ik moet wel 1500 euro sponsorgeld 
meenemen. Want de kosten voor de training, het verblijf, 
onderhoud, verzekering en de afschrijving van de fietsen 
moet je zelf betalen. Vanuit Nederland doen er 110 men-
sen mee, 72 deelnemers en hun begeleiders. We komen 
aan op zondag in Oostenrijk, trainen een aantal dagen en 
donderdag is de battle.”

Lees door op pagina --------> 6
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C O L O F O N

Gevraagd 
energieke pensionado m/v (65+)

Voor een winkel in Tilburg-Noord zijn wij op zoek naar een energieke 
'jongeman'(dame), die nog van aanpakken weet.
Het betreft vnl. werkzaamheden op de zondag.

Lijkt het wat voor jou, om nog de handen uit de mouwen te steken?

Schrijf dan een brief (met pasfoto) naar:
Stapelen 3, 5071 KL Udenhout 

o.v.v. 'pensionado'

Het gilde: onvoltooid verleden tijd
“Het is dinsdag 6 januari 1665 en de rentmeester van het kasteel van Tilburg ontvangt de pachters van de gronden 
waarover hij de verantwoording heeft. Een belangrijke dag want er werden nieuwe pachtovereenkomsten geslo-
ten en andere zaken die betrekking hebben op het beheer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle. Onder hen waren 
een aantal notabelen uit Tilburg die toestemming vroegen om een broederschap of gilde van Cleveniers op te 
richten om door middel van exercitie en het oefenen met de bussche of roer daarmee beter om te kunnen gaan."

Het zou zo een begin kunnen zijn van een historische 
roman die zich in het 17e eeuwse Tilburg af zou kunnen 
spelen. Dat is niet zo. Het is echt gebeurd. Het verzoek om 
een broederschap op te richten werd gehonoreerd zodat 
op 11 april van 1665 het schuttersgilde haar eerste ver-
gadering kon houden. Het schuttersgilde was een soort 
burgermilitie waarop een beroep kon worden gedaan om 
het dagelijks leven in Tilburg zo rustig mogelijk te laten 
verlopen. Naast de beschermende taken hield het schut-
tersgilde zich ook bezig met brandpreventie, het blussen 
van branden en het begraven van leden en arme burgers 
uit Tilburg.

Het schuttersgilde dat zich vanaf 1722 onder het patronaat 
van Sint Dionysius, de patroonheilige van Tilburg stelde is 
heden ten dagen nog steeds actief in onze stad, zij het dat 

de doelstellingen in de loop der tijden zijn veranderd. De 
beschermende taak werd overgenomen door de gemeen-
telijke schutterij en later door de politie, brandpreventie 
werd overgenomen door een professionele brandweer 
en andere sociale taken werden onderdeel van het stads-
bestuur. Maar het gilde bleef ook zonder deze kerntaken 
trouw aan de doelstellingen van hun oprichters.

Vandaag de dag beoefent het gilde nog steeds de Bra-
bantse variant op de schietsport, uitgeoefend op hun 
schietterrein aan de Grootvenstraat 7 in Tilburg. Van Twee-
de Paasdag tot medio oktober wordt geschoten, met een 
vuurwapen, .22, op de Brabantse wip. Waarbij op een 
schutsboom op 18 meter hoogte op een blazoen of 'klep-
pen' wordt geschoten. In de winterperiode wordt op een 
schietbaan geschoten met een luchtbuks. Sinds kort han-
teert het gilde de handboog als tweede wapen. De leden 
van het gilde worden op deskundige wijze geïnstrueerd 
in deze tak van de schietsport en het gilde is daarmee een 
verrijking van het verenigingsleven.

Naast het beoefenen van de schietsport ondersteunt 
het gilde, op bescheiden schaal, maatschappelijke initi-
atieven en heeft enkele grootschalige evenementen ge-
organiseerd zoals een liefdadigheidsfeest in 1990 in Til-
burg-Noord waarbij een deel van de opbrengst destijds 
ten goede is gekomen aan de restauratie van ramen in de 
Mariakerk aan De Schans.

De historische roman, waarmee deze bijdrage begon, is 
nog niet afgesloten. Het gilde is een levende vereniging 
voor mensen die een sportieve invulling willen combine-
ren met sociale, menselijke contacten. Het gilde is dan ook 
niet van gisteren maar is: 'onvoltooid verleden tijd'. 
Wil je meer weten over ons gilde kijk dan eens op:  
www.sintdionysiusgilde.nl; of kom eens, op woensdag-
avond, naar onze verenigingsavond aan de Grootvenstraat 
7 in Tilburg, of neem contact op met: Gilde Sint Dionysius, 
secretariaat: Bendastraat 55, 5011 TB TILBURG, telefoon: 
06-55 338 374 of e-mail: dionysiustilburg@gmail.com.Les in vendelzwaaien

Leden Sint Dionysius Gilde
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Ed Schilders
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C O L U M N

Terugwandelen
Nu we ons steeds vaker 
stram van lijf en leden voe-
len maar nog lang niet oud 
noch der dagen zat, nu 
wandelen we steeds vaker. 
Mevrouw Schilders en ik. 
In het begin pakten we de 
auto nog om onze benen 
buiten de stadsgrenzen te 
gaan strekken, maar dicht 
bij huis bleek al snel veel 
beter te doen. Gewoon de 
voordeur uitstappen en in 
je eigen wijk rondlopen en 
vooral rondkijken. Onder-
tussen kennen we zowat 
alle drive in-woningen van 
Tilburg-Noord die een verf-
beurt nodig hebben, veel 
voortuinen waar de buxus, 
net als in onze achtertuin, 
wordt opgevreten door de 
mot, en de woning van ie-
mand die een verzameling 
piespotten etaleert. Als 
we toch een beetje meer 
het ‘buitengevoel’ willen 
krijgen, ligt het Quirijn-
stokpark zowat bij ons om 
de hoek. De herten en de 
lama’s zijn daar weliswaar 
behoorlijk hooghartig als 
je geen zak met oud brood 
meebrengt, maar het doet 
mij altijd deugd dat de 
wandelpaden en het groen 
zijn aangelegd op het puin 
van de kerk van de Noord-
hoek. De kerk waarin Ma-
rietje Kessels in 1900 werd 
vermoord. Marietje, over 
wie ik mijn eerste Tilburgse 
boek schreef: Moordhoek.

Mijn ouders verhuisden 
mij en mijn zusje in 1958 
vanuit de Kerkstraat in 

Enschot naar wat tegen-
woordig ‘Oud-Noord’ heet 
maar toen nog gewoon de 
Hasselt. Ze betrokken een 
nieuwbouwflat in de Nas-
saustraat. Lijn 4 van de BBA 
stopte om de hoek, in de 
Hasseltstraat, die nog niet 
onthoofd was door de ro-
tonde. Ik herinner me nog 
levendig het moment waar-
op ik daar met mijn oma uit 
Lijn 4 stapte. Aan de over-
kant van de straat stonden 
jongetjes in te krappe blau-
we overalls zich argwanend 
aan ons, de nieuwkomers, 
te vergapen. Wat wij nu 
‘Tilburg-Noord’ noemen 
bestond toen nog niet. Je 
had de Heikant, zeker, maar 
zelfs in de Hasselt noemden 
ze die ‘Siberië’. Omdat het 
zo ver weg was.

En toch lagen daar de wor-
tels van mijn Tilburg-Noord, 
want plotseling kwamen 
we vaker, als we op zon-
dagmiddag gingen wande-
len, bij Wim-ome en tante 
Bertha, die een boerderij 
hadden aan het kanaal, op 
het Kraaiven. Ik had nooit 
eerder een kanaal gezien, 
laat staan een zwaaikom. 
In de meimaand gingen we 
vaker naar de Hasseltse ka-
pel dan we vroeger in een 
heel jaar naar Peerke Don-
ders gingen.

In die tijd was wandelen op 
zondag nog de nationale 
sport van Tilburg, en mijn 
vader was kampioen in de 
categorie ‘Hasselt-Enschot’. 

Naar zijn  geboortegrond, 
waar oma na de hoogmis 
‘soep van giestere’ serveer-
de – of liever: ‘opschepte’ – 
en ome Huub tegen  Kerst-
mis de konijnen vilde. Het 
eerste konijn heette Eerste 
Kerstdag, zei hij, en dan 
wist ik zeker zelf wel hoe 
dat andere heette.

En ik mocht mee. Bij goed 
weer liepen we langs het 
kanaal naar het Goirke, 
over de brug van de Oude 
Lind en dan over de zand-
paden van de Rauwbraken, 
die toen nog helemaal wa-
ren wat de naam betekent: 
ruige plukken bos en goed-
deels onontgonnen. Daar 
zag ik mijn eerste echte 
zigeuners, in een beschut-
te hoek onder waaibomen. 
De verveloze woonwagen, 
het paardje uit de ‘burries’, 
een jongetje van een jaar of 
drie mét hemdje maar zon-
der broek, de kettinghond 
die ons stond uit te blaffen. 
Vader groette beleefd.

