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Wordt Noord ingesloten door industrie?
Door: Myriam Krol en Ab Kuiper
De wijkkrant is op bezoek bij Margriet Schipper en Andrea Dekker in Bed & Breakfast de Nieuwe Warande aan de Quirijnstokstraat. Stapels papier liggen er op tafel, over de
Zwaluwenbunders, het toekomstige industrieterrein voor grootschalige logistiek aan de Burgemeester Bechtweg.
Margriet en haar man zijn eigenaar
van de B & B aan de Quirijnstokstraat.
Andrea woont aan de Waalwijkseweg,
een lange laan tussen Udenhout, Berkel-Enschot en de Quirijnstokstraat. Ze
is secretaris van IVN Tilburg. Beiden gaat
het groene gebied aan het hart, vandaar
dat ze zich inzetten om de bouwplannen
tegen te gaan. Tot 11 juni kon je zienswijzen indienen bij de gemeente, verderop dit jaar komt nog de periode dat de
indieners nog bezwaar kunnen maken. Andrea, Margriet en hun achterban
maakten van deze mogelijkheid gebruik.
Ook via de facebookpagina’s van de Wijkkrant en www.stokhasselt.nl hebben we
onlangs inwoners van Noord geattendeerd
op deze mogelijkheid.
Het toekomstige industrieterrein ligt tussen de Quirijnstokstraat en de Hazennest
in. Nu is het nog natuur, bossen, zandpaden en weilanden. Maar er komt een logistiek centrum van Versteijnen, of van Decathlon. Het zijn concrete plannen, maar nog

niet definitief. De bedoeling is dat er hallen
met de hoogte van een flatgebouw van
zo’n 8 tot 11 verdiepingen komen en een
oppervlakte ter grootte van 21 voetbalvelden. En dan zijn daar ook nog Karwei en
een tuincentrum die samen aan de Rugdijk
op de plek van Intratuin iets heel groots
willen bouwen. Beide bouwplannen krijgen eigen afslagen met verkeerslichten
vanaf de Bechtweg. Wil je bezwaar aantekenen tegen de plannen aan de Rugdijk?
Tot 9 juli kun je zienswijzen indienen via
https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/bestemmingsplan/ontwerp-bestemmingsplan-rugdijk-von-suppestraat/

Groene long

We staan met Margriet en Andrea op de
eerste verdieping van de B & B en kijken
uit over een groene oase. Rechts zien we
Tilburg-Noord liggen, links Udenhout en
over de achtertuin met de boomgaard
kijken we naar de weilanden, een bos en in
de verte de nieuwe huizen van Landgoed
de Nieuwe Warande. “Dit stuk is de enige
plek om Tilburg die nog groen is”, constateren ze. “Dit is ons leefterrein en wanneer
daar deze industrie komt, gaan de natuur
en de leefbaarheid achteruit. Voor Tilburg-Noord is dit een groene long, natuur
in je achtertuin. We vrezen dat de verkeersstromen toenemen. De vraag naar vaste en
tijdelijke arbeidskrachten zal toenemen.
We weten dat de huisvesting daarvan nu al
voor heel veel problemen zorgt.”

Margriet en Andrea

poelen loopt, richting Udenhout en Berkel-Enschot. Het industrieterrein ontleent
zijn naam aan dit zandpad. De vrouwen

Foto's: Myriam Krol

zijn ook actief met natuureducatieprojecten in dit gebied. “Maar die liggen nu stil.
De Zwaluwenbunders slikt al onze energie
op.

Wandelroute Het Ommetje

Andrea en Margriet beheren wandelroute
“Het Ommetje”. In Noord start die route
bij Peerke Donders en loopt via de Quirijnstokstraat naar de Zwaluwsestraat, een
door bomen omlijnd zandpad dat midden
door het landbouwgebied langs een paar
Industriegebied De Zwaluwenbunders

Terrein van de Zwaluwenbunders

Meld je aan voor de
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www.autoprobaat.nl

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

C OLOFON
CORRESPONDENTIEADRES:

