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Bloemetjesgroep steeds minder bekend onder wijkbewoners

“Wij brengen bloemetjes naar iedereen die het kan gebruiken ongeacht afkomst of geloof.”

Door: Halima Özen
We vinden het allemaal heel normaal dat wanneer iemand ziek is of een steuntje in de rug nodig heeft, deze persoon een bloemetje krijgt. Toch is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. De parochie Heikant/Quirijnstok heeft daarom een speciale werkgroep die bloemetjes langsbrengt bij wijkbewoners die het nodig hebben. “Soms is dat omdat de
partner is overleden en andere keren omdat die persoon een rottige tijd achter de rug heeft gehad”, zegt Joke Reijnen (71).

Foto's: Miek Korsmit

Reijnen is coördinator van de bloemetjesgroep. "Ik zorg
ervoor dat er een rooster voor de vrijwilligers is en verdeel
de taken.” Aan het begin van de week weet Reijnen hoeveel bloemetjes er rondgebracht moeten worden. “Ik krijg
alleen een naam, adres en een korte omschrijving door.”
Iedere week worden er nieuwe bloemstukjes gemaakt.
“De bloemen die over zijn van zondagsviering worden
hergebruikt. Dus het ziet er iedere week anders uit.”

toboeken tevoorschijn haalde. “Ik heb daar wel een tijdje
gezeten”, lacht Reijnen. Ze snapt het wel. “Hoe ouder je
wordt, hoe kleiner je wereld is.”

Reijnen is al acht jaar actief en heeft al zo’n tweehonderd
bloemetjes rondgebracht. “Het is dankbaar werk.” Op de
vraag of mensen blij zijn met haar bezoek zegt ze: “Mensen zijn vooral verbaasd. Ze verwachten het niet.”

Doordat Reijnen en de andere vrijwilligers achter de voordeur komen zien ze ook wanneer het niet goed gaat. “Wij
hebben ook een signalerende functie”. Binnen de parochie
is een werkgroep ziekenbezoek. “Die gaan dan bij de mensen langs om te helpen of een luisterend oor te bieden.”

Ze komt veel bij ouderen aan de deur en daar merkt ze
dat de eenzaamheid veel voorkomt. “Ik zorg altijd dat ik
tijd heb, zodat als ik binnengevraagd word, ik niet gehaast weg hoef.” Mensen willen volgens Reijnen graag dat
je binnenkomt en een praatje maakt. “Sommige mensen
zien helemaal niemand.” Zo vertelt ze over een echtpaar
dat net hun gouden bruiloft achter de rug had en de fo-

Reijnen woont zelf in Tilburg-Noord en het komt regelmatig voor dat ze wordt aangetikt wanneer ze boodschappen
doet. ‘Jij hebt toch bij mij een bloemetje gebracht?’, hoort
ze dan.

Pastor Harry van den Berg is een van de mensen die de
huisbezoeken doet. “Tegenwoordig worden mensen snel
ontslagen uit het ziekenhuis. Dus we bezoeken vooral
thuis of in de zorgtehuizen.” Wanneer iemand langdurig
ziek is, dan zorgt het team ervoor dat in elk geval eens in
de maand iemand langsgaat om te kijken hoe het gaat.

Meld je aan voor de

APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE
Gratis haal-

met

12 PUNTEN CHECK

en brengservice

www.autoprobaat.nl

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

“Met Kerst en Pasen krijgen al deze mensen sowieso een
bloemetje”, vertelt Van den Berg. Maar het wordt steeds
moeilijker. “We krijgen het niet meer zo snel te horen en
dat is jammer.” Van den Berg denkt dat het vooral komt
omdat de betrokkenheid met de kerk minder is. “Vroeger
kende iedereen elkaar en was je snel op de hoogte wanneer iemand ziek is.”
Niet alleen parochianen krijgen een bloemetje. “Wij gaan
langs bij iedereen in de wijk en soms daarbuiten.” De parochie wordt meestal geïnformeerd door wijkbewoners en
vrijwilligers wanneer iemand een bloemetje kan gebruiken. Maar in principe kan iedereen in de wijk de parochie
tippen. “Ik kom bij allerlei mensen: het maakt ons niet uit
waar ze vandaan komen of welke achtergrond of geloof
ze hebben.”
Reijnen vertelt dat ze een keer bij een meneer aan de deur
kwam, omdat zijn vrouw overleden was. “Maar mag ik het
wel aannemen", vroeg hij, "ik ben protestant". Ik zei tegen
hem: "waarom niet? Het gaat mij niet om uw geloof. Ik
kom hier om u een hart onder de riem te steken".
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C OLOFON

Toen en Nu

Door: Paul-René Lee

Door de massale sloop van Burgemeester Becht in de jaren zestig zijn verreweg de meeste straten in Tilburg-Noord op papier ontstaan. Toch zijn er nog wel degelijk enkele straten die overeenkomen met het
vroegere stratenpatroon. Een officieel overzicht van deze historische straten lijkt te ontbreken. Een vergelijking van oude kaarten biedt echter interessante inzichten in de vraag om welke straten of delen van straten het gaat. De Gossecstraat is het enige restant van de lange Stokhasseltkerkstraat, maar er zijn meer
overblijfselen dan de moderne kaart doet vermoeden. Wat volgt is geen volledige lijst, maar een selectie.
De parel op zo'n lijst is natuurlijk De Schans. Sommigen
beweren dat het verwijst naar een verdwenen (defensieve) omwalling, waartoe mogelijk ook de Rugdijk behoorde. Als het aan de omwonenden had gelegen heette De
Schans nog gewoon Heikant, evenals het westelijk deel
van de Leharstraat. Het oostelijk deel van de Leharstraat
richting Loon op Zand heette vroeger nog Moleneind, naar
de noordwestelijk gelegen buurtschap Moleneind: daar
stond vroeger de Heikantsemolen, bij de oude Kalverstraat
naar Vijfhuizen. Een deel van de ooit veel langere Heikantsebaan in zuidoostelijke richting heet tegenwoordig ook
De Schans en eindigt nu al schuin tegenover MFA De Symfonie. Maar vroeger was de Jac. van Vollenhovenstraat het
zuidelijke deel.
Ook de Pater Dondersstraat in het noorden is een restant
uit het agrarisch verleden. Maar er is meer: op de Mozartlaan ligt er nog een klein stukje Lijnsedwarsstraat, schuin
tegenover het plantsoen. De huidige Stokhasseltlaan
neemt als noord-zuidverbinding wel de naam van de oude
Stokhasseltstraat over, maar het is wel de Gounodlaan die
de oude bocht van de Stokhasseltstraat erft. Meer oostelijk lag vroeger een andere noord-zuidverbinding, de populaire winkelstraat 't Lijnsheike. Daaraan herinnert alleen
nog de Oude Lind en een
ingekort Lijnsheike. En
wist u dat het schuine
deel van de Beethovenlaan geen toeval is? Dat
is een overlapping met
een deel van de vroegere Lindse waterloop
(blauwsloot).
Andere
voorbeelden
van nog bestaande sporen zijn: het begin van
de Kraaivensestraat in
het westen, Bundersestraat, Kommerstraat en
Moerstraat.

Reageren?
Kaarten: R.A.T.
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Lezing ”Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017”
Dinsdag 17 april 2018, 20.00 – 22.15 uur. Theaterzaal Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434 te Tilburg.
Een openbare lezing ”Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017” voor iedereen die geïnteresseerd is in vogels en het Noorderbos door Ad Kolen, lid Vogelwerkgroep KNNV Tilburg.
Sinds het officiële openingsjaar van het Noorderbos in 2003 telt en inventariseert Ad Kolen er de vogels. Tweemaal in de maand vanaf een vaste route worden alle vogels en hun
gedragingen genoteerd. In het broedseizoen worden de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project van SOVON aangehouden. In 15 jaar is een schat aan gegevens verzameld
in dat zeer gevarieerde gebied. De historie van het gebied, het verloop van de gedragingen en de aantallen van de vele verschillende vogelsoorten vormen een boeiend relaas
wat gedeeld wordt met u. Aangevuld met de in de jaren vastgelegde beelden van het Noorderbos en van sommige vogelsoorten. De veranderingen in het gebied, het natuurlijke
verloop (de successie) heeft bijna de hele periode plaatsgevonden. De gevolgen daarvan zijn vastgesteld. Zijdelings is ook naar de overige aanwezige flora en fauna gekeken.

EETHOEKEN

V.A. H29,00

KASTEN

V.A. H39,00

BANKEN

V.A. H19,00

BANKSTELLEN
SALONTAFELS
TAFELS

STOELEN

V.A. H79,00
V.A. H14,00

V.A. H17,00
V.A. H1,00

Contact
013 535 98 58
info@peerke.biz
www.peerke.biz

MAGAZIJN OPEN:

Do. 10-17uur

5049 NL Tilbrurg

za. 10-16 uur

Kapelmeesterlaan 114

Winkel:
Korvelseweg 159
5025 JD Tilburg
di. t/m za. open

vrij. 10-17 uur

Magazijn:
Kapelmeesterlaan 114
5049 NL Tilburg
do. t/m za. open
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IKKOOK-JIJOOK?
Indiase groene linzencurry voor 3 à 4 personen

COLUMN

M IJ N T ILB U R G- N OOR D 2
Kinderen

Illustratie: Laurien Baart

Ingrediënten
•
2 eetlepels kokosolie
•
1 eetlepel verse geraspte gember
•
1 kleine gesnipperde ui
•
2 teentjes geperste knoflook
•
4 eetlepels groene currypasta
•
1 blikje kokosmelk (400ml)
•
1 theelepel kurkuma

•
•
•
•
•

1 theelepel bruine suiker
zout en peper (naar smaak)
200 gram groene linzen
3 grote handen vol verse spinazieblaadjes
sap van een halve citroen

Voor extra pit voeg je een groene chilipeper toe.
Bereidingswijze
1. Verhit een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de kokosolie, groene peper
(optioneel), gember, ui en knoflook toe en laat het een paar minuten bakken.
2. Voeg de currypasta toe en laat nog een paar minuten sudderen. Daarna voeg
je de kokosmelk, kurkuma, zout en peper toe en roer je alles goed door elkaar.
3. Laat het geheel even goed sudderen en dan voeg je de linzen toe samen met
de bruine suiker.
4. Breng het vuur een beetje terug en laat het geheel nu 25-30 minuten sudderen op laag vuur tot de linzen zacht zijn. Roer regelmatig even en voeg water
toe als je ziet dat de linzen het vocht opnemen. Voeg naar smaak wat extra
citroensap, peper, zout of suiker toe.
5. Serveer met koriander, gekookte (zilvervlies-, basmati- of witte) rijst en partjes
citroen.
TIP: Maak wat extra zodat je wat porties kunt invriezen.
Namasté!