Het zandpad dat we toen 
volgden, is nu verhard. 
Meestal fietsen we het, 
maar als we in vorm zijn 
wordt het wandelen. Liefst 
op zondagmiddag. Ik loop 
dan naar Enschot, zeker, 
maar vooral wandel ik naar 
mijn jeugd. En terug. En 
soms krijg ik onderweg zin 
in soep met dikke vermicel-
li van gisteren. Maar altijd 
zie ik ergens die verveloze 
woonwagen van heel lang  
geleden.

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

Bereidingswijze
1. Schil en snijd de aardappelen en ui in kleine stukjes.
2. Bak de aardappelen en de ui in een ruime scheut olijfolie op matig vuur totdat 

ze zacht zijn.
3. Giet de aardappelen en ui af.
4. Klop de eieren los en mix het aardappelmengsel erdoor.
5. Voeg zout (en evt. peper) toe naar smaak.
6. Bak het mengsel in de koekenpan met een scheut olijfolie 5 minuten aan iede-

re kant op matig vuur. Gebruik een bord of deksel om de tortilla om te draaien.
 
Lekker met een tomatensalade en vers stokbrood.

Què aproveche! - Eet smakelijk!

Laurien

Ingrediënten
• 4 aardappelen
• 1 ui 

• 6 eieren
• 2 flinke scheuten olijfolie
• zout naar smaak

Een Spaanse tortilla de patata in 6 stappen:

Onder het motto 'Cobben-
hagen 50 jaar', Dromen 
Durven Doen, worden in 
2018 rond dit jubileum 
verschillende activiteiten 
georganiseerd. Activiteiten 
voor leerlingen, oud-leer-
lingen maar ook voor de 
wijk waarin de school nu 50 
jaar staat.

Zo wordt onder andere een 
jubileumboek gemaakt en 
wordt op zaterdag 6 ok-
tober 2018 een reünie ge-

houden. 
Op maandag 12 maart 
2018 begint om 20.15 uur 
een feestelijke jubileum-
voorstelling in de Stads-
schouwburg van Tilburg. 
Tijdens deze feestelijke 
avond krijgen de leerlingen 
van Cobbenhagen de ge-
legenheid hun talenten te 
tonen op het podium van 
de schouwburg. Het eerste 
deel van de avond wordt 
een gevarieerde show 
waarbij ook ruimte is voor 

oud-leerlingen. Na de pau-
ze speelt de 'Cobbenhagen 
Company of Drama' haar 
tiende voorstelling. Deze is 
traditiegetrouw Engelstalig 
en geheel bedacht en met 
veel inzet en enthousiasme 
vervaardigd door de leer-
lingen.  Een in Tilburg (en 
omgeving) zeer bekende 
oud-leerling zal de gasten 
door de avond leiden. De 
naam van deze mystery 
guest maken we binnen-
kort bekend.

Het Cobbenhagenlyceum bestaat dit jaar 50 jaar

Belangstellenden voor deze avond kunnen kaartjes bestellen op de website  
van de Stadsschouwburg:  

http://www.theaterstilburg.nl/evenementen/7180/cobbenhagen-company Foto: Carin van Voorst
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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

Betaalbaar, onbetaalbaar

RECLAME
ONTWERP

freelancecreative.nl

Politiebureau De Groene Beemden  

Foto hier
Ik zag je foto pas
Ik heb je beeld gevangen
zodat ik kan verlangen
naar hoe je vroeger was

5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar allemaal! 2018 is begonnen. Sydney ligt al in bed. 
Het gebied rond de opera is verlaten en ligt vol met plastic bekertjes. In een dorp in 
Zeeland zien we een ander beeld: vijf glazen kinderchampagne. Vier glazen voor de 
grote mensen. Oliebollen met poedersuiker. Vuurwerk op tv. Blaffende honden. De 
hoofdprijs van de loterij. Bij een ander. Ook dit jaar weer.  De jaarwisseling bij een 
nicht thuis. Het is buiten niet zo’n groot vuurwerk maar het is er wel. Vooral van onze 
kinderen moet ik zeggen. Met een vuurwerkbril op, aansteeklont en gestrekte arm. 
Er is niets ernstigs gebeurd. Ze hebben lol gehad. Begonnen om zes uur. Om een uur 
klaar. Het jaar daarop.

Wacht even, dan maak ik een foto voor jullie. Ik wil het beeld even vangen en zal be-
schrijven wat ik zie. Hier. Alsjeblieft. In kleur en 3D en in 4K en ultra-sharp en weet ik 
veel. En curved. Je kunt het beeld roteren en van alle kanten bekijken. Draai het maar 
eens rond en kijk maar eens rustig. We vangen de emotie van dat moment maar ook de 
verwachtingen voor de toekomst. Je ziet de gezelligheid die doorspiegelt in een on-
zekere glimlach. In de verstilling zie je ook de verwachting. De afwachting wat dit jaar 
brengen zal. De blijde verwachting ook wel. Je ziet het aan die glans in de ogen. Je ziet 
het aan de trekken om de mond. Ik vind het een mooi beeld en ik laat het hier even bij.

Foto daar
Ik zie je foto hier
en vind je er niet op lijken
en zou dan in de toekomst
die foto op mijn nachtkastje prijken?

Andere foto nu en je hebt er geen 4K televisie voor nodig en ook geen IMAX. Je kunt 
het zelf gaan bekijken in Tilburg-Noord. Opgebouwd uit kleine steentjes treft het beeld 
mij in mijn gezicht. Een aangespeelde voetbal komt keihard om mijn rechterwang en 
laat zeshoekige afdrukken achter op mijn gezicht. Een gloeiende wang. Een beeld op 
je bek. Je kunt er niet omheen.  Als het de intentie van de maker was om de tongen los 
te maken dan is dat zeker gelukt. Als je de intentie had om esthetisch mooie kunst te 
maken dan is het mislukt. In my opinion. Maar goed. We hebben er wel iets mee gevan-
gen. We hebben de tijd ermee stilgezet en ook hier weten we niet wat de toekomst zal 
brengen. Ik vind het geen mooi beeld maar de overeenkomst zie ik zeker.

Opgebouwd uit kleine elementen staat hier wel een stad. Een stad die ook ademt 
en slaapt. Die geen oliebollen lust maar wel plekbollen. Die leeft en ook rust. Die 
hardloopt en carnaval viert. Die vernieuwt rond het spoor en die slaapt in de kleine 
pleintjes. Die meandert rond een vinex-stad. Die herdgangen combineert met kerken 
waarvan de deuren alleen nog maar opengaan voor de makelaar die het pand komt 
taxeren. Die beangstigt met donkere fietstunnels. Die blij maakt met traktaties en de 
kleine kinderen zoet houdt.

Als ik naar zo’n foto kijk dan houd ik er toch wel van en wil dat beeld wel even vast-
houden. Je zou er een collage van moeten maken om het volledige beeld te kunnen 
vangen. Weet je wat? Ik ga er een mozaïek van maken. Met allemaal van die kleine 
steentjes en ik plaats het op een goed zichtbare plaats in Tilburg-Noord. Ik lever het 
eerste steentje. Doe jij het volgende?

Marco de Zeeuw

Met vrijwilligers aan de balie helpen we u nog beter 
Een aantal jaren geleden werd de balie van het politiebureau De Groene Beemden aan 
de Brucknerlaan tijdens kantooruren heropend voor bezoekers. Dit als service naar de 
burgers toe, zodat ze zonder afspraak kunnen binnenlopen voor  advies, vragen of mel-
dingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een team van enthousiaste vrijwilligers. Ze 
ontvangen de bezoekers en vormen zo het eerste contact met de politie.

Wie zijn die vrijwilligers en wat doen ze? 
De term vrijwilliger is betrekkelijk. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend! We werken vol-
gens een rooster. We zijn afkomstig uit verschillende beroepsgroepen en hebben affini-
teit met de politie. Na een zorgvuldige screening en de gelofte tot geheimhouding zijn 
we beëdigd tot vrijwillig ambtenaar ter ondersteuning van de politie. Wij hebben geen 
politieachtergrond of -opleiding maar horen wel bij het politieteam.

We zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker van het politiebureau en gezichts-
bepalend voor de politiedienst. Eigenschappen als respect, vriendelijkheid, geduld, in-
schattingsvermogen, de bezoeker op zijn gemak kunnen stellen zijn een vereiste voor 
ons baliewerk. 