Eindelijk
Door: Joke Roovers
Al jaren zoeken we naar wegen om een arts in de Stokhasselt te krijgen. Ook de laatste cijfers van o.a. de GGD geven
aan dat de wijk achterblijft bij de rest van Tilburg. De gezondheid is matig/slecht bij:

0 -11 jarigen

Tilburg 3%

Stokhasselt 8%

12 - 19 jarigen

Tilburg 18%

Stokhasselt 27%

19 - 64 jarigen

Tilburg 24%

Stokhasselt 37%

65+

Tilburg 40%

Stokhasselt 54%

Als je tevens weet dat er een aantal zorgmijders zijn, dan is
medische zorg in de directe omgeving van groot belang.
De wijkraad heeft heel wat keren de aandacht gevraagd
van de gemeente, maar deze gaf terecht aan, dat zij geen
partij is bij de huisvesting van huisartsen. De huisartsenvereniging heeft samen met huisartsen uit Noord geprobeerd een collega aan te trekken. Zij liepen er echter
tegen aan dat nieuwe artsen liever in een ‘kant en klare’
praktijk elders in de regio starten.
We zoeken echter mensen die feeling hebben met patiënten uit onze wijk en die het niet erg vinden om extra tijd
te investeren. Gelukkig heeft de gemeente samen met het
Platform Continuïteit Huisartsenzorg haar faciliterende rol
opgepakt. In dit platform nemen vertegenwoordigers van
de Regionale Huisartsencoöperatie (RCH), verzekeraars CZ
en VGZ, HuisartsenKring en gemeente deel. Zij hebben als
doel er voor te zorgen dat het probleem opgelost wordt.
Schertsend is wel eens gezegd: "We maken een warm
nestje, dat het aantrekkelijk maakt om naar de Stokhasselt te komen."
Een mogelijke plek is vrijgemaakt in de aanbouw van
de Montfortkerk. Vanuit het Platform is vervolgens een
Stichting (Stichting Exploitatie Praktijken) opgezet, kortweg STEP. En kwamen we in een stroomversnelling. Drie

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250,
5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl
Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord
Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord
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partijen hebben overleg gevoerd, STEP is een lening aangegaan bij de bank. Enkele partijen hebben bijgedragen
waarna de verbouwing kon beginnen.
Vrijwilligers van de Montfortkerk hebben hard gewerkt
om de ruimtes leeg te maken en in het kerkgebouw de
nodige aanpassingen te doen. De parochie heeft zich teruggetrokken op haar oorspronkelijke plek.
EN NU IS HET ZOVER !!! De praktijk is van start gegaan. Op
22 juni vindt de officiële opening plaats. Wie er binnenkomt staat versteld van de wijze waarop de ruimtes opnieuw zijn ingedeeld. Het is een mooie, frisse huisartsenpraktijk. Er zijn 3 huisartsen (parttime) werkzaam. Verder
een praktijkverpleegkundige voor chronische zieken, een
diabetesverpleegkundige, een praktijkondersteuner voor
GGZ en enkele doktersassistentes.
Op korte termijn komt er ook een 24-uurs service voor het
ophalen van medicijnen via een medicatieautomaat. U
hoort daar dan meer over als het zover is.
De ingang van de praktijk ligt aan de Scarlattistraat (nummer 8). Op het parkeerterrein van de parochie is een nieuwe ingang gebouwd, zodat ambulances hier het best bij
kunnen komen. De gemeente zorgt nog voor verfraaiing
van de omgeving. Stokhasselt is een stukje rijker geworden.

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische
verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad
Heikant-Quirijnstok en Stichting Stokhasselt.
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DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
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Voor editie 5 van 2018,
die uitkomt op donderdag 16 augustus 2018,
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1 juli open dag “Haozewaaike”
Zoals u van ons gewend bent, is ons “Haozewaaike” weer
bezet met allerlei kramen, zoals een loempiakraam, het
kruidenvrouwtje, hobbykraam, allerlei snuffelkramen en
een hele hoop gezelligheid.
Daarnaast houden we weer een loterij, waar mooie planten en andere prijzen te winnen zijn. Ook aan de kinderen
is gedacht. Voor hen natuurlijk een leuke loterij.
Onze imker is aanwezig en zal een paar keer een workshop
geven over honing slingeren.
Voor de kinderen is er nog een gezellige zoekwedstrijd
waar een leuk prijsje te winnen is.
Kijk gezellig rond op ons tuincomplex. We hebben nog
vrije tuinen. Hebt u interesse, kom dan naar de tafel van
het bestuur. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden.
Foto: Miek Korsmit