Zondag 22 april 2018, 07.00 - 09.00 uur.

Ed Schilders

Het achtervolgt me. Zo ongeveer vanaf mijn tiende
levensjaar. Overal waar ik
ga wonen, beginnen ze aan
de overkant van de straat te
bouwen. Het Zand verkeerde nog niet in het stenen
tijdperk toen mijn ouders in
1958 in de Hasselt hun flatje op de hoek van de Nassau- en Hasseltstraat betrokken. Als ik uit het raam
van mijn jongenskamertje
keek, zag ik het laatste stukje Ringbaan-West, maar de
‘Hasseltrotonde’ was nog
niet aangelegd. In het gemeentelijk archief bewaren
ze een foto waarop je een
boer ziet zwoegen achter
de ploeg die getrokken
wordt door een ferm paard.
In de achtergrond staat
onze flat met mijn jongenskamertjesraam.
Die rotonde kwam er een
jaar of drie later en tegelijk
werd een begin gemaakt
met de oprit over het kanaal. De Stokhasselt en de
Heikant werden ontsloten. In diezelfde tijd zag ik
het Mariaziekenhuis en de
eerste nieuwbouw aan de
Reitse Hoevenstraat verrijzen. Aan de kant van de
Nassaustraat had ik een riant uitzicht op wat wij, de
kinderen, een paradijselijk
oerwoud vonden. ’s Nachts
spookte het daar, dat wisten we zeker, maar op
woensdagmiddag bouwden we er hutten, zetten
er een indianentent op, of
groeven we kuilen. Al naar
gelang het avontuur dat we

wilden beleven. Totdat ‘ze’
ook daar gingen bouwen:
het Koninginnehof.
En zo ging het door. De eerste flat die ik met mevrouw
Schilders betrok stond, en
staat, aan het Kwendelhof.
Vanaf de vijfde verdieping
zijn we getuige geweest
hoe de Reeshof werd opgemetseld. We verhuisden
naar Tilburg-Noord, de
Hoffmannflat. Twee verdiepingen hoger. Dan zie je
veel veranderen. Maar het
mooist was wel de aanleg
van het natuurparkje tussen Hoffmann en Wagner.
Een kleine stadsjungle. Niet
echt geschikt voor kinderen, maar wel een voorbeeld van hoe je ook met
groen kunt bouwen.
Als het zomervakantie was,
namen we de indianentent ook wel mee naar de
overkant van het kanaal.
Daarvoor hadden we een
karretje getimmerd op het
onderstel van een afgedankte kinderwagen. Als
daar onderweg geen wiel
van afbrak, en als we de tent
op tijd opgezet kregen, dan
konden we vissen. We hebben ons sufgevist. Honderden pierwormen zijn daar
tevergeefs geofferd, want
ik kan me niet herinneren
dat we ooit iets aan de haak
hebben geslagen.
Ik weet niet precies meer in
welke zomer het was, maar
de
wegenbouwvakkers
hadden vakantie, het viaduct richting Loon op Zand
was bijna klaar maar was

nog niet open voor verkeer.
Ik was Jacques Anquetil.
Gerardje had nog een ‘doortrapper’, en was dus Jan Pijnenburg. Meestal reden we
de Tour de France ‘rond de
blok’ van de flat. Ooit was
het dus mogelijk: kinderen
die op de Ringbaan wielrennertje speelden. Maar
in die ene zomer zagen wij
in dat nieuwe viaduct een
bergetappe. Sterker nog,
daar werd ik wereldkampioen van de Hasselt.
We wonen nu alweer een
hele tijd in de Quirijnstok.
Aan de overkant van de
straat… U begrijpt het. De
eerste huizen zijn al opgeleverd. De nieuwe straatnamen stemmen me vrolijk.
Denverplein vind ik wat
minder maar Orbisonstraat
is groots, en het lijkt me
leuk als je in de Zappastraat
woont. Soms wandelen we
er even doorheen om te
zien hoe het vordert. En
hoewel dat wijkje nog lang
niet af is, zagen we laatst
al wel een zeer fraaie combinatie van een berghut
annex kuil. Opgetrokken
tegen de helling van het
viaduct van de Quirijnstoklaan. Waaibomenhout,
restanten van pallets, en
blauw isolatiezeil als authentieke stijlkenmerken.
Het enige wat ontbrak, was
de zomer. Maar die komt.
En dan zullen opnieuw
sommige dingen nooit veranderd zijn. Zoals de kinderwereld.

Hoofdingang Noorderbos, Stokhasseltlaan (oude Loonse weg), parkeerplaats onder de hoogspanningsmast.

Openbare vroege vogelwandeling;
Op zondagochtend 22 april 2018, 07.00 uur nemen Ad Kolen en andere vogelkenners (Vogelwerkgroep KNNV Tilburg) u mee het Noorderbos in voor een circa 2 uur durende vroege
vogelwandeling. Ze leiden de deelnemers in groepjes door het gebied. De bijzonderheden van het gebied worden in beeld gebracht. De verschillende vogels worden gezamenlijk
bekeken en hun specifiek gedrag toegelicht. De zang zal zeker ook veel aandacht krijgen. De mannelijke vogels zingen in het voorjaar om een vrouwtje te verleiden om samen voor
nageslacht te zorgen. Het gebied waarin ze broeden, het territorium, bakenen ze voortdurend af met hun zang tegen soortgenoten. Iedere vogelsoort heeft zijn eigen liedje. De
uitgebreide gevarieerde zang van de merel verschilt duidelijk van de steeds enkele malen herhaalde strofen van de zanglijster. Uiterlijk zeer gelijkende vogels als b.v. de fitis en de
tjiftjaf zingen ieder een heel verschillend liedje. Een verrekijker, eventueel een vogelgids en warme kleding verhogen het wandel- en kijkgenot. Het kan nog fris zijn zo vroeg in de
ochtend! Iedereen is bij beide activiteiten van harte welkom.

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
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Babbelaars

HET ZWAAILICHT...............................................
Verbouwing politiebureau Groene Beemden
Het politiebureau van Groene Beemden aan de Brucknerlaan 18 te Tilburg wordt verbouwd om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. De verbouwing neemt zo’n 10
maanden in beslag. Daarna zal het politieteam weer zijn intrek nemen in het nieuwe
verbouwde bureau.
Tot die tijd zijn de agenten van Groene Beemden gehuisvest in het bureau Wilhelminapark, gevestigd aan het Wilhelminapark 6, 5051 EA Tilburg. Het bureau is op weekdagen
geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur behalve op donderdag: dan is het politiebureau geopend van 18.00 uur tot 22.00 uur. In het weekend is het bureau gesloten voor bezoekers.
Om aangifte te doen adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via 0900-8844.
Voor actuele informatie over bureau Wilhelminapark en bureau Brucknerlaan, raadpleeg
de site www.politie.nl.

Foto: Miek Korsmit

Je moet het echt even tekenen, anders zie je het niet. Teken maar een trottoir. Lang en
breed. Drie meter breed maar wel heel lang. Het gaat om de symboliek die ik ermee
wil overbrengen. Zie je het voor je? Langgerekt. Teken nu drie startvakken met daarin
de cijfers een tot en met drie. Oké. Nu kan ik verder.

Filmavond Ronde Tafelhuis
DINSDAG 10 APRIL, 19.30 UUR: LES HÉRITIERS
De bevlogen geschiedenisleerkracht mevrouw Gueguen geeft les op een lyceum in de
buurt van Parijs. Aan het begin van het schooljaar komt ze voor een moeilijke klas te
staan vol opstandige pubers, die de leerkracht uitdagen en geen blad voor de mond
nemen.
Ze laat zich echter niet afschrikken en schrijft de klas
in voor een wedstrijd van de
Franse overheid met als onderwerp 'de Holocaust'. Zo
probeert ze haar leerlingen
te bewegen om zich in de
geschiedenis te verdiepen
en respect te hebben voor
onderlinge religieuze verschillen.

Ze zitten alle drie klaar in de starthouding en oudste mag als eerste vertrekken. Middelste kort daar achteraan en jongste, na een kleine pauze, er ook achteraan. In de beschermende schaduw van Mimi (koosnaam voor moeder) want die glijdt geruisloos,
als een tv-camera op een geleiderail, met hen mee.
Ze zijn eraan begonnen. Niet wetend waaraan. Niet wetend hoe ver, maar ze gaan
ervoor. En ik ga ook mee. Als mamma-bolletje de camera op de rail is, dan ben ik de
camera onder een drone.
Het is zondag 13 mei 2018 en ik sta ‘alleen’ op het Koningsplein in een startvak. De
lucht boven de mensenmassa voor me trilt van de gezamenlijke warmte. Vele keren 37
graden tikt behoorlijk aan. Het is de negende keer dat ik dit fenomeen zie, maar ik vind
het nog steeds bijzonder.
Gelukkig zijn ze warm aangekleed, want wat is die wind verraderlijk. Zij zijn het 2018
punt net gepasseerd en het is februari. Een staalblauwe lucht zonder een wolkje en
negen uur zonneschijn per dag. Het lijkt wel juli maar dat is het zeker niet. De oostenwind trakteert op een gevoelstemperatuur van 15 graden onder nul. Nu snap ik
waarom de Engelsen dit de ‘chill factor’ noemen.