Kalmeren
Vaak vormen goed luisteren, rustig zijn, de bezoeker iets te drinken aanbieden al een 
goede ingang om een goed contact te krijgen en de bezoeker verder te helpen. Het 
geeft ons voldoening om bijvoorbeeld een geagiteerde bezoeker, of een bezoeker die 
overstuur is, te kunnen kalmeren. We schakelen vervolgens de juiste collega in zodat de 
bezoeker in een heel andere stemming het pand verlaat. 

We hebben ook te maken met verwarde bezoekers die de politie soms als ‘laatste stro-
halm’ zien. In eerste instantie moeten we goed inschatten naar wie we deze bezoeker 
kunnen verwijzen. Als er beoordeeld wordt dat de politie weinig tot niets voor ze kan 
doen, horen we hun verhaal aan en proberen ze toch min of meer gerust te stellen. 

Welkom
Daarnaast worden op dit bureau aangiftes opgenomen door een opsporingsambtenaar 
politie, de zgn. BOA of door een dienstdoend agent. We maken afspraken voor aangiftes 
als bezoekers dat wensen. We ontvangen bedrijven die klussen komen verrichten, col-
lega’s van elders en bezoekers die een afspraak hebben. Zij worden geregistreerd en we 
zorgen dat ze door de juiste persoon worden opgehaald. Daarnaast hebben we verschil-
lende administratieve taken, we verwerken de post en handelen telefoontjes af.
Tussen de bedrijven door is er altijd wel even tijd voor een praatje. Al met al dankbaar 
vrijwilligerswerk. U bent van harte welkom op ons bureau!

Openingstijden en telefoonnummer
Het politiebureau is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur - 22.00 uur. 
Om aangifte te doen adviseren wij u een afspraak te maken via 0900-8844. Dat kan 24 uur 
per dag.

Carnaval in Tilburg van vrijdag 9 februari tot en met dinsdag 13 februari 2018 



W I J K K R A N T N O O R D  |  F E B  2 0 1 8  |  P. 5

N I E U W S  VA N  D E  W I J K R A D E N
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Tonpraoten in de Symfonie
Op zondag 4 februari vindt tussen 14.00 en circa 18.30 
uur het jaarlijkse Tonpraotersgala plaats in De Symfonie 
(zaal open vanaf 13.00 uur). De toegangsprijs is € 5,-.  
Kaarten zijn al te koop bij de receptie van MFA De Symfo-
nie (Eilenbergstraat 250). De presentatie wordt verzorgd 
door Dolf Becx. 

Kindercarnaval Symfonie
Op zondag 11 februari is er (na d’n Opstoet) weer Kinder-
carnaval in De Symfonie. De aanvang is rond 15.00 uur en 
het duurt tot ongeveer 18.00 uur. Natuurlijk is er ook weer 
kinderdisco (met DJ Daan). De presentatie wordt verzorgd 
door Dolf Becx. De entreeprijs is € 1,-. Kaarten zijn ook in 
de voorverkoop verkrijgbaar in De Symfonie, Eilenbergs-
traat 250 (013-4553800).

Winteravondfestival Ypelaer

Voor het eerst wordt er ook in de winterperiode een bui-
tenactiviteit georganiseerd bij het wijkcentrum de Ype-
laer. Op zaterdag 17 februari is iedereen daar welkom van 
16.00 tot 20.00 uur. Het grote terras van het wijkcentrum 
wordt dan feestelijk ingericht. Er worden warme dranken 
en hapjes aangeboden (gedeeltelijk gratis) en natuurlijk 
is er muziek. Kijk te zijner tijd ook eens op de website  
www.stokhasselt.nl voor het gedetailleerde programma 
of volg ons op Facebook (Stokhasselt) of Twitter (Stokhas-
selt) voor het laatste nieuws uit de wijk.

Wil je zelf ook iets doen tijdens dit Winteravondfeest?  
Mail dan naar: activiteiten@stokhasselt.nl.

Familiedagen in de Ypelaer
Elke 1e zondag van de maand is het wijkcentrum de Ype-
laer voor iedereen geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Als je 
binnenkomt, zie je eerst de grote vrijmarkt. Die is gratis 
toegankelijk.
Heb je thuis nog niet geluncht dan kun je dat inhalen 
van 12.00 tot 13.00 uur. Je hoeft je daarvoor niet aan te 
melden maar kunt er gewoon binnenlopen Een standaard 
lunch inclusief drinken kost niet meer dan € 2,00 en een 
kleine lunch € 1,00.

Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich gratis laten schmin-
ken en deelnemen aan activiteiten (knutselen, spelletjes, 
e.d.). Er wordt gratis ranja geschonken.

De bingoliefhebbers (vanaf 16 jaar) kunnen vanaf 14 uur 
deelnemen aan 4 rondes met boodschappenpakketten 
als prijzen. Voor slechts 50 cent per bingoplankje per ron-
de kun je al meedoen. Er is ook een gratis ronde kinderbin-
go rond 14.45 uur met speelgoed als prijzen.
De eerstvolgende Familiedagen zijn op zondag 4 februari 
en zondag 4 maart.

Wijkbewoners die leuke ideeën hebben voor de Fami-
liedagen in de Ypelaer kunnen contact opnemen via:  
familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Officiële opening Ypelaerpark
Op woensdag 14 maart wordt 's middags het volledig ver-
nieuwde Ypelaerpark officieel geopend door de wijkwet-
houder. In het gedeelte van het park dat grenst aan het 
wijkcentrum zullen diverse activiteiten worden georgani-
seerd. Vooral op het speciaal aangelegde speelplein zal 
van alles te doen zijn op het gebied van sport en spel. 

Voor jong en oud is er gratis koffie, thee of ranja en er 
wordt ook gezorgd voor lekkere en gezonde hapjes. Het 
definitieve programma wordt een week van tevoren be-
kend gemaakt via de website van de wijkraad Stokhasselt 
www.stokhasselt.nl, Facebook en Twitter.

Wie Wordt Wijkburger 2017?
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.
Voordrachten kunnen tot en met 1 februari worden ge-
daan 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/
motivatie. De verkiezingscommissie zal onder de inzen-
ders een prijs verloten. De datum van de bekendmaking 
van de wijkburger wordt binnenkort bekendgemaakt.

Werkgroep zwerfafval

In 2018 willen beide wijkraden uit Tilburg-Noord samen 
met ContourdeTwern het Zomerfestival 2018 organise-
ren. De streefdatum is 24 juni. Ieder talent uit deze wijken 
kan daar een podium krijgen. Talenten op allerlei gebied. 
Muziek, dans, sport maar ook demonstraties van andere 
hobby’s. Wie doet er mee?
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers en 
wat zij willen laten zien, plaatsen we nu al deze oproep. 
Stuur jouw/jullie gegevens (naam, adres, telefoonnum-
mer) en wat jij of jullie willen laten zien per mail naar Hans 
Zuiderwijk. E-mail: zomerfestival@tilburg-noord.nl of per 
post naar Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie,  
Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. 
Ook voor vragen kun je contact opnemen. De vorderingen 
van het Zomerfestival 2018 zullen we op onze websites 
www.noordraadhq.nl en www.stokhasselt.nl vermelden.

Oproep Zomerfestival 2018 
Wie doet er mee?

Elke laatste donderdag van de maand kunt u genieten van 
een prachtige opera in operahuis La Scala in de Symfonie. 
De entreeprijs is € 5,- waarvoor u ook een kopje koffie of 
thee kunt drinken en een programmaboekje ontvangt. De 
aanvang is standaard 19.30 uur. De werkgroep opera heeft 
een eigen website: www.operainsymfonie.nl waar u meer 
leest over de opera’s.
Het verdere programma voor het seizoen 2017/2018 is: 
1 maart  La Fortsa del Destino, 29 maart  Fledermaus, 26 
april Tournadot en op 31 mei Guiditta.

Opera in Symfonie

                                                                                   Foto: Carin van Voorst

Zwerfvuil ruimen op 5 februari
De volgende reguliere ruimactie van de werkgroep zwerf- 
afval is op maandag 5 februari. We starten om 14.00 uur. 
De locatie vindt u enkele dagen tevoren op de website 
van de Noordraad www.noordraadhq.nl. Wilt u (een keer) 
meehelpen of hebt u een verzoek om een bepaalde om-
geving van zwerfvuil te ontdoen? Laat het ons weten via 
carin.van.voorst@planet.nl.