U kunt zich nog aanmelden bij huisartsenpraktijk STOKHASSELT, www.praktijkstokhasselt.nl, tel. 013-5425949 of
info@praktijkstokhasselt.nl of een inschrijfformulier ophalen in de praktijk.

Ons adres: Hazennest Oost 4, Tilburg.
Er is voldoende parkeerruimte.
Bezoektijden: van 10.30 tot 17.00 uur

Arno van Bavel

Dubbel glas, Dubbel genot
Zoals jullie in de vorige
wijkkrant hebben gelezen,
heb ik maatregelen getroffen
om energiezuiniger te kunnen
leven. Het meeste rendement
heb ik van het dubbel glas dat
ik liet zetten. Ik had best wat
hulp kunnen gebruiken bij
het aanvragen en beoordelen
van de offertes, maar toen
ik eenmaal een keus had
gemaakt, was het zo gepiept.
Ik koos voor kunststof kozijnen
met dubbel glas. Binnen twee
dagen waren ze geplaatst
en het bedrijf nam alle afval
mee. Prima te overzien

dus. Het energieverbruik is
flink gedaald, het tocht veel
minder, in de winter verliezen
we minder warmte en in de
zomer blijft de warmte beter
buiten. En we hebben ook
in onze drukke straat nog
eens veel minder last van de
verkeersgeluiden binnen. Al
met al had ik de investering
heel snel terugverdiend en
nu, tientallen jaren later, ben
ik nog steeds tevreden met
de kwaliteit en het resultaat.
Volgende keer lees je over mijn
zonnepanelen, waardoor mijn
elektriciteitsmeter terugloopt!

Samen geeft energie! Wil
je met buren, vrienden of
familie in kleine kring praten
over
energiebesparende
maatregelen? Of over het
samen opwekken van energie?
Dat kan! En je staat er niet
alleen voor: Energiefabriek013
helpt je door informatie te
verstrekken, mee te praten en
mee te organiseren. Neem gerust
en vrijblijvend contact op met:
info@energiefabriek013.nl.

(Advertorial)

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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65 Midden-Brabanders beklommen

COLUMN

Mont Ventoux
"Mensen met een aandoening die tóch bergen kunnen verzetten. Samen trainen, samen naar dat doel
om de 1909 meter hoge
top van de Mont Ventoux te
bereiken. Hierdoor groeit
zelfrespect en zelfvertrouwen." Zo omschrijft Hans
Pouwer,
fysiotherapeut
van Fysio Sport & Therapie,
Beethovenlaan 330 in Tilburg-Noord, het doel van
de klim van deze beroemde Zuidfranse berg door 48
fietsers en 17 wandelaars
uit Midden-Brabant op zaterdag 12 mei.
Tijdens deze tweede editie
maakten van deze groep
tien personen deel uit met
een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en reuma.
Drie van hen legden het
26 kilometer lange traject
af op een driewielligfiets;
anderen wandelen. Deelnemers, naast hen begeleiders, familieleden en vrienden, komen uit Tilburg,

Ed Schilders

M IJ N T ILB U R G- N OOR D 4
Hilvarenbeek, Oisterwijk,
Berkel-Enschot en Rijen.
Inmiddels haalden deelnemers aan de Mont Ventoux
2018 en sponsoren ruim
8.500 euro op, die geschonken wordt aan de Stichting
Omni Sportief Tilburg. Zij
organiseert sportieve beweegactiviteiten voor mensen met een fysieke beperking en/of chronische
aandoening. Dit jaar opent
de stichting het Loket Sportief waarbij cliënten onder
begeleiding laagdrempelig kunnen bewegen, zoals
samen met anderen zwemmen, wandelen, handbiken
en sporten in de zaal.
"Als je ziet dat ligfietsers
op de Mont Ventoux 26
kilometer afleggen in vijf
uur, begrijp je welke enorme inspanning dat vergt.
Maar het betekent ook
een overwinning van de
deelnemers op zichzelf en
hun directe omgeving. Zij