Na de film kunt u onder het
genot van een hapje en een
drankje genieten van een
nagesprek met wijkbewoners.

Ik heb het gevoel dat ik iemand moet inhalen. Dat ik moet opschieten. In theorie zou ik
ook in kunnen halen, maar ik laat de toplopers hun gang maar gaan. Ik moet beheerst
en rustig lopen. Zo vlak mogelijk, zoals het jargon luidt. Bestendig en met positieve
gedachten tussen de oren. Op weg naar het 30-kilometerpunt. Ik weet wel hoe ver ik
moet gaan en ik ben er aan begonnen.

Zaal open 19.00 uur.

Teken die lijn eens verder door. In ieder geval 2018 want dat stuk heb ik nog nodig.
Tot de zomer, ja. Teken er maar een zon bij. En een stukje strand. Of een zwembad. En
daar zitten ze. Rusten mag ook even. Balans noem ik dat. Al gauw gaan ze weer verder
en wij zweven en glijden mee.

Start film: 19.30 uur.

Entree € 4,00 (Op vertoon van uw bibliotheekpas € 3,50)

OPROEPJE
Stik- en strijkcursus in het RondeTafelhuis
Altijd goed willen leren strijken? Of wil je leren hoe je zelf jouw eigen kleren kunt
repareren? Meld je dan aan voor de stik- en strijkcursus. Twee enthousiaste vrijwilligers leren jou de techniek van het strijken en het repareren van kleding.
Iedere maandagochtend van 11.00 tot 13.00 uur
Iedere donderdagochtend van 11.00 uur 13.00 uur

Begeleiding ondersteuning
Basiscursus naailes

Kosten: € 10,- per halfjaar, plus eenmalig naaiset-starterspakket van € 7,50
Meld je aan via info@rondetafelhuis.nl of loop gewoon even binnen!

Ik teken deze lijn zelf wel uit, want ik ken hem al te goed. Kijk er zeker niet naar uit, maar
met mijn potlood zet ik een dikke stip bij de 30 en ik teken verder. Met een vlijmscherpe
punt, want ik moet precies uitkomen op 42,195. En dat gaat me lukken ook nondeju.
Ik zet daar nog een streep. Dwars op de looprichting. Het is de finish met een poppetje
erbij. Het is zij die mij het meeste lief is. Het is zij die de medaille gaat uitreiken. Als ik
de finish haal.
Waar blijft pappa nou, vraagt jongste bolletje. Hij kijkt bezorgd op zijn telefoon. Er
is een life-tracking-app, maar die kan al die verkeersstromen niet aan en loopt een
beetje achter. Mijn ballonnetje staat nog steeds bij 32 km. Zie ik hem daar? Middelste
ziet het het eerst. Met zijn 1,76 meter kijkt hij met gemak over zijn broers en door de
hekken heen. Ik zie hen staan en zwaai. Ik wil niet meer. Ik vind dit niet leuk. Ik wil naar
die finish. Ik wil wandelen. Ik wil niet wandelen. Ik wil doorlopen. Ik wil. Ik wil niet. Ik
heb geen idee meer wat ik wil, maar ik doe het wel. Ik ga gewoon en stop niet meer
en daar staat ze. Twee dingen smelten samen. Die roes. Dit magische moment. Deze
afronding van maanden training. Honderden kilometers die achter mij liggen en zij
die voor me staat. Ze hangt de medaille rond mijn nek en als enige deelnemer, dat
weet ik zeker, krijg ik van haar een kus. Niet op de bezwete wangen, maar wel op de
mond. Ik zweef. Ik gloei. Ik dartel. Ik stort neer. Ze vangt me op en drie mannekes staan
zwaaiend met vlaggetjes te wachten. In strompel-pas loop ik op ze af en ik weet: ik
loop zo weer verder, maar wel samen met hen. Niet meer alleen.
Marco de Zeeuw

Ook voor fysiotherapie bij u aan huis!
Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 300A
info@fysiosport-mb.nl • www.fysiosport-mb.nl • 013 5470257
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SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

Familiedag in De Ypelaer
Op zondag 8 april is er weer een Familiedag in wijkcentrum De Ypelaer. Deze keer niet op de eerste zondag van
de maand maar, vanwege Pasen, op de tweede zondag.
De vrijmarkt is voor iedereen geopend van 12.00 tot 16.00
uur. Let op! Het is de laatste vrijmarkt van dit seizoen. De
volgende vrijmarkt in De Ypelaer is pas in oktober. Tijdens
de Familiedag kun je van 12.00 tot 13.00 uur binnenlopen bij de lunch; tevoren aanmelden is niet nodig. Een
standaard lunch kost slechts € 2,00 en een kleine lunch €
1,00. Kinderen kunnen vanaf 13.00 uur in een aparte ruimte deelnemen aan activiteiten (knutselen, spelletjes, e.d.).
De ranja is gratis.
Vanaf 14.00 uur kunnen liefhebbers (vanaf 16 jaar) deelnemen aan 5 rondes bingo. De prijzen bestaan uit boodschappenpakketten. Voor slechts 50 cent per bingoplankje per ronde kun je al meedoen.
Wijkbewoners die leuke ideeën of vragen hebben kunnen
contact opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Wandel4daagse Tilburg-Noord

Foto: Maria van Bommel

Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt in Tilburg-Noord een gezonde Wandel4daagse gehouden. Alle
basisschoolkinderen kunnen daaraan meedoen. De Wandel4daagse wordt gehouden van maandag 16 t/m donderdag 19 april. Via de basisscholen worden eind maart
inschrijfformulieren uitgedeeld met daarop alle noodzakelijke informatie.
De deelnemers lopen tijdens deze Wandel4daagse door
heel Tilburg-Noord met elke dag een andere route van
ca. 5 km. De eerste twee dagen is de start bij wijkcentrum
De Ypelaer en de laatste twee dagen bij wijkcentrum De
Symfonie. Deelname kost € 2,50 per kind. Kinderen die ge-

bruik maken van de Meedoenregeling betalen € 1,00 voor
maximaal 2 kinderen per gezin (overige kinderen gratis).
Aanmelden kan bij de basisscholen zelf op bepaalde inschrijfmomenten. Deze momenten staan op het inschrijfformulier vermeld of worden door de scholen zelf bekendgemaakt. Kinderen tot 12 jaar moeten door iemand van
18 jaar of ouder begeleid worden. Begeleiders lopen gratis mee. Alle deelnemende kinderen ontvangen aan het
einde van de laatste dag een medaille bij inlevering van
hun stempelkaart. Voor meer informatie is het e-mailadres
Wandel4daagse@Tilburg-Noord.nl beschikbaar. Vrijwilligers die mee willen helpen, kunnen zich ook nog aanmelden via e-mail.

Vakantie-activiteiten voor kinderen Opera in Symfonie

Foto: Frans van den Dries

Wijkgezondheidsdag in De Ypelaer
Op 14 april organiseren D&G Fysiotherapie (Paramedisch
Centrum) en Yolanda Doorakkers Coaching in samenwerking met de Wijkraad Stokhasselt, een gezondheidsdag
voor alle wijkbewoners vanaf 4 jaar. De dag start om 9.00
uur in wijkcentrum De Ypelaer met een gratis gezond
ontbijt. Daarna worden fitheidscans afgenomen in het
Paramedisch Centrum. Vervolgens wordt in De Ypelaer
gekeken naar het eet- en beweeggedrag door middel van
vragenlijsten. De fitheidscan en vragenlijst leiden tot een
score en een persoonlijk advies.
Buiten worden tal van
beweegactiviteiten georganiseerd, onder andere
een bootcamp voor kinderen en jongvolwassenen en valpreventie voor
ouderen. Verder zal er
deze dag een informatiemarkt en banenmarkt zijn.
Wilt u deelnemen aan deze
dag? Meld u dan aan via:
info@ydcoaching.nl of via
06-14047579.

In de schoolvakanties worden voortaan op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur kinderactiviteiten georganiseerd op het nieuwe speelplein bij wijkcentrum De
Ypelaer. Iedereen kan dan gratis meedoen aan diverse
sporten en spelletjes. Voor de kinderen is er gratis (suikervrije) ranja en voor de begeleidende ouders schenken we
gratis koffie en thee. De eerstvolgende vakantie-activiteiten zijn op 25 april en 2 mei.
Voor meer informatie: activiteiten@stokhasselt.nl

Groene schoolpleinen
Al eerder hebben wij u in de wijkkrant geïnformeerd over
de groene schoolpleinen van de basisscholen De Sleutel
en Stelaertshoeve (beide gevestigd in De Symfonie).
De gemaakte plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Het resultaat mag er zijn! De schoolpleinen zorgen voor een aangename omgeving met veel meer groen
en natuur en met uitdagende speelelementen. De kinderen hebben zelf de plantjes gepoot. Komend voorjaar zal
er meer resultaat zichtbaar zijn.

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: 29 maart Die Fledermaus,
26 april Tournadot en 31 mei (laatste opera van dit seizoen) Guiditta.