Zwerfvuil ruimen tijdens NLdoet 2018
De werkgroep organiseert elk jaar tijdens NLdoet (van het 
Oranjefonds) een actie. Daaraan doen ook jongeren van 
Buurtsport en R-Newt mee. In 2016 hebben we de actie 
voor de eerste keer georganiseerd. Het was zo’n groot suc-
ces dat we met de jongerenwerkers hebben afgesproken 
dit jaarlijks te doen. In 2017 was het aantal deelnemers 
bijna 50 personen (groot en klein). We gaan hier dus ze-
ker mee door en zullen op zaterdag 10 maart de volgen-
de NLdoet-actie houden. We verzamelen om 13.30 uur bij 
de ingang van zorgcentrum De Heikant. Rond 16.00 uur 
stoppen we met ruimen en komen we bij elkaar in MFA 
De Symfonie. We sluiten daar af met een drankje. De actie 
wordt gepubliceerd op de website van het Oranjefonds. 
Heb je belangstelling? Meld je daar dan aan. Een mailtje 
naar carin.van.voorst@planet.nl kan ook.De wijkraden hebben Verrijk-Je-Wijk-budget beschikbaar. 

Deze subsidie kan gebruikt worden voor kleinschalige so-
ciale initiatieven in de wijk. Bent u van plan iets te orga-
niseren in uw straat of buurt? Een evenement waarmee 
buurtgenoten elkaar (beter) leren kennen? Of om samen 
iets te ondernemen? Dan komt u misschien in aanmer-
king voor een financiële bijdrage van de wijkraad. Op de 
website van de Noordraad leest u meer (o.a. voorwaarden) 
en kunt u een formulier downloaden voor het aanvragen 
van VJW-subsidie voor de wijken Heikant en Quirijnstok.  
Voor de Stokhasselt kunt u mailen naar: verrijkjewijk@
stokhasselt.nl.

Verrijk je wijk (VJW)
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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

Marian traint een keer per 
week onder begeleiding. 
De handbike die ze voor 
het evenement mag ge-
bruiken, wordt op haar 
lichaam afgesteld. Zelf 
heeft ze een rolstoel met 
aankoppelbare handbike, 
“Maar ik ga ook een echte 
aanschaffen. Die zijn even 
duur als zo’n koppelbare. 
Ik fiets er nu twee jaar op. 
Normaal had ik het altijd 
koud in de rolstoel, maar 
nu met de handbike heb ik 
het lekker warm. Mijn man 
loopt regelmatig hard, dan 
cross ik er achteraan.” Wim, 
lachend: “Ik merk echt ver-
schil. Reed ze eerst achter 
me aan, nu is ze zo sterk 
geworden dat ik achteraan 

loop. Ik ben een keer met 
haar handbike naar de Shell 
gereden om de banden op 
te pompen, maar ik was ka-
pot van dat kleine stukje!”

Marian zoekt sponsors. 
“En dat is lastiger dan het 
lijkt. Ik heb namelijk niet 
een ziekte of een ongeval 
overleefd. Die emotionele 
impact die zoiets heeft op 
mensen en hun familie is 
heel heftig. Dat heb ik ge-
lukkig nooit mee hoeven 
maken. Maar ik merk wel 
dat anderen daardoor wat 
makkelijker ondersteuning 
krijgen. Mijn verhaal is an-
ders, dus ik moet het op 
een andere manier voor el-
kaar krijgen.”

Marian fietst op armkracht het dal uit              <------- vervolg van pagina 1

 De Librabikers                                                                                                                   

Medische test  Marian                                              

Hoe kun je Marian sponsoren? “Ik ontvang in week 13 en 14 de opbrengst van de emballagebox van de AH aan het 
Wagnerplein. Je kunt je emballagebonnetjes dus tot die weken bewaren en dan inleveren. Maar ik hoop ook dat men-
sen direct willen sponsoren." Dat kan via http://www.whydonate.nl/search/?q=marian+verhagen 
Wil je meer informatie over Marian en over de Handbikebattle? Marian doet de facebookpagina van haar team:   
www.facebook.com/Libra-Bikers-1051467878250031/ Ze heeft ook een eigen pagina: www.facebook.com/marian.
mariannekedekroon en op http://handbikebattle.nl/ vind je alle informatie over de battle.

Illustratie: Laurien Baart
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De Meenthe is voor jong en oud 
Door: Paul-René Lee

Al meer dan 35 jaar bestaat De Meenthe in Tilburg-Noord. Al even lang bestaan er miverstanden over deze leefge-
meenschap. Wijkkrant Noord mocht er een kijkje nemen. Wat is er veranderd sinds de oprichting?

Een woensdagavond. Julia (26) schenkt koffie in. Ze is de 
nieuwste bewoonster van De Meenthe en woont er nu vier 
maanden met Thijs. Samen hebben ze twee kinderen, een 
jongen en een meisje. Ze drinken koffie aan de keukenta-
fel met Hans (66), bewoner van het eerste uur en Kris (62) 
die er nu tien jaar woont.

Hoe ontstond De Meenthe? Vier jonge gezinnen vonden 
bouwgrond, maar die was te groot en te duur. Daarna 
vonden ze medestanders die ook een meer betrokken 
woonvorm wilden. De Meenthe begon in 1981 met acht 
huurappartementen en 12 koopappartementen. Daar-
naast twee gemeenschappelijke ruimtes. Nu staan er 20 
eenlaagskoopwoningen die een hoefijzervorm vormen. 
De Tilburgse architect Jo Hurkmans leverde destijds een 
aannemer, de bewoners bouwden mee. Hans vond hun 
bijdrage aanzienlijk: "Sleuven graven, beton storten. Ik 
heb zelfs een 'convectorput' gemetseld en heb daarna 
nooit meer iets gemetseld!", lacht hij.

De soort huishoudens veranderde. Telden de eerste be-
woners nog 23 tot 38 lentes en hadden ze veel jonge kin-
deren, nu wonen er meer alleenstaanden dan gezinnen. 
Hans: "De Meenthe ziet als groep graag jonge gezinnen 
komen als oudere mensen vertrekken. Er is hier van alles 
voor gezinnen met kinderen: een beschermd binnenplein, 
een voetbalveld met een klimhut, beestjes, een zandbak.”

'Centraal wonen' in De Meenthe betekent: bewoners de-
len vrijwillig de grond en voorzieningen buiten het eigen 
appartement. Doordeweeks snoeien bewoners de heg of 
de knotwilgen. Samen eten? Soms, maar, zegt Kris: "Niks 
is verplicht. Ook het koken niet. Dat vind ik een van de 
leuke dingen van De Meenthe." Toch luidt volgens Julia 
de eerste vraag van bezoekers altijd: 'doen jullie alles sa-
men?' Nee dus. Ook de klusdagen, altijd op een zaterdag, 
zijn niet verplicht. Hans: “Er gaan wel veel mensen naar-

toe; maar er is niemand die je daar nooit ziet." Iedereen 
doet wat hem ligt. De werkverdeling komt altijd terecht. 
Bewoners kunnen als ze een keer zonder auto zitten vaak 
ook bij een medebewoner terecht. Op elkaars kinderen 
passen kan op individuele basis, maar hoort net als zorg 
voor hulpbehoevende ouderen niet bij het gemeenschap-
pelijke. Er zijn wel gezamenlijke activiteiten. Ooit was dat 
een klassiek concert, recenter was er zangles. Momenteel 
is samen knutselen populair.

De Meenthe bevalt al jaren als woonplek. Julia legt uit 
waarom: "Nou, het sociale contact. Je kunt gewoon overal 
binnenlopen. Je weet wat er om je heen gebeurt. En dat 
er altijd een oogje in het zeil wordt gehouden. Dat is zo 
prettig." Toch is er ook genoeg privacy, vinden de bewo-
ners. Hans: "Het gaat erom dat je je hier thuisvoelt en met 
deze mensen wilt leven. Meer pretenties zijn er niet." Het 
gaat niet om afvinken wie welke klusjes doet en of het wel 
genoeg is. Gewoon, elkaar helpen.De Meenthe

De Meenthe - plattegrond

De Zonnebloem regio Tilburg is blij met ‘Het Gouwe Peerke’
Door: Paul Spapens

Op 14 januari 2018 is ‘Het Gouwe Peerke’, in aanwezigheid van onder andere oud-minister Ernst Hirsch Ballin, uitgereikt aan De Zonnebloem regio Tilburg. Deze vrijwilligers-
organisatie ontving de prijs, omdat ze volgens de jury ‘goed barmhartig werk doet in de traditie van de zalig verklaarde Petrus Donders’.

Uitreiking van "Het Gouwe Peerke" aan Joke Rovers voorzitter van De Zonnebloem, regio Tilburg                                                                                                                                                              Foto's: Paul Spapens

De Zonnebloem regio Tilburg is zeer verheugd dat ze dit 
jaar de onderscheiding ‘Het Gouwe Peerke’ mag ontvan-
gen. Een kroon op het werk van de vele vrijwilligers die in 
de regio Tilburg voor De Zonnebloem activiteiten orga-
niseren en deelnemers thuis bezoeken. “Het is een enor-
me eer om deze prijs te ontvangen”, zegt voorzitter Joke 
Roovers. “Onze vrijwilligers zetten zich vanuit grote passie 
en betrokkenheid in voor hun medemens met een licha-
melijke handicap en hoeven daar niets voor terug. Toch 
is waardering voor hun harde werken van groot belang.”