Een mooie impressie van de fietstocht van 2017

laten zien wat ze allemaal
wél kunnen ondanks hun
beperking. Het doel van de
klim is dus veel breder dan
het bereiken van de top.
Hoewel dat natuurlijk het
letterlijke hoogtepunt van
ons initiatief op 12 mei zal
zijn," aldus Pouwer. Volgens
hem worden deelnemers
aan deze klim van de Mont
Ventoux een voorbeeld
voor anderen: "Ambassadeurs voor lotgenoten met
een beperking, die door tegenslagen weer een nieuw
doel in hun leven krijgen."
De Mont Ventoux, ook wel
‘Kale Berg’ genoemd, is
vooral bekend van de wieleretappes van de Tour de
France. In totaal zijn drie
beklimmingen
mogelijk;
Fysio Sport & Therapie in
Tilburg koos voor de oostelijke klim vanuit Sault, beroemd om zijn uitzichten
op groene wijnstokken en
gele korenvelden.

Thuis
Er zijn veel manieren waarop je een stad, een stadsdeel, of een wijk kunt leren
kennen. De meest voor de
hand liggende is natuurlijk
dat je er gaat wonen. Dan
moet je er boodschappen
doen, de hond uitlaten,
benzine tanken, een chineesje halen. De soort der
dingen waardoor je je in
het beste geval niet alleen
thuis thuisvoelt maar ook
in je omgeving. Dat gebeurde omstreeks 1984.
De dame uit wier badkuip
in een drive-in-woning in
de Eilenbergstraat ik ooit zo
wreed was verdreven door
haar halfgare huisbaas (zie
de vorige aflevering), die
dame was ondertussen al
weer tien jaar mijn echtgenote toen zij besloot dat we
naar een appartement in de
Hoffmannflat zouden verhuizen. En zo geschiedde.
Maar het is niet zo dat ik
toen ‘Noord’ pas beter leerde kennen. Het was meer
dat we nu wat dichter in
de buurt van familieleden
kwamen wonen. Wat overigens niet altijd een voordeel is. Ik kende Noord, en
met name de Stokhasselt al
behoorlijk goed. Want hoewel mijn ouderlijk gezin
niet erg uitgebreid was, had
het er toch alle schijn van
dat er een ware vogeltrek
had plaatsgevonden van de
Hasselt naar de Stokhasselt,
en dat wij ons nu daarbij
aansloten. Wat ik wil zeggen, is dat ik veel plekken
in Tilburg-Noord toen al op

een toch wel opmerkelijke
manier had leren kennen:
de echtscheidingen van
mijn familieleden.
Leer je stad kennen van
binnenuit! Ik zal het niemand aanbevelen maar het
werkt wel, tenminste als je
aan de goeie kant van de
scheidingslijn blijft. Er zijn
weinig flats en flatjes in de
Stokhasselt die ik niet van
binnen heb gezien. Ik heb
er muren gewit, een schrotjesplafond gesloopt, en in
bouwliften gestaan omdat
er gerenoveerd moest worden.
Mijn ouders scheidden en
mijn moeder ging met haar
geliefde op kamers in een
flatje in de Corellistraat.
Toen de kruitdamp was opgetrokken verhuisden ze
naar de Mascagnistraat.
Vader vond al snel een
nieuw lief, bij wie hij introk
in de hoge flat aan de Componistenlaan. Het nieuwe
lief had kinderen op huwbare leeftijd en een ervan
ging in de Perosistraat wonen met zijn (eerste) vrouw.
Leuk stel. We gingen er
graag gourmetten.
Als het daarbij gebleven
was, was dat allemaal nog
tot daaraantoe geweest,
maar
blijkbaar
wisten
ze van geen ophouden.
Scheiden is in mijn familiekringen tot hoge kunst verheven.
Mijn zus was kampioen.
Ze trok naar Noord toen
ze voor de tweede keer
trouwde met Peer. Hun