Even bijpraten over ons Manifest
In eerdere edities van deze wijkkrant is het Manifest van
de beide wijkraden van Tilburg-Noord onderwerp geweest. In het Manifest hebben de wijkraden een 40-tal
adviezen en acties geformuleerd om de leefbaarheid en
veiligheid in Tilburg-Noord te verbeteren. De wijkraden
hebben samen met de (gemeentelijke) omgevingsmanager voor Noord, Monique Knapen, het manifest voorgelegd aan de bewoners. Er zijn de afgelopen 3 maanden
bijeenkomsten geweest in de verschillende ouderkamers
van de basisscholen, met de jongeren (i.s.m. R-Newt), met
de ouderen, met huurders-/bewonerscommissies, met de
coördinator Taalhuis, met de ondernemers in de wijk, met
een vertegenwoordiging van de huisartsen en tijdens inloopbijeenkomsten in De Ypelaer en De Symfonie.

Muzikale Bingomiddag
De Noordraad organiseert op zondag 8 april in De Symfonie een muzikale bingomiddag voor ouderen en begeleiders. Van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur kunt u genieten
van een feestelijke middag waarin we ook de wijkburger
2017 bekend maken. De toegang is gratis en de zaal is
open vanaf 13.00 uur.
Op pagina 6 vindt u een poster van dit evenement.

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.

Foto: Tineke Vermeer

----- > lees verder op pagina 6
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Even bijpraten over ons Manifest
Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij ons manifest uitgelegd en zijn allerlei ideeën geopperd en opmerkingen
gemaakt over de ervaringen van bewoners in deze wijk.
Tevens hebben bewoners hun wensen aangegeven om
de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk te verbeteren.
Voorbeelden zijn: een ophaalmoment voor groot afval,
sportmomenten voor jongeren en vrouwen, maatregelen
tegen te hard rijden in de wijk (o.a. Vlashoflaan en Beethoven-/Van Anrooylaan), de ontwikkeling voor bouwplannen voor de Stokhasseltlaan, extra speelvoorzieningen,
een buurtbusje voor ouderen en rolstoelgebruikers en
voor de langere termijn wijziging in de woningvoorraad
(minder sociale woningen en meer woningen in het hogere segment) zodat er meer balans komt in de wijk. Er is
uiteraard nog veel meer te noemen.
De eerste versie van het Manifest is al in april 2017 aangeboden aan wijkwethouder Mario Jacobs. Deze eerste
versie is voor organisaties en gemeente (inclusief politieke partijen) aanleiding geweest om de situatie in Tilburg-Noord serieus te nemen. Op initiatief van toenmalig
burgemeester Peter Noordanus heeft in september 2017
een conferentie plaatsgevonden in het Ronde Tafelhuis, in

< ----- vervolg van pagina 5
aanwezigheid van de burgemeester en alle wethouders,
directie en hoofden van verschillende afdelingen van de
gemeente en directeuren en bestuurders van organisaties
die werkzaam zijn in Noord.
Voor ons, wijkraden geldt met name dat we de mening
van bewoners meenemen in ons Manifest. Vandaar een
tweede versie, waarin de opmerkingen vanuit de bijeenkomsten zijn verwerkt. Deze tweede versie hebben wij op
14 maart (opnieuw) aangeboden aan wethouder Mario
Jacobs tijdens de officiële opening van het Ypelaerpark.
De concrete adviezen in het Manifest zijn de basis voor
het sluiten van een Pact (verdrag), dat wij samen met de
organisaties die werkzaam zijn in Noord (bijv. de organisaties van de Toegang en woningbouwcoöperaties), gaan
sluiten met de gemeente Tilburg. Het doel is leefbaarheid
en veiligheid in deze prachtige, uitdagende wijk te borgen
en te verbeteren.
De herziene versie van het Manifest kunt u downloaden
op http://www.noordraadhq.nl/nieuwsberichten.

Energie besparen, nuttig en leuk voor de portemonnee!
Verrijk je wijk (VJW)
De wijkraden hebben Verrijk-Je-Wijk-budget beschikbaar.
Deze subsidie kan gebruikt worden voor kleinschalige
sociale initiatieven in de wijk. Bent u van plan iets te organiseren in uw straat of buurt? Een evenement waarmee buurtgenoten elkaar (beter) leren kennen? Of om
samen iets te ondernemen? Dan komt u misschien in
aanmerking 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 .

Stel je even voor: jouw huis wekt elk jaar evenveel energie
op als dat het verbruikt. Je krijgt geen energierekening
meer. En de energie die je nodig hebt om je huishouden
draaiende te houden, wordt ook nog eens op een duurzame manier opgewekt. Klinkt dat te mooi om waar te zijn?
Nee hoor!
Want het kan gewoon. Een Nul-op-de-meter woning klinkt
als een ver-van-mijn-bed-show, maar dat is het niet. Sterker nog, deze woningen zijn er al. Dichterbij dan je denkt.
Bij jou in de buurt zelfs! In Tilburg-Noord zijn de eerste
Nul-op-de-meter woningen al gerealiseerd. Met hulp van
de gemeente die samenwerkt met wijkraden en lokale
energiecoöperaties, want iedereen snapt dat een woning
niet zomaar uit het niets energieneutraal wordt.
Geld besparen, een aangenamer klimaat in huis en me-

teen je steentje bijdragen aan een klimaatneutrale stad.
Met ‘Aan de slag met je huis’ word je (financieel) geholpen
om energiezuinig, veilig, gezond en langer thuis te wonen.
Duurzaam renoveren kan groots aangepakt worden, maar
ook in kleine stapjes. Hoe dan ook, het is interessant om
de mogelijkheden onder de loep te nemen. En je hoeft
het wiel niet opnieuw uit te vinden; maak gewoon gebruik
van de kennis en kunde die voor het oprapen ligt.
Op 27 maart kun je met eigen ogen zien wat de mogelijkheden zijn. Kom om 19.30 uur naar Wijkcentrum De Symfonie (Eilenbergstraat 250) en laat je informeren over de
mogelijkheden van energiebesparing en het zelf energie
opwekken met zonnepanelen. Maar ook als je meer wilt
weten over het gebruik van Woonconnect wanneer je over
een elektronische sleutel voor jouw woning beschikt. Je
bent van harte welkom!

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

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

Weegels

Tandprothetiek

Mond Esthetiek en Tandtechniek
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Tilburg Noord in balans
De gemeente Tilburg wil samen met verschillende organisaties en instellingen uit de stad een Pact voor
Tilburg Noord afsluiten. De bedoeling van deze overeenkomst is om Tilburg Noord en haar inwoners
(meer) in balans te krijgen. Daarvoor worden afspraken gemaakt, zowel voor de korte als de lange
termijn.
Wijktoets
Eens in de twee jaar voert de gemeente een wijktoets uit. In deze toets staan objectieve cijfers zoals gemiddelde woningkosten in een wijk of cijfers over de leeftijd van de inwoners. Daarnaast bestaat de wijktoets
uit het Lemon-onderzoek: een onderzoek onder bewoners over hoe zij hun buurt waarderen op de gebieden sociaal, fysiek en veiligheid.
Eind 2017 is de wijktoets uitgevoerd. Hieruit komt onder andere naar voren dat Tilburg Noord een ruime en
groene wijk is, waar ouderen over het algemeen voorzieningen dicht bij huis hebben, mensen tevreden zijn
over speelvoorzieningen en waar naar verhouding minder verkeersongevallen plaatsvinden dan het stedelijk
gemiddelde. Maar er blijkt ook dat Tilburg noord (al jaren) op verschillende onderdelen negatiever scoort
dan andere Tilburgse wijken. Zo hebben veel mensen een uitkering en geen werk, een hoog percentage
bewoners leeft onder de armoedegrens en het schoolniveau van kinderen is laag. Tijd om het tij te keren.
Manifest van de Wijkraden
De wijkraden van Tilburg noord hebben het manifest 'Op naar nieuw Noord' opgesteld. Het manifest is een
noodkreet om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het manifest bevat verschillende thema's, zoals
huisvesting, opleidingsniveau en gezondheid. Op elk thema wordt een korte analyse van de huidige situatie
gegeven en vervolgens worden voorstellen gedaan voor een aantal concrete actiepunten. De wijkraden
hebben het Manifest aan wijkwethouder Jacobs aangeboden. (Zie ook het artikel over het Manifest van de
wijkraden, elders in deze krant).
Op naar een Pact voor Noord
De komende tijd zal, samen met de verschillende wijkpartners, gewerkt worden aan het opstellen van het
Pact. Veel informatie hiervoor is al aanwezig: het Manifest van de wijkraden, de resultaten van de wijktoets
en de resultaten van de gesprekken zoals ze de afgelopen maanden met bewoners in de wijk gevoerd zijn.
De vervolgstap is om op basis van de beschikbare kennis te bepalen wat echt nodig is in de wijk. Dus waar
moet de focus op komen te liggen, waar gaan we gezamenlijk op inzetten, wat doen we niet meer en welke
afspraken maken we voor de lange termijn om onze prachtige wijk (meer) in balans te krijgen. Het pact
maakt deel uit van de Agenda Sociaal 013, waarbij input van inwoners, ondernemers en professionals uit
Tilburg als uitgangspunt is genomen. Kijk voor meer informatie op www.agendasociaal013.nl.