Naast dat elke afdeling een geldprijs van honderd euro 
ontvangt, kon elke afdeling een activiteitenplan instu-
ren waarmee zij naar een extra prijs meedingen. De jury 
koos voor het ingezonden activiteitenplan van de afdeling 
Hoefstraat/Groeseind. Zij schreven in hun plan over het 

verzorgen van een high tea in de Pastorietuin, om zo een-
zame mensen uit hun sociaal isolement te halen, mensen 
te bemoedigen en verbinding te maken in de eigen wijk 
en buurt. Hiervoor werd deze afdeling beloond met een 
geldbedrag van vijfhonderd euro.  

De Zonnebloem is een landelijke vereniging. Vrijwilligers 
van deze vereniging verrijken het leven van mensen met 
een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve ac-
tiviteiten mogelijk te maken. Vrijwilligers begeleiden de 
deelnemers bij een activiteit of uitstapje, of brengen thuis 
een bezoekje voor een goed en persoonlijk gesprek. “Het 
wordt voor ons, net als voor vele andere verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties, echter steeds moeilijker om onze 
missie waar te kunnen maken”, aldus een ongeruste Joke 
Roovers. “Onze financiële middelen nemen af en we heb-

ben steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden.” 

Voor De Zonnebloem regio Tilburg is de prijs dan ook een 
welkome opsteker. “We zijn continu op zoek naar (jonge) 
vrijwilligers, zodat het goed opgebouwde werk door de 
huidige vrijwilligers niet verloren gaat. Hopelijk draagt 
deze prijs ook bij aan aandacht voor ons werk, zodat meer 
mensen zich aanmelden als vrijwilliger of als donateur. 
Essentieel voor het garanderen van de toekomst van De 
Zonnebloem in onze regio Tilburg.” De jury van Het Gou-
we Peerke is het daarmee eens, zo blijkt uit het juryrap-
port. “De jury hoopt door de toekenning van deze prijs ‘De 
Zonnebloem’ extra onder de aandacht komt en dat meer 
mensen zich geïnspireerd voelen om zich door middel van 
deze mooie organisatie in te zetten voor de medemens.”

Joke Roovers werd in 1940 in Tilburg geboren. Na tien jaar voor de klas te hebben gestaan van de St. Maarten-school in de Reit (wijk Het Zand), was ze tien jaar hoofd van deze 
school. Daarna begon voor haar een lange carrière binnen de onderwijsvakbond van het CNV. Zij overlegde onder meer op het ministerie in Den Haag over de arbeidsvoorwaar-
den van mensen werkzaam in het onderwijs. Ze was de eerste vrouwelijke bestuurder, merkt ze meer als een terzijde op. 
Het lag voor de hand dat een vrouw met zo’n achtergrond veel werd gevraagd voor allerlei functies toen ze in 2001 met pensioen ging. In 2008 werd ze voorzitter van de Zonne-
bloem Regio Tilburg. Over wat haar in de Zonnebloem aanspreekt zegt ze: “Dat is een organisatie voor het plezier van mensen met een handicap en die moeilijk kunnen deelne-
men aan de samenleving. Het gaat niet om belangenbehartiging, maar het is puur voor de mensen.” 

Joke Roovers - geboren Tilburgse
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 8 - 2017 is: JE BENT RIJK ALS JE DEELT MET ANDEREN
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

A. Dankers, Leharstraat
De prijs bestaat uit twee dinerbonnen van Wijkrestaurant de Symfonie. 

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

De oplossing van deze puzzel voor 23 februari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.
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Horizontaal  1. deel van een uitlaat; 7. oude naam voor Jakarta; 12. harde duw; 13. soort gereed-
schap; 14. asvaas; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. Griekse schapenkaas; 19. azijn; 21. loco-bur-
gemeester (afk.); 22. zeehond; 24. mannelijk beroep; 27. scheepstouw; 28. pas of schrede; 30.
ontkenning; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. kledingstuk; 33. deel van etmaal; 35. stankaf-
sluiter; 37. gong; 38. educatieve omroeporganisatie; 41. waterkering; 42. reclamedrukwerkje; 44.
brievensnoer; 46. deel van fiets; 47. kleur van de haat; 48. geneeskundige die operaties verricht;
49. boosaardige vrouw; 50. in mindering gebracht; 52. kans- of gokspel; 54. ruimtelijk klinkend; 56.
dierenmond; 58. pretpark in Kopenhagen; 61. schrijfgerei; 62. speelkaart; 64. koeienmaag; 65.
natuurlijk opwellend water; 67. droog (kaal); 68. wiel; 70. familielid; 72. strop; 73. water in Friesland
en Groningen; 76. mannetjeshond; 77. in memoriam (afk.); 78. zandkleurige uniformenstof; 79.
huidverharding; 81. multiple sclerose (afk.); 82. troefkaart; 83. nachtroofvogel (mv.); 84. ledemaat;
86. kleinste waarde (minst); 87. schenking aan een goed doel.

Verticaal  1. vierstemmig muziek- of zangstuk; 2. Amsterdams peil (afk.); 3. waardering; 4. plezier;
5. rivier in Engeland; 6. drietenige struisvogel; 7. plaats in Duitsland; 8. gaard (hof); 9. woonboot;
10. Verenigde Naties (afk.); 11. scheidsrechter; 16. vod; 18. zachte metaalsoort; 20. mannetjesbij;
21. onderricht; 23. hangman; 25. dienstbode; 26. zuivelproduct; 27. betaalmiddel; 29. een tweege-
vecht houden; 32. plaats in Noord-Brabant; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. indus-
trieel grootbedrijf; 37. bekeuring; 39. insectenlarve; 40. chocoladepoeder; 42. houten blaasinstru-
ment; 43. deel van voet; 45. super high frequency (afk.); 46. Belgische Radio en Televisie (afk.); 51.
kippenloop; 53. duivenhok; 54. uitnemend (briljant); 55. heldendicht; 56. deel van servies; 57. mid-
delpunt; 59. cafébediende; 60. langzame inspuiting van een vloeistof; 62. ontsmettingsmiddel; 63.
zeer boos (woest); 66. sterke drank; 67. deel van een huis; 69. rivier in Engeland; 71. rivier in
Utrecht; 73. vettige rook; 74. rivier in Spanje; 75. geestdrift; 78. steen; 80. open plek in een bos; 82.
de onbekende (Lat. afk.); 85. meterton (afk.).
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Welkom in Tuinpark Noord te Tilburg

Tuinpark Noord is een bosrijk volkstuinencomplex 
gelegen aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg-Noord. 
Er zijn circa 80 tuinen variërend van 100 tot 300 m² 
grootte. Sommige hebben een huisje en/of een kas. 
Bij het vrijkomen van zo’n tuin wordt deze meestal ter 
overname aangeboden. De vereniging bestaat sinds 
1971 en we hebben ongeveer 100 leden. Er wordt 
in Tuinpark Noord op allerlei manieren getuinierd.  
De één heeft een kleurige bloementuin, de ander houdt 
het vooral bij het kweken van groenten, weer een ander 
houdt ervan om te experimenteren met nieuwe gewas-
sen of teelt juist maar één soort gewas. Hou je van tui-
nieren en zoek je een volkstuin? Kom eens langs op een 
zaterdagochtend, dan is de poort en de kantine open en 
kun je terecht bij de bestuursleden voor meer informatie. 

Heb je zin om te komen tuinieren dan kun je lid worden 
van de vereniging.  
Meld je dan snel aan via www.tuinparknoord.nl.  
Hier vind je ook alle informatie over de kosten, de regels 
en wat er bij tuinieren op een volkstuin komt kijken.  
 
Informatie: e-mail: info@tuinparknoord.nl. 
Website: www.tuinparknoord.nl  
Adres: Tuinpark Noord,  
Kapelmeesterlaan 745, 5049 NK te Tilburg.



Medio jaren zestig werd 
Zappa lid van 'The Soul 
Giants'. Hij werd de gita-
rist van de band. Niet lang 
daarna werd hij de leider 
en hernoemde hij de band 
'The Mothers'. Ze werden 
opgemerkt door verschil-
lende platenproducers en 
door Tom Wilson binnen-
gehaald bij Verve Records. 
Ze moesten wel de naam 
van de band veranderen 
van 'The Mothers' in 'The 
Mothers of Invention', om-
dat 'mother' een afkorting 
van 'motherfucker' was (in 
die tijd werden goede mu-
zikanten in het milieu 'mo-
therfuckers' genoemd). In 
1966 verscheen het eerste 
album van de band, 'Freak 
Out!'. Opmerkelijk is dat 
Zappa nooit samenwerkte 
met muzikanten op de ma-
nier die gebruikelijk was in 
de popmuziek. Hij nam mu-
zikanten in dienst, betaalde 
hun loon en ontsloeg ze.