huwelijksbootje
meerde
aan in de Bellinistraat maar
bleek opnieuw lek. Daarna ging ze een tijdje met
Arie uit de Mascagnistraat,
maar uiteindelijk werd het
Dirk. Ze betrokken een flat
in… de Hoffmannlaan, een
paar verdiepingen boven
de onze. Ik vond de familie
toen wel heel dichtbij komen, maar ze verhuisden
naar de Blaak. Wat ook al
niet hielp.
Ondertussen verliep aan
vaderskant een en ander
ook minder harmonieus
dan je zou verwachten in
een Componistenflat. Hij
hertrouwde met Roos. Die
had een gezellige familie.
Zo leerden we de Schubertlaan kennen, eerst een
van de duplexwoningen en
later een van de flats (waar
het schrootjesplafond eruit
moest). En niet te vergeten
de frituur van een van de
broers van Roos aan het
Wagnerplein. Daarna verhuisden ze terug naar de
Hasselt, gingen ze terug
naar waar ze vroeger thuis
waren geweest.
Mijn moeder en vader zijn
overleden, haar tweede
man en zijn tweede en
derde vrouw ook. Zus trok
verder en verdween uit ons
zicht.
Mevrouw Schilders en ik
zijn sindsdien nogmaals
verhuisd maar we bleven
in Noord. Omdat wij daar
wél vonden wat zij zochten maar níet vonden: een
thuis.

Foto: Hans Pouwer

Wordt Noord ingesloten door industrie?
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Tilburg-Noord

Margriet en Andrea lazen zich door ontwerpstudies, milieueffectrapportages en bestemmingsplannen heen. “Het plan
is al zo ver gevorderd dat we twijfelen of we het tegen kunnen houden. Toch gaan we door. Als je over de tangent naar
de Reeshof rijdt, zie je enorme distributiehallen, leeg en te huur. Daarom twijfelen we over de noodzaak om hier ook te
bouwen. En de plek is gewoon verkeerd. Maar als die hal er toch komt: dan zo dat het in het landschap past, duurzaam
is, werkgelegenheid voor Tilburg-Noord oplevert en dat de verkeerstromen beperkt blijven. En dat het dak vol zonnepanelen komt. Dit gebied tussen Tilburg en Udenhout is nog groen, we willen niet dat ook hier de industrie oprukt.”
Begin Zwaluwsestraat

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

Foto: Myriam Krol
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Kent u de OPSTAPbus ?
De OPSTAPbus is een mobiel ontmoetingspunt voor
65-plussers uit Tilburg,
Berkel-Enschot en Udenhout en de kosten zijn
per activiteit verschillend.
Dagelijks worden veertien zelfstandig wonende
65-plussers
(eventueel
met rollator) thuis opgehaald voor een uitstapje of

een boodschappenrit. Wij
beschikken over twee
busjes die bemand worden
door twee vrijwilligers per
bus: een chauffeur en begeleider/ster.
Vrijwilligers
De organisatie van de OP-

STAPbus wordt gedaan
door
vrijwilligers
die
samen zorgdragen voor
de dagelijkse ritten. Zij
plannen voor elke dag per
bus een rit: zes dagen per
week een uitstapje en een
dag (op woensdag) een
boodschappenrit. Ook verzorgen zij het programmaboekje, de financiën, de

administratie en het onderhoud van de bussen.
Het doel van de OPSTAPbus is om zelfstandig
wonende 65-plussers een
gezellige en ontspannen
dag te bezorgen en hen in
de gelegenheid te stellen

hun sociale contacten uit
te breiden.
Nieuwe deelnemers
De OPSTAPbus is laagdrempelig.
Geïnteresseerden
kunnen zich gratis, zonder
indicatie aanmelden bij
het servicebureau. Dit kan
telefonisch op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur via
013 572 83 89. Bij inschrijving geven wij u kort uitleg
over de werkwijze van de
bus en sturen wij u de ‘Introductiebrief OPSTAPbus’
met daarin alle benodigde
informatie. Daarna ontvangt u iedere maand een
programmaboekje waarin
de uitstapjes en boodschappenritten duidelijk
omschreven staan.
De OPSTAPbus is een onderdeel van ContourdeTwern en ontstaan vanuit
een initiatief van en in
samenwerking met het
Nationaal Ouderenfonds
Nederland.