Buurtpreventie: samen houden we de buurt veilig
WORD OOK VRIJWILLIGER BIJ BUURTPREVENTIE TILBURG-NOORD

Ondersteuning wanneer u het
niet zo breed heeft
Voor Tilburgers met een laag inkomen kennen we in de gemeente
Tilburg ondersteunende maatregelen.
BIJZONDERE BIJSTAND
Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere
bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW. Bijzondere bijstand aanvragen (DigiD verplicht) doet u vóórdat u de kosten
maakt. Op www.tilburg.nl staat meer informatie.
STICHTING LEERGELD
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten
doen met sportclubs, zwemles of muziekles. Ook de kosten voor de basisschool of het voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders niet op
te brengen. Stichting Leergeld helpt gezinnen met kinderen van 4-18 jaar.
Kijk op de website www.leergeld.nl/tilburg.
BUDGETBEGELEIDING EN SCHULDEN REGELEN
Soms is advies niet genoeg en is er meer nodig. Schuldhulpverlening
kan ook hulp bieden in de vorm van budgetbegeleiding of samen met u
zoeken naar een blijvende oplossing van schulden. Voorop staat dat u het
werk doet. Daar staat tegenover dat u professionele begeleiding krijgt.
MEEDOENREGELING
Heeft u een minimuminkomen dan
is er de Meedoenregeling. U en uw
gezinsleden kunnen daarmee een
keus maken uit een groot aanbod
van leuke, leerzame of gezonde
activiteiten; er zit voor iedereen wat tussen. Kijk op:
www.tilburg.nl/meedoenregeling.
Wilt u meer informatie over inkomensondersteunende maatregelen,
ga dan naar www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen

Minder containers op straat

Een buurtpreventieteam is een groep bewoners die zich inzet
voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt of wijk. Ze maken
een praatje met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de
buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Op
die manier zijn ze de extra ogen en oren in de wijk voor politie en
gemeente.
Doordat de vrijwilligers zichtbaar op straat aanwezig zijn kunnen
inbrekers en vandalen minder makkelijk hun slag slaan. Via een
speciaal telefoonnummer kunnen vrijwilligers altijd direct in contact
komen met een dienstdoende (wijk)agent. Deelnemers krijgen
kleding, een identificatiepas en een uitgebreide instructie.
De vrijwilligers van de teams spreken onderling af hoe vaak en
op welke momenten ze op pad gaan.
In Tilburg Noord zijn verschillende buurtpreventieteams actief. De teams kunnen altijd versterking gebruiken.
Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij buurtpreventie in Tilburg Noord? Dan kunt u zich aanmelden bij de
gemeente via e-mail buurtpreventie@tilburg.nl.

WIST U DAT...
OP 14 MAART HET NIEUWE YPELAERPARK OFFICIEEL IS GEOPEND?
Met de inzet en ideeën van
veel bewoners is de afgelopen
periode gewerkt aan een mooi,
overzichtelijk en veiliger park.

DE STELLING 'TROTS DAT IK IN
TILBURG NOORD WOON / WERK' OP
DE FACEBOOK-PAGINA VAN TILBURG
NOORD IS GEPLAATST?
85% van de stemmers was het
met de stelling eens.

ER BIJ DE GEMEENTE VEEL KLACHTEN
BINNENKOMEN OVER FOUTPARKEREN
EN VERKEER?
Een mogelijke oorzaak hiervan
is het feit dat er veel wegwerkzaamheden zijn in de wijk. De
handhavers van de gemeente
doen hun best om overlast in de
wijk tegen te gaan, maar kunnen dit niet alleen. Bewoners
en weggebruikers hebben hier
zelf ook een verantwoordelijkheid in. Daarom een oproep aan
iedereen: houd rekening met
elkaar!

HET PAROCHIEGEBOUW VAN DE
MONTFORTKERK AAN DE CORELLISTRAAT VERBOUWD WORDT TOT
HUISARTSENPRAKTIJK?
Tilburg Noord kent al jaren een
tekort aan huisartsen en in het
deel Stokhasselt is zelfs geen
huisarts.
De verwachting is dat de
huisartsenpraktijk nog voor de
zomervakantie geopend kan
worden.

Afvalcontainers kunnen in de weg staan. Bovendien oogt het rommelig
als ze op straat achterblijven. En wist u dat inbrekers containers gebruiken bij woninginbraken?
De gemeente gaat strenger controleren op containers die te lang buiten
staan. De container mag de avond voor de ophaaldag vanaf 20:00 uur
aan de straat worden gezet. Na het legen moet de container zo snel
mogelijk weer op eigen terrein geplaats worden. In ieder geval voor
middernacht. Eigenaren van een container die te vroeg of te lang buiten
staat, krijgen eerst een waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt
een boete. De boete is minimaal 90 euro plus 9 euro administratiekosten.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Twitter: @Tilburg_Noord
Instagram: tilburgnoord
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Verticaal 1. poedervormig houtafval; 2. nummer (afk.); 3. por; 4. kleefstof; 5. Amsterdamse
beurs; 6. klimtolletje; 7. Europees land; 8. koppel; 9. oude lap; 10. titel (afk.); 11. buffet in een
café; 16. aardkluit; 18. vertragingstoestel; 20. tenger; 21. plezier; 23. hoofddeksel; 25. uurwerk;
26. gecastreerde hengst; 27. houten blaasinstrument; 29. huishoudelijk apparaat; 32. telwoord;
34. bloeimaand; 36. festival bij Landgraaf; 37. energiezuinig lampje; 39. marterachtig waterdier;
40. nimmer; 42. bewaarplaats voor goederen; 43 gestold dierlijk vet; 45. gordijnrail; 46. klap; 51.
glansverf; 53. eenheid van elektrische weerstand; 54. versteend overblijfsel van plant of dier; 55.
plaats in Noord-Holland; 56. staaf van goud; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. levenslucht;
60. iemand met veel verbeeldingskracht; 62. deel van huis; 63. onderwijzer; 66. jongensnaam;
67. grote toeloop; 69. klein paardje; 71. explosieven opruimingsdienst (afk.); 73. Nederlandse
omroep; 74. gaard; 75. onaardig; 78. mannetjeshond; 80. deel van mond; 82. soortelijk gewicht
(afk.); 85. ijzer (scheik. afk.).

49

51

61

Horizontaal 1. onverhard weggetje; 7. stellig; 12. pulverig; 13. positieve elektrode; 14. kever; 15.
Amsterdams peil (afk.); 17. betrekkelijk hoge temperatuur; 19. Grieks snaarinstrument; 21. langspeelplaat (afk.); 22. lijm; 24. groot muziekinstrument; 27. dierenverblijf; 28. listig; 30. gietvorm;
31. nachtroofvogel; 32. Franse schrijver; 33. getemd; 35. afdruk (duplicaat); 37. koeienmaag; 38.
van de lading ontdoen; 41. deel van gelaat; 42. godvruchtig; 44. Frans modehuis; 46. honingdrank; 47. hemellichaam; 48. deel van een paardenhoofdstel; 49. kermislekkernij; 50. smeervloeistof; 52. deel van een stoel; 54. klein oorlogsschip; 56. rond voorwerp; 58. ijsstadion in
Heerenveen; 61. scheepsvloer; 62. bedehuis; 64. snijwerktuig; 65. onwrikbaar; 67. Raad voor
Economische Aangelegenheden (afk.); 68. vreemd; 70. ontkenning; 72. rekenopgave; 73. hoog
lichtbaken aan de kust; 76. insect; 77. in memoriam (afk.); 78. dunne twijg; 79. koraaleiland; 81.
drugs anonymous (afk.); 82. Sociaal Economisch Raad (afk.); 83. dopheide; 84. smalle ondiepte
in zee; 86. reuzenhagedis; 87. eerbied (ontzag).
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun
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Horizontaal 1. onverhard weggetje; 7. stellig; 12. pulverig; 13. positieve elektrode; 14. kever; 15.
De 19.
oplossing
van puzzel
- 2018 is: VADERSCHAPSVERLOF
Amsterdams peil (afk.); 17. betrekkelijk hoge temperatuur;
Grieks snaarinstrument;
21. 1
langspeelplaat (afk.); 22. lijm; 24. groot muziekinstrument;
27.
dierenverblijf;
28.
listig;
30.
gietvorm;
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:
31. nachtroofvogel; 32. Franse schrijver; 33. getemd; 35. afdruk (duplicaat); 37. koeienmaag; 38.
van de lading ontdoen; 41. deel van gelaat; 42. godvruchtig; 44. Frans modehuis; 46. honingdrank; 47. hemellichaam; 48. deel van een paardenhoofdstel; 49. kermislekkernij; 50. smeervloeistof; 52. deel van een stoel; 54. klein oorlogsschip; 56. rond voorwerp; 58. ijsstadion in
Heerenveen; 61. scheepsvloer; 62. bedehuis; 64. snijwerktuig; 65.De
onwrikbaar;
67. Raad
voor cadeaubon van Magnolia.
prijs bestaat
uit een
Economische Aangelegenheden (afk.); 68. vreemd; 70. ontkenning; 72. rekenopgave; 73. hoog
winnaar(afk.);
krijgt
bericht,
waarna de
prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden.
lichtbaken aan de kust; 76. insect; 77. inDe
memoriam
78.hiervan
dunne twijg;
79. koraaleiland;
81.
drugs anonymous (afk.); 82. Sociaal Economisch Raad (afk.); 83. dopheide; 84. smalle ondiepte
in zee; 86. reuzenhagedis;
87. eerbied
De oplossing
van(ontzag).
deze puzzel voor 6 april naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.