Naast zijn interesse voor 
onder anderen  Karlheinz 
Stockhausen,  Igor Stra-
vinsky en Anton Webern, is 
Zappa ook bekend om zijn 
idolatrie van Edgard Varèse, 
een eigentijdse componist. 
Zappa was een man van 
precisie, zeer kritisch op 
zichzelf. Hij voerde steeds 
vernieuwingen door. Zappa 
was de tweede in de pop-
geschiedenis die een dub-
bel-lp uitbracht (de eerste 
was Bob Dylan met 'Blonde 
on Blonde'). Hij produceer-
de, behalve zijn twee eerste 
platen, alles zelf en was een 
van de eerste muzikanten 
die op een 4-track opnam, 
die hij dan ook nog zelf in 
elkaar geknutseld had.

Zijn muziek laat zich be-
stempelen als avant-garde. 
De muzikant was vaak po-
litiek en maatschappijkri-
tisch in zijn teksten, die 
gekenmerkt worden door 

hun ironie. Zappa ageerde 
tegen oorlog, het funda-
mentalistische geloof en 
kleinburgerlijkheid, maar 
ook de popcultuur (hippies, 
discomuziek enzovoorts) 
bleef niet gespaard. Vooral 
de media moeten het ont-
gelden in zijn nummers. 
Televisie, zo meende hij, is 
een gevaarlijke propagan-

damachine. Dit is te horen 
in zijn nummer  'I'm the Sli-
me'  uit 1973. Zijn teksten 
waren ook omstreden van-
wege de vele verwijzingen 
naar seks en seksuele aber-
raties, bijvoorbeeld in 'Bob-
by Brown (Goes Down)'  uit 
1979.

Tegen het einde van de ja-

ren zestig wijzigt Zappa de 
line-up van The Mothers en 
verandert hij de muziekstijl 
in een soort instrumentale 
jazzrock. Zappa's gitaar-
spel treedt in deze periode 
duidelijk op de voorgrond. 
Desondanks gaan The Mo-
thers in 1969 uit elkaar. In 
1970 start Zappa een nieu-
we versie van The Mothers. 
De nadruk komt in deze 
periode op comedy te lig-
gen. Tijdens een optreden 
in het Londense Rainbow 
Theatre wordt Zappa door 
een vriend van een vrou-
welijke fan van het podium 
geduwd, waarbij hij zwaar-
gewond raakt. Tijdens zijn 
herstelperiode brengt Zap-
pa verschillende albums 
uit en weet hij uiteindelijk 
The Mothers weer bij el-
kaar te krijgen met hem-
zelf als leadzanger. Zijn 
bestverkopende albums 
zoals  'Over-nite Sensati-
on' stammen uit deze tijd. 

Bij een optreden in het ca-
sino  van  Montreux  (1971) 
schoot een toeschouwer 
een lichtkogel af die het ge-
bouw in lichterlaaie zette. 
Dankzij organisator  Claude 
Nobs waren er geen doden, 
maar het casino uit 1881 
brandde volledig af. Zappa 
en zijn bandleden verloren 
al hun materiaal. Deep Pur-
ple  was aanwezig bij het 
voorval en putte er inspira-
tie uit voor  'Smoke on the 
Water'.

Eind 1991 wordt bekend 
dat Zappa aan kanker lijdt, 
waaraan hij in 1993 over-
lijdt. In totaal gaf Zappa 
zestig albums uit. De eni-
ge echte hit, een soort be-
drijfsongeval volgens Zap-
pa, was  ‘Bobby Brown’  uit 
1979.

Bronnen: 
www.wikipedia.org en 
www.muziekwereld.com
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Beste Noorderlingen

Straatklinkers: Zappastraat 
Frank Vincent Zappa, componist en musicus (21-12-1940  —  4-12-1993)
Door: Ab Kuiper

O P R O E P J E S             

Uw iphone  is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ?

Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle 
en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar !
Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,-
Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten 
terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee !
City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg 
Noord !

Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke)
Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl 

Hebben jullie ook zo’n he-
kel aan februari? Ik vind het 
een rotmaand. De roes van 
december is nog slechts een 
vage herinnering en de eer-
ste goede voornemens zijn al 
gesneuveld. Dus wil je graag 
weer een beetje orde in de 
tent. Maar de kalender is on-
verbiddelijk, het is februari. 
Een periode die allesbehalve 
normaal is.

Je zult bijvoorbeeld maar jarig 
zijn op de negenentwintigste. 
Dan schiet je er mooi bij in. En 
over verjaardagen gesproken, 
telt u even negen maanden 
terug... In mei leggen alle 
vogeltjes een ei. Dus ook alle 
vreemde vogels. Met alle ge-
volgen van dien. U komt toch 
ook weleens op de kermis? 
En dan die opgeklopte vro-
lijkheid. Dat we zo massaal 
verkleed aan de bar of ander-
mans partner gaan hangen. 
Ons doof laten toeteren door 
oranje-groene orkesten. Hos-
send en kotsend weer naar 
huis gaan. Vier dagen lang. 
Nee, februari da’s niks. En het 
weer werkt ook al niet mee.

Geef mij maar april. Als het 
eerste groen weer uit de 
grond schiet. 
De zeikende regen plaats 
maakt voor een flauw maar 
dapper zonnetje. De vakan-
tiekriebels weer doorbreken. 

De belastingteruggave in 
zicht is. Alle voordeuren weer 
opengaan. Het bankstel weer 
gezellig voor op de stoep 
staat. En de muziek weer uit 
de boxen schalt. De mensen 
weer zin krijgen in het leven 
en elkaar en de opmars naar 
mei begint. Ziet u wel? April 
is gewoon een betere maand.

Om de tussentijd te over-
bruggen bedachten wijze 
mannen en vrouwen ooit de 
krokusvakantie. Al is er in heel 
februari geen krokus te zien. 
Wel verveelde kindertjes. Die 
na vier dagen carnaval wel 
uitgeraasd zijn en nu een be-
tje doelloos rondhangen. Op 
straat. Of internet. Of bij de 
opvang. Want die vijfdaagse 
vakantie geldt alleen voor de 
beroepsgroep die hem heeft 
uitgevonden. De rest van Til-
burg mag na dinsdag, slaap-
dronken en wel, gewoon weer 
aan het werk. Tenzij je natuur-
lijk tot een speciale februari-
soort behoort...

We kunnen gevoeglijk con-
cluderen dat het in februari 
een rommeltje is. Straten die 
geveegd, kindertjes die ver-
schoond en huwelijken die 
gelijmd moeten worden. Zou 
u daar alstublieft aan willen 
denken voordat u zich straks 
in het feestgedruis stort? U 
van voor naar achter, van links 

naar rechts gaat? De krokus-
sen de krokussen laat, en de 
andere bloemetjes buiten 
zet? De auto in de garage van 
de buurvrouw parkeert? En u 
zich op woensdagochtend re-
aliseert dat u nog zes weken 
lang de rekening gepresen-
teerd krijgt? Veertig dagen 
op water en brood voor vier 
dagen plezier. En dat allemaal 
door die ene rotmaand.

Lieve mensen, laat u niet kis-
ten door februari. Boek een 
vakantie met uw lief. Of trek 
de gordijnen dicht en speel 
weer eens een ouderwets pot-
je monopoly met de kinderen. 
Ga voor mijn part ganzenbor-
den of sjoelen. Of ga buiten 
hout sprokkelen. En als u dat 
allemaal niet ziet zitten, kruip 
dan in bed en trek de dekens 
over uw hoofd. Over ander-
halve maand is alles weer 
gewoon. Schijnt de zon weer 
zachtjes door de ramen. Past 
u weer in uw lievelingsbroek 
en kan iedereen normaal zijn 
verjaardag vieren. 

Een ding nog. Mocht u dit 
allemaal overleefd hebben 
en voelt u het straks in mei 
een beetje kriebelen? Let dan 
goed op met wie u uw ei deelt. 
Februari is al gek genoeg! Dus 
bij twijfel niet uitbroeden! 
Ik zie u graag weer in april. 
Alaaf!

Nieuw: een gezellige dam- en schaakclub voor 50-plussers!