Elles van der Loo, Dussekstraat

winnaar
een cadeaubon van Gall & Gall.
Verticaal 1. poedervormig houtafval; 2. nummer (afk.); 3. por; 4.De
kleefstof;
5. krijgt
Amsterdamse
beurs; 6. klimtolletje; 7. Europees land; 8. koppel; 9. oude lap; 10. titel (afk.); 11. buffet in een
café; 16. aardkluit; 18. vertragingstoestel; 20. tenger; 21. plezier; 23. hoofddeksel; 25. uurwerk;
26. gecastreerde hengst; 27. houten blaasinstrument; 29. huishoudelijk apparaat; 32. telwoord;
34. bloeimaand; 36. festival bij Landgraaf; 37. energiezuinig lampje; 39. marterachtig waterdier;
40. nimmer; 42. bewaarplaats voor goederen; 43 gestold dierlijk vet; 45. gordijnrail; 46. klap; 51.
glansverf; 53. eenheid van elektrische weerstand; 54. versteend overblijfsel van plant of dier; 55.
plaats in Noord-Holland; 56. staaf van goud; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. levenslucht;
60. iemand met veel verbeeldingskracht; 62. deel van huis; 63. onderwijzer; 66. jongensnaam;
67. grote toeloop; 69. klein paardje; 71. explosieven opruimingsdienst (afk.); 73. Nederlandse
H E E F T U V E R H A L E N O F F OTO ’S VA N
omroep; 74. gaard; 75. onaardig; 78. mannetjeshond; 80. deel van mond; 82. soortelijk gewicht
(afk.); 85. ijzer (scheik. afk.).
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55
Wie
het nog?

De Jenaplanschool in de Haydnstraat.
Tot voor kort werd het gebouw gebruikt als dagbestedingslocatie van GGz Breburg. Maar voor die tijd hebben
er jarenlang kinderen onderwijs gehad op Ter Linde. Zo
ook de kinderen van Will van den Heijkant (74). “Mijn
dochters zijn daar met veel plezier naar school gegaan.”
Ergens in de periode tussen 1970 en 1975 heeft de school
meegedaan aan het kindercarnaval. “Er werd toen stevig
uitgepakt en de school had zelfs een eigen wagen.”
Dit is voor Van den Heijkant de aanleiding om een oproep
te doen aan bewoners, leerkrachten en betrokkenen bij
de school. Hij is op zoek naar foto's en verhalen van die
tijd. “Het was een oergezellige tijd.”
Heeft u of uw kind op deze school gezeten en heeft u nog
herinneringen die u wilt delen? Stuur dan een berichtje
naar redactie@wijkkrantnoord.nl. Dan maken wij er een
mooi verhaal van.

UITAGENDA
MRT

24
MRT

25
APR

8
APR

8
APR

Betaalbaar, onbetaalbaar

RECLAME
ONTWERP
Jasper Razenberg
Grafisch vormgever
freelancecreative.nl

PROEVERIJ MUZIEKINSTRUMENTEN
Bibliotheek Wagnerpl. 10.00-14.00 uur

14
APR

16

MUZIKAAL PARELTJE
van de Sande Piano's, 11.30 uur
FAMILIEDAG
De Ypelaer, 12.00 - 16.00 uur

MUZIKALE BINGOMIDDAG OUDEREN
De Symfonie 14.00 - 17.00 uur

WIJKGEZONDHEIDSDAG
De Ypelaer, 09.00 uur

WANDELVIERDAAGSE
16 t/m 19 april

APR

25

VAKANTIEACTIVITEIT VOOR KINDEREN
In de Ypelaer van 14.00 - 16.00 uur

APR

27

KONINGSDAG
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Straatklinkers: Ellingtonlaan
Edward Kennedy (Duke) Ellington (1899 - 1974), Amerikaans jazzpianist, orkestleider en componist
Door: Ab Kuiper
Ellington werd geboren als zoon van de kelner James Edward Ellington, die ooit in het Witte Huis werkte en daarna een cateringservice dreef. Zijn eerste pianolessen kreeg
de jonge Ellington op zevenjarige leeftijd van zijn moeder Daisy Kennedy Ellington. Aanvankelijk had hij er weinig plezier in en werden de lessen gestaakt, maar toen hij op
veertienjarige leeftijd de pianist Harvey Brooks had horen spelen ontvlamde zijn interesse. Vanwege zijn deftige verschijning werd hij door zijn klasgenoten al in zijn jeugd
'Duke' (hertog) genoemd.

Foto's: Miek Korsmit

The Washingtonians
Zijn carrière als professioneel musicus begon toen hij zeventien
jaar oud was. Op vierentwintigjarige leeftijd ging hij met zijn
vriend Arthur Whetsol naar New York en sloot zich aan bij de
groep van Elmer Snowden, the Washington Black Sox. Na problemen met Snowden werd Ellington tot de nieuwe leider van
de band gekozen, inmiddels 'The Washingtonians' geheten. Ze
speelden in verschillende clubs en toerden tot 1927 als dansorkest door New England. Toen de destijds beroemde King Oliver
te veel geld vroeg voor de Cotton Club (New York), kon Ellington daar met zijn band als huisorkest komen werken. Als 'Duke
Ellington and his Jungle Band' verwierf hij nationale bekendheid
door de vele radio-uitzendingen die vanuit deze club

COLUMN

in Harlem gemaakt werden. Grote platenmaatschappijen staan
in de rij om Ellington een contract aan te bieden. Ellington's
bekendste werken zijn 'Rockin’ in Rhythm,' 'Satin Doll', 'New
Orleans', 'A Drum is a Woman', “Take the 'A' Train', 'Happy-GoLucky Local', 'The Mooche', en 'Crescendo in Blue'.
Duke Ellington en zijn band hebben overal gespeeld: van New
York tot New Delhi, Chicago tot Cairo, en Los Angeles tot London. Ze hebben gespeeld met grote artiesten als Miles Davis,
Cab Calloway, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Tony Bennett en
Louis Armstrong. Ellington heeft meer dan 100 stukken geschreven en opgenomen.

De hoogste onderscheiding
Duke Ellington, bijgenaamd The Duke, overlijdt op 24 mei 1974
op 75-jarige leeftijd. Hij wordt door menig kenner als een van
de grootste invloeden op de muziekgeschiedenis aangewezen.
De Franse regering eert hem met de Ordre national de la Légion d'honneur en ook hebben de Amerikanen hem geëerd met
de hoogste onderscheiding: de Presidential Medal of Freedom.
Tot het einde van zijn 50-jarige carrière heeft hij gespeeld voor
zowel high society als voor de gewone man. Wereldwijd heeft
hij meer dan 20.000 optredens gegeven.
Bronnen:

http://www.nposoulenjazz.nl en www.wikipedia.org.

Jessica Köhler-Bracke

NOO RD, HET AF V O ER P U T J E VAN T I LBU R G ?

Bij ons thuis lopen we tegen
een terugkerend probleem
aan: het doucheputje zit verstopt. Wat we ook proberen,
het water loopt niet weg. Ik
denk dat de buren het ook
hebben, want regelmatig zie
ik hier busjes van het rioleringsbedrijf in de straat staan.
Maar dat is momenteel niet
onze grootste zorg. Probleem
is dat we vanuit ons huis nergens meer kunnen komen.
Overal zie je wegversperringen waar mannen in uniform
grote gevaartes op rupsbanden besturen om de boel plat
te walsen. Het lijkt wel oorlog
in de buurt. En een herrie dat
ze maken. Ze stampen Noord
met de grond gelijk, maar
waarom eigenlijk? OZB niet
betaald? De aanmaning van
het waterschap massaal genegeerd? Of moeten hier punten
gescoord worden voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik heb het voor u uitgezocht
en het zit namelijk zo: Tilburg
heeft last van klimaatverandering! En in Noord schijnt het
het ergst te zijn... Het onderwerp staat al een tijdje op

de politieke agenda, en met
de verkiezingen in aantocht
is dit het moment. Tijd om
wat voorzorgsmaatregelen te
treffen, heeft het college gedacht. Dus hóp, alles op de
schop!
Er is toch werkelijk geen doorkomen meer aan. Laatst stond
ik met m’n fiets een half uur
te wachten voor de brug bij
de Oude Lind, tot bleek dat
er geen Oude Lind meer was.
Platgewalst! Mijn vriendin
deed er per auto een half uur
over om mij te bereiken en we
wonen drie straten uit elkaar!
Zelfs te voet moet je kilometers om, tenzij je bereid bent
over metershoge hekken te
klimmen en hier en daar een
stukje te klunen.
Klimaatverandering dus, maar
dan een ander klimaat dan u
denkt. Er komen de laatste tijd
wel erg veel meldingen uit het
noorden die ze in het stadhuis
liever door het afvoerputje
zien verdwijnen. Maar ja, dat
zit verstopt! En daar helpt
geen
gemeentereinigingsdienst aan. Het is onze bestuurders al jaren een doorn

in het oog hoe de boel in
Noord verloedert. Leegstaande winkels, vieze bushokjes,
bekladde gevels en enge samenzweringen op straat. Nee,
daar moeten we vanaf!
Weet je wat? We leggen een
cordon aan van regenriolen,
te beginnen bij de ringbaan,
dan spoelt al die ellende uit
Noord vanzelf weg. En als we
toch bezig zijn, pakken we ook
even alle zijstraten mee, dan
zijn we meteen van dat gezeur
over die doucheputjes af. Je
zult zien dat het vanaf volgend
jaar geen dag meer regent in
Noord. Let maar eens op. Ooit
een hele dag je paraplu meegesjouwd voor het geval dat?
Ik heb zo’n voorgevoel...
Maar om terug te komen op
ons eigen probleem: ik ben
even naar de bouwmarkt gereden (nou ja, éven??) en heb
nu de oplossing gevonden!
Een zeefje van € 1,95 en instructies voor de pubers. Wees
matig met water en ruim je eigen rotzooi op. Klimaatverandering begint bij jezelf.

Beethovenlaan

Noord onbereikbaar

Foto: Jessica

Foto: Miek Korsmit
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Serie: Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017
Historie en beschrijving
Tekst en beeld: Ad Kolen
Een serie artikelen naar
aanleiding van 15 jaar ’vogelen’ in het Noorderbos bij
Tilburg. Veranderingen in
het gebied en wijzigingen
in landelijke vogelpopulaties zijn terug te zien in de
verzamelde gegevens. Na
deze bescheiden inleiding
gaat het verhaal deze eerste keer over de historie
van het gebied en bevat
een korte beschrijving van
het Noorderbos.

een belangrijke rol. Schrale heidegronden waarop
vloeivelden werden ingericht vormen de basis van
het Noorderbos. Het deels
nog intacte draineringsysteem zorgde voor snelle
afvoer van de weinige regen die er dat jaar viel. Ook
de vele afvalstoffen die het
vuile stads- en industriewater achterlieten zijn geen
goede basis voor jonge bomen om op te groeien.

Het Noorderbos werd officieel geopend op 27 maart
2003 door de toenmalige
wethouder en loco-burgemeester van Tilburg, Els
Aarts. Ze sprak haar zorg
uit over de aanplantingen,
die onder druk stonden
van de heersende droge
periode. De lange, hete en
vooral ook droge zomer
die volgde maakten haar
zorgen terecht. Nogal wat
aanplantingen legden wederom het loodje. Al vanaf
1991 werden er aanplantingen gedaan die niet altijd
goed resulteerden. Niet alleen de droogte maar ook
de voorgeschiedenis van
het gebied speelde daarbij

Vooral in het noordoosten
en zuiden van het gebied,
tegen de Burgemeester
Bechtlaan aan, is weinig
van de oorspronkelijk beplantingen terug te vinden.
De meeste inlandse eiken
maar ook plaatselijk nogal
wat lijsterbessen haalden
het niet. In het Noorderbos
zijn 2 typen bos aangelegd:
eikenhakhout, onder de
hoogspanningsleidingen
en gemengd parkbos elders. Massaal zijn krentenboompjes en ook in mindere aantallen robinia’s en
jeneverbessen aangeplant.
Deze 3 boomsoorten floreren wel in het Noorderbos,
de robinia’s woekeren zelfs.

Daarnaast raken de nog
deels kale delen langzaam
begroeid door inlandse
soorten als berk, wilg en
soms brem en vuilboom.
Het Noorderbos is rijk aan
contrasten en er zijn veel
gradiënten. De vele geleidelijke overgangen zijn na
de aanleg ontstaan rondom de open delen. Belangrijk is ook het water, naast
de Noorderplas, de Zandley
met meerdere aftakkingen
zijn er ook de oude afvoersloten. Deze raken verstopt
en houden steeds meer water vast. Jonge aanplanten
naast relatief jonge bossen
(ruim 25 jaar) steken af tegen de oude bosranden
in het noordoosten en het
noorden. Rondom het centraal gelegen oude slibdepot zijn de Amerikaanse eiken, ook al flink op leeftijd.
Goed voor de diversiteit
zijn ook een zestal open
stukken, die aanvankelijk
werden gemaaid, later begraasd en nu opnieuw kort
gehouden worden.
De grote verscheidenheid
van het Noorderbos biedt

Slibdepot Noorderbos

aan vele verschillende vogelsoorten een plek om
te broeden, te overwinteren en tijdens de trek te
foerageren. In de 15-jarige telperiode werden 132
verschillende vogelsoorten
aangetroffen; 69 daarvan
behoren tot de broedvogels. Aanzienlijke aantallen
van wel en niet broedende
vogels.
Het Noorderbos is door
H+N+S Landschapsarchitecten ontworpen. Het ont-

werp accentueert de rechte
lijnen van de vloeivelden.
De dubbele eikenlanen en
de betonelementen benadrukken dat. De betonelementen vormen een duidelijke afscheiding tussen
vuile en schone delen van
het gebied. Deze zware,
toch vooral symbolische
afscheidingen staan langs
wandelpaden die de aanvoersloten doorkruisen. Ze
moeten tevens voorkomen
dat deze sterk vervuilde kades betreden worden.

De vloeivelden werden tussen 1919 en 1929 in het kader van verschillende werkverschaffingsprojecten
aangelegd op de Loonsche
Heide. Het totale vloeiveldencomplex bedroeg 140
hectare en lag ten westen
en oosten van de weg Tilburg-Loon op zand. Op
enkele hectaren na ligt het
Noorderbos ten oosten van
de weg op het deelgebied
de Moleneindsche hei.
Meer de volgende keer!

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

Metamorfose Wagnerplein weer een stap dichter bij de voltooiing
Aan de zuidzijde van het Wagnerplein is 1 maart de nieuwe entree feestelijk geopend door wijkwethouder Mario Jacobs en de BPD-directeur Carl Smeets. De bouw van de
nieuwe winkels met bovenliggende appartementen begon eind oktober 2016, de start van het Verhalenhuis met daarin o.a. de nieuwe bibliotheek en de andere commerciële
ruimte volgde in september 2017.

Opening nieuwe doorgang

Foto: Joost Goutziers

Inmiddels is de nieuwbouw opgeleverd aan het Verhalenhuis en de winkeliers, die zelf zorgen voor de afbouw
van hun nieuwe winkels. Zeeman en Action zijn al geopend. Onder andere Bristol en Domino's volgen later
deze maand. De oplevering van de appartementen is in
april. De appartementen worden verhuurd door woningcorporatie WonenBreburg.

Nieuwe doorgang aan de zuidzijde

Winkels onder de appartementen

kelcentrum en krijgt het Von Weberpark een nieuw gezicht. De eerste werkzaamheden in het park zijn gestart in
januari 2018. Op dit moment wordt door BPD nog volop
nagedacht over hoe vorm gegeven gaat worden aan de
nog beschikbare ruimte voor nieuwbouwwoningen.

huidige Verhalenhuis. Begin mei vindt de opening van het
nieuwe Verhalenhuis plaats. De plek waar nu de noodbouw staat, zal weer als parkeerterrein in gebruik genomen worden. Tegen de oostgevel van het nieuwe Verhalenhuis is winkelruimte gepland voor de Bristol. Wil je op
de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom
het nieuwe Wagnerplein?

De komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de
herinrichting van het openbaar gebied rondom het win-

Architectenbureau Roodkapje presenteerde 30 januari
een maquette van het nieuwe Verhalenhuis, waarin het
Ronde Tafelhuis, de bibliotheek en de Stadswinkel komen.
De maquette is te bezichtigen in de noodbouw van het

Doorkijkje naar Drieburcht

Maquette nieuwe Verhalenhuis

Foto's: Myriam Krol

Meer informatie vind je op:
www.hetnieuwewagnerplein.nl

Vooraanzicht Verhalenhuis
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Weekly Mile

gestart bij OBS De Sleutel

Door de ‘Weekly Mile’ krijgen
de kinderen de kans om tussen
de lessen door een frisse neus te
halen en energie kwijt te kunnen

Op maandag 5 maart jl. is OBS De Sleutel gestart met de Weekly Mile! Tijdens de
Weekly Mile rennen of lopen leerlingen samen met hun leerkracht één keer per week
1,6 kilometer in het Quirijnstokpark. Het doel is eenvoudig: we willen de kinderen
laten ervaren dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn om meer te bewegen en op een
leuke en gezellige manier met je gezondheid bezig te zijn.
Door de ‘Weekly Mile’ krijgen de kinderen de kans om tussen de lessen door een frisse
neus te halen en energie kwijt te kunnen. Ze gaan met hun lerares 15 minuten naar buiten om te lopen of te rennen, ieder in een eigen tempo. De kinderen weten dat het geen
wedstrijd is – velen wisselen rennen af met lopen, zeker in het begin. Tijdens het rennen
of lopen dragen de kinderen gewoon hun normale kleding en schoenen. Na afloop zijn
kinderen weer fris en hebben ze meer energie en concentratie om verder te gaan met
de les. We zijn nu gestart met de leerlingen van groep 6, maar het is de bedoeling dat
op termijn steeds meer groepen zullen meedoen.
De locatie is overigens perfect: het Quirijnstokpark direct achter onze school leent zich
uitstekend voor dit evenement. Het is overzichtelijk, verkeersvrij en door de verschillende paden hebben we een ideaal rondje kunnen uitzetten.
Onze Weekly Mile is een variant op The Daily Mile en komt uit Schotland. Daar bedacht
hoofdleerkracht Elaine Wyllie in februari 2012 samen met haar leerlingen dat ze iedere
dag, tussen de lessen door, 15 minuten lekker buiten zouden gaan rennen of lopen. Na
vier jaar bleek het initiatief nog steeds effectief en waren leerkrachten, leerlingen én
ouders nog steeds enthousiast. Nu, vier jaar later, doen er al meer dan 3000 scholen mee
in verschillende landen.

Proeverij
muziekinstrumenten
Een kans om kennis te maken met de
wereld van muziekinstrumenten in
bibliotheek Wagnerplein. Samen met
Wijkorkest Tilburg-Noord organiseert
de bibliotheek op 24 maart van 10.00 –
14.00 uur een muzikale proeverij voor
kinderen en volwassenen.

YOLANDA DOORAKKERS
Coaching
Leefstijl- en kindercoach Yolanda Doorakkers,
voor een gelukkig, gezond en vitaal leven

Is het er nooit van gekomen om muzieklessen te volgen, maar heeft u altijd al een
saxofoon willen uitproberen, een trompet
of een drumstel?
Laat u verrassen en kom op 24 maart
van 10.00-14.00 uur naar bibliotheek
Wagnerplein
De muzikale proeverij van Wijkorkest Tilburg Noord wordt uitgevoerd door docenten van Muziekvereniging L’Aventure
Musicale. Zij kunnen u er alles over vertellen en laten u kennismaken met diverse
koper, blaas- en slagwerkinstrumenten.
Ook is het mogelijk om deel te nemen aan
een proefles.
De toegang is gratis. Wilt u een proefles
volgen, meldt u of uw kind dan vooraf aan.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich aanmelding via www.sjorscreatief.nl. Jongeren
en volwassen kunnen zich aanmelden via
aventuremusicale@gmail.com.
Loop binnen bij de bibliotheek – Wagnerplein 101 - en laat u informeren door echte
muziekprofessionals of kom proefblazen.