Thuis komt het dam- en 
schaakbord misschien niet 
meer zo vaak op tafel als 
vroeger, maar dammen 
en schaken zijn gezonde 
denksporten die je geest in 
beweging houden. Bij de 
KBO-afdeling Heikant-Qui-
rijnstok is er daarom een 
dam-schaakclubje gestart 
voor 50-plussers die het 

leuk vinden om op woensdagmiddag een partijtje tegen elkaar te dammen of te scha-
ken. Gezelligheid staat voorop; we spelen niet met het mes op tafel. We dammen/scha-
ken elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in seniorensoos ’t Hazennest, Kre-
verplein 27. Info: Peter van Poppel 06-38219028. E-mail: pdcavanpoppel@hotmail.com

Wilt u leren bridgen?

Ook in het jaar 2018 is er een bridge-les elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Plaats: het KBO-gebouw aan het Kreverplein 27 Tilburg-Noord. Info: Peter van Poppel, 
06-38219028, e-mail: pdcavanpoppel@hotmail.com

Zappastraat                                                                Foto: Miek Korsmit

Zappa was de meest deskundige en talentvolle componist van het rocktijdperk: zijn muziek combineerde waardering voor klassieke  
componisten zoals Stravinsky met een affiniteit voor de vijftiger jaren doowop rock 'n' roll en een liefde voor heavy gitaarrock.



Dat bewegen goed is voor de mens weten we ondertus-
sen wel; het wordt vaak genoeg aangekaart. Wandelen, 
heerlijk ontspannen lopen of stevig doorstappen geeft 
energie om door te gaan. Naar buiten, het bos in of de 
hei op is heerlijk om af te koelen en op te laden, maar het 
komt er vaak niet van! Dicht bij huis, Tilburg-Noord waar 
de meeste mensen die dit lezen wonen is een goed alter-
natief. Tilburg-Noord is weids opgezet met brede lanen 
met grote gazons en lange rijen bomen. Ook aan parken is 
geen gebrek. Naar buiten ga je ook voor de rust, bedenk je 
dan. Zondagochtend is zo’n moment, veel mensen die er 
dan niet op uit hoeven blijven wat langer in bed. Een goed 
ogenblik om langs het groen in de omgeving te struinen 
weet ik uit ervaring: het verkeerslawaai is dan minimaal.

Het voorbije jaar heb ik iedere maand een ’Zondagoch-
tend-rondje Noord’ gelopen. Zie het routekaartje. Uiter-
aard luister en kijk ik dan naar de vogels die op mijn pad 
komen. Het is ook lekker om langs het ’groen om de hoek’ 
te struinen, even eruit! De rust is op zondagochtend vaak 
verrassend, vooral kort na zonsopgang als de dagen wat 
langer zijn. Tijdens de 12 rondjes werden in totaal 52 ver-
schillende vogelsoorten aangetroffen. Daarvan waren er 
14 soorten tijdens alle rondjes aanwezig. De huismus, die 
het niet overal meer zo goed doet, was daar ook steeds bij.

Het rondje is overal in de wijk te beginnen. Voor mij ligt de 
start gewoonlijk bij De Schans. Een historische plek, een 
van de Frankische driehoeken die later samenvloeiden tot 
de stad Tilburg. Duiven zijn hier het dominerende beeld 
het jaar door, zowel houtduiven als Turkse tortels. Huis-
mussen zijn in deze omgeving een permanente verschij-
ning. De vele hagen zijn de noodzakelijke veilige schuil-
plaatsen.

In de kleine overstortvijvertjes van de betonrijke Quirinus-
tuinen vinden waterhoentjes en eenden een plek om te 
broeden. De groene specht laat er zich ook vaak zien en 
horen. Blijkbaar bieden de gazons wel wat te eten voor 
deze mooie groene vogel met een rood petje. Het manne-
tje is te herkennen aan het rode vlekje onder het oog. Via 
de Verhulstlaan en de Verheijstraat, met duiven, mezen en 
de zanglijsters, is het Joplinpad het vervolg.

Over het Joplinpad lopende ben je echt ’buiten’. Omringd 
door bosvogels: spechten, boomklevers, boomkruipers, 
vinken en soms een eekhoorn is dit een stuk om echt te 

genieten! De vijver aan de Centaurusweg is het domein 
van de soepganzen. Die broeden er op een eilandje. De 
gazons worden, vooral in de winter, begraasd door soms 
wel 20 waterhoentjes.

De Lovense Kanaaldijk voert langs soms wel 4 soorten 
meeuwen, futen en meerkoeten. Waterhoentjes en in de 
winter soms kuifeenden; in het voorjaar worden scholek-
sters gesignaleerd. Het verrassend intieme Hofmannpark-
je is rijk aan kleine vogeltjes en de buizerd vindt er soms 
de rust om even bij te komen.

In het hart van Tilburg-Noord bij het Wagnerplein vind 
je het Brucknerpark. Een waar bosreservaat in een steen- 

 
woestijn. Talrijke bijzondere naaldbomen zijn aantrekke-
lijk voor echte bosvogeltjes: zwarte mees, kuifmees, goud-
haan en boomkruiper zijn er vaste gasten.

Kauwen domineren het straatbeeld in de Franz Lisztstraat. 
Op de grond smullen ze van de kleine eikels van de moera-
seiken en op de daken zitten ze vaak in paren. Het weidse 
van de Stokhasseltlaan en de Vlashoflaan met daarin het 
opgeknapte park zijn aantrekkelijk voor mens en dier op 
een rustige zondagochtend. Fijne wandeling!
Reacties en vragen via de redactie of e-mail: adkolen@kp-
nmail.nl. Kijk eens voor meer vogelervaringen en andere 
natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo:   
http://vogelsenzo.blogspot.com 
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Zondagochtend-rondje Noord
Tekst en beeld: Ad Kolen

Showdown heeft 20 leden, 
o.a. afkomstig uit Tilburg, 
Goirle, Vught en Kaatsheu-
vel. Ze spelen elke dinsdag-
avond in de Symfonie. De 
meeste leden zijn slecht-
ziend, een aantal is blind 
en een lid is gewoon ziend. 
Negen leden doen mee met 
de landelijke competitie, de 
anderen spelen het spel re-
creatief. Vanzelfsprekend 
zijn de scheidsrechters al-
len ziend. Penningmeester 
Toos vertelt me dat Show-
down koploper is in het le-
veren van scheidsrechters 
die in heel Nederland en 
zelfs tot in België en Frank-
rijk mogen fluiten.

Showdown is 35 jaar ge-
leden bedacht door de 
blind geworden Canadees 
Joe Lewis. Het balspel lijkt 
op airhockey en tafelvoet-
bal. In de Symfonie bezit 
club Showdown meerdere 
speeltafels. De tafels zijn 

3,5 meter lang, hebben 
een opstaande rand en een 
doorzichtig raam in het 
midden met een gleuf er-
onder, waaronder de bal op 
en neer gespeeld wordt. De 
spelers mikken op gehoor 
met een kleine cricketbat 
de (ratelende)  bal naar de 
overkant in het netje. 

De term Showdown komt 
uit het Wilde Westen, het 
betekent ‘duel’, vertelt Mil-
ton Li Kwie, de secretaris 
van de club. Milton is een 
echte voorvechter van de 
sport. De Bond stimuleert 
deze sport niet genoeg, 
vertelt Milton, “ze vinden 
dat blinden en slechtzien-
den moeten integreren in 
gewone sport. Maar het fij-

ne van Showdown is dat je 
het zelfstandig kunt doen.” 
In gesprek met voorzitter 
Jos Donders en penning-
meester Toos wordt me 
verder duidelijk dat de club 
een goede sfeer heeft, trou-
we leden én maar liefst 15 
vrijwilligers. “Het is heel ge-
zellig, we lachen wat af met 
zijn allen.”

Dan mag ik aan de bak. Mijn 
tegenstander is Marthe. Ze 
speelt al 4 jaar en zit in de 
tweede klasse van de com-
petitie. Marthe is 17 jaar en 
heeft een gezichtsvermo-
gen van 15%. Ze legt me de 
spelregels uit en dan krijg 
ik mijn zwarte bril op. Ik 
moet alles op gehoor doen 
en dat valt behoorlijk te-
gen. Marthe speelt de bal 
razendsnel via de zijkant, 
ik hoor hem ratelend in 
mijn netje rollen, het is 1-0. 
Het zal je niet verbazen, 
ik verlies kansloos. Maar 

ik krijg er wel lol in. Het is 
lekker snel, dynamisch en 
tactisch. Je leert luisteren 
waar de bal zich bevindt 
op het speelveld, vertelt 
Marthe. “Het spel traint je 
gehoor. Daar heb ik in het 
dagelijkse leven ook pro-
fijt van. Slechtzienden zijn 
vaak beter dan zienden in 
dit spel. Het is leuk, ik ben 
ook fanatiek, ik wil winnen. 

Ik ga volgend jaar studeren 
en verhuizen naar Nijme-
gen. Dus ik zoek een club 

in het oosten van het land, 
want ik wil dit zeker blijven 
doen.”