Depressieve gevoelens, concentratieproblemen, overgewicht of gewoon niet lekker
in je vel zitten. Het zijn klachten die ik vaak tegenkom in mijn praktijk en ze leiden
vaak tot ziekteverzuim. Gelukkig is er iets aan te doen. Als leefstijl- en kindercoach
help ik mensen om de oorzaak van hun problemen aan te pakken en hun leven weer
een positieve draai te geven.
Langdurig resultaat
Ik coach zowel volwassenen als kinderen. Op een directe, oplossingsgerichte manier begeleid ik hen naar een gezondere leefstijl op basis van beweging en een gezond eetpatroon. Geen dieet, maar een gedragsverandering die langdurig resultaat
geeft, zodat mensen hun leven weer aankunnen, zowel geestelijk als lichamelijk.
Bootcamp en Meedoenregeling
Speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar organiseer ik in de schoolvakanties
de Food & Bootcampdagen. Iedereen vanaf 14 jaar kan vanaf maart in de avonduren
terecht in het Ypelaerpark voor bootcamp-lessen. Deelnemen kan ook via de Meedoenregeling. Op 14 april organiseer ik in samenwerking met D&G Fysiotherapie
een wijkgezondheidsdag in wijkcentrum De Ypelaer. Zie pagina 5.
Bel of mail mij voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek:
info@ydcoaching.nl of 06-14047579
Para Medisch Centrum
Verdiplein 88-90, 5049 NP Tilburg
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Aan de bak op Pannenkoekdag
Op vrijdag 16 maart vindt de 12de
editie van Nationale Pannenkoekdag plaats.
Onder het motto ‘Jong bakt voor oud’
zetten kinderen van verschillende groepen van basisschool De Regenboog in Tilburg Noord (Stokhasselt) opa’s en oma’s
in het zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken. Een aantal leerlingen gaan
die dag aan de bak om zo’n 40 ouderen
een lekkere pannenkoekenlunch te serveren, van 12.00 uur tot 14.00 uur in het
speciaal omgebouwde Pannenkoekenrestaurant van wijkcentrum de Ypelaer.
“We gaan er een gezellig feest van maken”,
aldus Petra Smit (De Regenboog), Ingrid
van den Bosch (vrijwilligster) en Natacha
Pinas (wijkcentrum de Ypelaer). En dat is
zoals Nationale Pannenkoekdag bedoeld is:
een feestje voor jong en oud met oer-Hollandse, zelfgebakken pannenkoeken in de
hoofdrol.

Kindercarnaval in wijkcentrum de Ypelaer
Sinds jaren is er weer eens Kindercarnaval gevierd in wijkcentrum de Ypelaer, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Centrumcoördinator
Natacha Pinas: “Dit is super goed ontvangen, niet alleen door de autochtone Nederlander, maar juist voornamelijk door nieuwkomers en jonge
wijkbewoners met een migrantenachtergrond. Op maandag en dinsdag kwamen de kindjes zelfs terug om te vragen of er nog steeds feest was.
Het was zeker voor herhaling vatbaar!”

KBO helpt u met uw belastingaangifte
Vrijwillige belastingconsulenten
Vrijwilligers van de ouderenbonden vullen de
aangiften in. Zij hebben allemaal een instructie
gehad en worden elk jaar bijgeschoold. U kunt
er dus op rekenen dat ze goed op de hoogte zijn
van mogelijke aftrekposten en dergelijken. De
Neem bij de afspraak alle benodigde papieren eindverantwoordelijkheid over de aangifte blijft
mee, zoals de machtigingscode, de jaaropga- wel altijd bij u zelf.
ve(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen
van medicijnen en toekenningen van zorg- en Meld u aan voor de Belastinghulp door te belhuurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen len met het afsprakenbureau in uw wijk. Woont
worden verstuurd. Ook is dan duidelijk of de u in Noord? Dan kunt u een afspraak maken in
Belastingdienst geld terugbetaalt. Het belas- de periode van 19 februari tot en met 17 april.
tingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro U kunt bellen op maandag van 13.00-17.00 uur
per aangifte, als bijdrage in de kosten voor de en op dinsdag van 08.30-12.30 uur naar 06 386
Spreekuren in de wijken
Mensen die al eerder van de Belastinghulp vrijwilligers. Als u aan huis gebonden bent, kan 27 765. U kunt dan meteen afspreken of u naar
gebruikmaakten, krijgen in februari opnieuw een huisbezoek worden gepland. Dat kost 12 het wijkcentrum komt of dat de vrijwilliger naar
u thuis komt.
een uitnodiging. Nieuwe cliënten zijn ook euro.
De Belastinghulp van KBO Tilburg is al jaren
een groot succes. Vorig jaar hielpen vrijwilligers samen met ContourdeTwern bijna 2.200
Tilburgers met het invullen van de belastingaangifte. Ook de komende maanden staan
de vrijwilligers weer klaar voor leden van de
ouderenbonden en alle gepensioneerden
die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Als
inkomensgrens geldt 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/
samenwonenden. Aangifte doen en eventueel
geld terugvragen kan ook voor de vier jaren
vóór 2017.

welkom via één van onderstaande telefoonnummers. Een afspraak kan alleen worden gemaakt
als u in het bezit bent van een machtigingscode. Die kunt u aanvragen bij de Belastingdienst:
088 123 65 55.

De lente komt eraan!
Maart is de maand waarin we het winterweer
achter ons laten, de dagen langer worden en
de zon weer heerlijk te voelen is. Tijd om naar
buiten te gaan! ContourdeTwern doet dat met
tal van activiteiten.

Kindereilanden met buitenspeelplezier
Aan ouders vragen we regelmatig aanwezig te
Tilburg Noord kent 3 wekelijkse middagen, zijn en ons te helpen bij spelletjes, het uitdelen
speciaal bedoeld voor alle basisschoolkinderen. van speelgoed, koffie en thee schenken en toezicht houden op de groep kinderen.
•
Op maandagmiddag R-Play Lochtenbergh,
van 14.30 tot 17.00 uur, te vinden op het Meer info
speelveld gelegen naast basisschool De Wil je meer weten over de Wandel4Daagse,
Lochtenbergh.
R-Play of andere activiteiten? Neem dan gerust contact met ons op! Voor Lochtenbergh
•
Op dinsdagmiddag R-Play Sibelius, van mail je naar erikbodifee@contourdetwern.nl en
14.45 tot 17.00 uur, onder de Sibeliusflat in naar marietvandelaar@contourdetwern.nl voor
en om de Sibeliusgarage.
Sibelius en Belaveld.
•

De Wandel4Daagse Noord
Een evenement wat niet meer weg te denken is
in de wijk! Met honderden deelnemers 4 dagen
lang telkens 5 kilometer wandelen. Zo ontdek
je de mooiste plekjes in Noord, ben je gezond
bezig in de buitenlucht en doe je tal van nieuwe
contacten op. Dit jaar van maandag 16 tot en
met donderdag 19 april. Meer info vind je elders
in deze krant en op www.contourdetwern.nl.

Op donderdagmiddag R-Play Belaveld, van R-Play Kindereiland is onderdeel van de totaal14.45 tot 17.00 uur, naast basisschool de aanpak van R-Newt Kids.
Vlashof op het Belaveld.

R-Play
Deelname aan R-Play is gratis. Kinderen worden
lid en krijgen een pasje. Er wordt spelenderwijs
ingezet op sociale vaardigheden, hoe (samen)
te spelen en taalontwikkeling.

‘t Koffiemomentje zoekt vrijwilligers
‘t Koffiemomentje is bedoeld om senioren
die niet gemakkelijk zelfstandig het huis
uit kunnen, contact te laten leggen met
andere mensen. KBO Stokhasselt introduceert ’t Koffiemomentje nu ook in Noord.
Bent u een dagdeel per week beschikbaar
en in het bezit van een auto? Bent u sociaal vaardig, geduldig en wilt u graag uw
steentje bijdragen aan dit mooie initiatief?
Neem dan contact op met sociaal werker
Jannie Haverkamp, via 013 542 16 64 of
janniehaverkamp@contourdetwern.nl.
Kent u mensen die geïnteresseerd zijn of
zou u zelf graag willen deelnemen aan
’t Koffiemomentje? Laat het ons gerust
weten!
Onder Ons
Lotgenotengroep Onder Ons is er voor
mantelzorgers van mensen met een
psychische aandoening. In deze groep praat
je met mantelzorgers die in een soortgelijke situatie zitten. Jij vertelt jouw verhaal
en luistert naar de verhalen van anderen.
Praten helpt, zeker als er met aandacht naar
je wordt geluisterd. Er kunnen nog mensen
aansluiten bij Onder Ons! De bijeenkomst
vindt plaats op donderdagavond (19.3021.30 uur) in het Zuiderkwartier, en is toegankelijk voor bewoners uit alle wijken.
Aanmelden van tevoren is gewenst, dat
kan bij Lydia Driessen via 06 194 09 911 of
lydiadriessen@contourdetwern.nl, of meld
je aan bij Willeke Sloot, via 06 346 23 064 of
willekesloot@contourdetwern.nl.

ContourdeTwern in Noord
adres

tel
adres

tel
internet

MFA De Symfonie
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg
013 455 38 00
Wijkcentrum de Ypelaer
Corellistraat 10
5049 EM Tilburg
013 455 29 28
contourdetwern.nl
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