Door: Myriam Krol

Zet je een afgeplakte zwarte skibril op, denk je dan dat je daarmee hetzelfde ziet 
als een blinde? Bij sportclub Showdown weten ze wel beter. Wanneer zienden deze 
razendsnelle tafelsport beoefenen, voelen ze zich in het begin erg beperkt. Ik bezoek 
de nieuwjaarsreceptie van de club op 9 januari in de Symfonie en mag daarna ook 
spelen. Ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf breng!

Ratelende ballen in het net knallen

Dit jaar bestaat de Tilburgse club 30 jaar. In september 
organiseren ze het Kruikentoernooi. Met negen tafels 
kunnen ze zo’n 80 spelers laten spelen. Heb je interesse, 
of ken je iemand die deze sport leuk zou vinden? De 
jaarlijkse contributie voor competitiespelen is 95 euro.  
Wil je alleen recreatief spelen, dan betaal  je 60 euro.  
Meer info vind je op: showdowntilburg.nl

Myriam, Miranda en Milton                                                                                                                               Foto: Miek Korsmit

Op Youtube zie je een 
reportage van een van de 

toernooien  
https://www.youtube.com/

watch?v=MaPE8MbzpnE
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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

Op zondag 11 februari is het dan zover: na d'n Opstoet  
lekker naar het Kindercarnaval in De Symfonie! Het feest 
begint rond 15.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.  
Natuurlijk is er dan ook weer kinderdisco met niemand  
minder dan DJ Daan! Dolf Becx praat het feest aan elkaar.

Toegang kost maar 1 euro. Kaartjes kun je ook van tevoren 
kopen in De Symfonie: Eilenbergstraat 250 (013-4553800).

Kindercarnaval 
Symfonie

zondag 11 februari

Illustratie: Laurien Baart
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ContourdeTwern in Noord 
 
adres  MFA De Symfonie
  Eilenbergstraat 250
  5011 EC Tilburg
tel  013 455 38 00

adres  Wijkcentrum de Ypelaer
  Corellistraat 10
  5049 EM Tilburg
tel  013 455 29 28
internet  contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern. 

Korte berichten

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Wil jij aan de slag als vrijwilliger of heb je 
een andere vraag over vrijwilligerswerk of 
burenhulp? Kom dan gerust eens langs 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, iedere 
maandag, woensdag en donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur in De Ypelaer. 
 
Als je graag een ander helpt of zelf wel wat 
hulp kunt gebruiken, kun je ook terecht op 
www.wehelpen.nl/tilburg. 

Sinds kort hebben al meer dan 1.000 me-
de-Tilburgers er een account! Om hulp te 
vragen of juist aan te bieden. Denk bijvoor-
beeld aan het doen van boodschappen of 
het uitlaten van de hond. 

De website is gratis en iedereen kan zich 
aanmelden. Medewerkers van het Steun-
punt helpen je daar graag bij als dat nodig 
is. Omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is!

Eet gezellig mee!
Het is hartstikke gezellig om samen met  
andere wijkbewoners te eten. Dat kan dan 
ook wekelijks bij De Ypelaer en De Symfo-
nie!  

Wil jij ook een keer mee-eten? Houd dan 
de menu’s in de gaten via onze Facebook- 
pagina of neem contact op met het wijk-
centrum bij jou in de buurt. 

Luisteren in je leunstoel
In elk stadsdeel van Tilburg kunnen 60-plus-
sers meedoen aan ‘Luisteren in je leunstoel’. 
Speciaal opgeleide vrijwilligers lezen korte 
verhalen of gedichten voor en brengen een 
gesprek daarover op gang. Daarbij is er ook 
ruimte voor eigen verhalen.

Dus: ben je 60 jaar of ouder, vind je het leuk 
naar verhalen te luisteren, haal je graag  
herinneringen op en vind je het gezellig dit 
samen met anderen te doen? 

Ga dan eens kijken bij een groep bij jou in 
de buurt. Neem daarvoor contact op met 
Tanja Raams via 013 543 66 64.

Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van de activitei-
ten en het nieuws van ContourdeTwern 
in jouw wijk? Kijk dan eens op onze 
website of like onze Facebook-pagina: 
facebook.com/contourdetwern.noord 

Buurman, buurvrouw, mag ik iets vragen? Waar 
is de huisarts? Waar vind ik de kinderboerderij, 
de winkel en de bibliotheek? Waar kunnen mijn 
kinderen naar school en spelen en hoe kom ik 
bij het wijkcentrum? Welke bussen komen hier 
en hoe kan ik het best naar de stad fietsen? 

Zomaar wat vragen die nieuwe wijkbewoners 
vaak hebben. Voor statushouders zijn deze vra-
gen extra belangrijk omdat ze de gewoontes en 
taal vaak nog niet goed kennen. Gelukkig zijn er 
WijkWijzers die nieuwe wijkbewoners wegwijs 
maken in onze wijk. Het is een initiatief van het 
Ronde Tafelhuis en ContourdeTwern. 

Sociaal werker Carola Kiewied: “Een WijkWijzer 
is iemand die al langer in de buurt woont en er 
veel over kan vertellen. Hij of zij helpt jou om je 
zo snel mogelijk thuis te voelen in Noord. Samen 
bezoeken jullie relevante plaatsen in de wijk zo-
als de wijkcentra, de bibliotheek, kinderboerde-
rijen en parken. Maar de WijkWijzer helpt je ook 
op weg als je vrijwilligerswerk wilt doen of een 
leerzame cursus wilt volgen.”

Acht weken lang gaan jullie wekelijks een uurtje 
(of twee) samen op pad. Iedere week komt een 
ander onderwerp aan bod: van onderwijs en 
veiligheid tot openbaar vervoer en dagbeste-
ding. Carola: “Daarnaast krijg je een goodybag 
met daarin kortingsbonnen waarmee je aan 
diverse activiteiten deel kunt nemen. Zo leer je 
de taal en de wijk op een leuke en ontspannen 
manier kennen.” 

Wil jij gebruikmaken van een WijkWijzer?
Geef dit dan door aan jouw contactpersoon of 
huismeester. Of kom eens langs bij de weke-
lijkse inloopmiddagen. Op maandag van 14.00 
– 16.00 uur in De Ypelaer en op donderdag van 
15.00 – 16.00 uur bij het Ronde Tafelhuis op het 
Wagnerplein. Wij zorgen dan voor een passende 
match.  

Carola: “De inloop is ook bedoeld voor mensen 
die de weg in de wijk al kennen. Kom dus gerust 
langs om samen met anderen een kop koffie of 
thee te drinken, je Nederlands te oefenen of een 
vraag te stellen.”

Als WijkWijzer aan de slag? 
Lijkt het jou leuk om een nieuwkomer op weg te 
helpen in onze wijk? Sluit je dan als vrijwilliger 
aan bij dit project en word WijkWijzer. Dat kan 
ook voor een korte periode. 

Neem daarvoor contact op met Halima Özen 
van het Ronde Tafelhuis via: 
halimaozen@rondetafelhuis.nl. 
Of met Carola Kiewied van ContourdeTwern, via 
carolakiewied@contourdetwern.nl of 06 579 37 
532. 

“Via de WijkWijzers leer 
je de taal en de wijk op 
een leuke en ontspan-
nen manier kennen.”

Ons sociaal werk voor kinderen en ouders heeft 
een nieuwe naam: R-Newt Kids. Onder het mot-
to ‘Krachtige ouders, krachtige kids’ gaan de 
R-Newt Kids-medewerkers aan de slag. 

“We luisteren altijd naar de vraag van het kind 
en zijn of haar ouders en denken met ze mee”, 
zeggen Mariët van de Laar en Erik Bodifée, Kids 
-medewerkers in Noord. “We gaan daarbij uit 
van de kracht van het gezin. We vinden het be-
langrijk dat kinderen opgroeien in een veilige 
omgeving waarin ze zichzelf mogen ontdekken 
en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. 
Onze expertise en kennis benutten we tijdens 
deze zoektocht. We zetten in op sociale vaardig-
heden, taal, burgerschap en maatwerk, samen 
met partners in de wijk.”

Mariët en Erik zijn daar waar gezinnen zijn: 
thuis, op school en op straat. Bijvoorbeeld met 
het Kindereiland en met de bakfiets vol kinder-
speelgoed, waarmee ze verschillende plekken in 
Stokhasselt aandoen. 

Meer weten?
Wil je meer informatie over R-Newt Kids? Kijk 
dan eens op www.r-newt.nl of neem contact op 
met Mariët via: 
marietvandelaar@contourdetwern.nl  
013 455 38 00 

of Erik via:  
erikbodifee@contourdetwern.nl 
06 576 54 803

Maak kennis met R-Newt Kids

WijkWijzers maken je wegwijs in Noord
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