IKKOOK-JIJOOK?
Pittige Thaise salade van komkommer

Babbelaars

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt
De trein van 07.38 uur richting Rotterdam.
De zon schijnt al vriendelijk op mijn gezicht en probeert mij wakkerder te maken dan
ik ben. Ze blijft haar best doen en dat waardeer ik.
Ik ga voor mijn werk soms met de trein op pad en ik vind het heerlijk. Meestal een
zitplaats. Meestal geen vertraging. Als ik kan kiezen tussen de uitlaatgassen, een half
uur in de file of met vijf minuten vertraging aankomen op het juiste station dan weet
ik het wel. Zo gek doet die trein het zeker niet. En eerlijk toegeven: wie is er rond spitstijd al een keer zonder file in Eindhoven geraakt, of Rotterdam, of Utrecht?
Ik kom aan op Rotterdam Centraal en loop door de stationshal. Forenzen lopen met
fikse pas kriskras door elkaar. Toegangspoortjes piepen en vanaf het perron boven
me hoor ik een omroepbericht. Ik zie de verschillende koffietentjes die momenteel
hun piekmomenten beleven. De koffie is niet aan te slepen. De geur van versgezette
koffie brengt me in gedachten even naar huis. Naar een zaterdagochtend.
Laten we zeggen dat het voetbal- en hockeyseizoen is afgelopen. Ook jongste hoeft
niet te tennissen want als die al een toernooi speelt dan is dat altijd op zondag. Dus
ze kunnen uitslapen. Tot half een, toch? Ik ben al beneden want later dan een uur of
negen wordt het bij mij niet vaak. Ik hou van rust en op zo’n moment is dat er dus.
De overige vier zijn nog boven en het is daar nog stil. Ik heb net gegeten en ook net
koffie gezet. Even genieten van een mok hete, zwarte koffie. Echt een geniet-moment
voor mezelf.
En dan valt het me op, hoe ironisch, door de stilte dat het zo heerlijk stil is. Er rijden
nog nauwelijks auto’s, geen brommers of ambulances en ook de buren zijn nog niet
wakker. Ik hoor een knarsend geluid maar dat blijkt de kat te zijn die van haar pas
gevulde bakje staat te eten. Dat is het voorlopig hier beneden. De kat en ik.
Dan geniet ik dus niet alleen, maar samen met haar.

Illustratie: Laurien Baart

Ingrediënten
•
1 grote komkommer
•
1 rode ui
•
1 rode peper
•
1 limoen

•
•
•

1 theelepel suiker
2 eetlepels Thaise vissaus
1 takje koriander

Laten we de klok nu eens twee uur verder draaien, maar het blijft wel die zaterdag. De
boter staat op de aanrecht naast een kop thee. Het brood ligt op tafel maar het beleg
is wel al opgeruimd. De twee oudsten zitten te lachen om video’s die ze elkaar tonen
op hun mobiel. Jongste zit te mokken omdat hij nog moet eten maar het beleg is al
opgeruimd. Hij was als laatste beneden. Liefste bolletje somt een lijst boodschappen
op die we vandaag nog moeten halen en als het kan voor 12 uur want dan is het nog
niet zo druk. Druk. Druk. Ik voel wel een druk. Een rush. Een gehaast. Een machine die
moet gaan draaien maar die nog niet op toeren is gekomen. Ik sta op en zet mijn lege
mok bij de afwas op de aanrecht. Ik draai me om en aanschouw dit tafereel eens van
een afstand en ik denk, in de stilte in mijn hoofd, dat ik dit toch ook wel heerlijk vind.

Bereidingswijze
Met dunschiller in de lengte 6 repen schil van komkommer verwijderen. Komkommer in flinterdunne plakjes schaven. Ui in dunne plakjes snijden en in ringen verdelen. Peper halveren, zaadjes verwijderen en in flinterdunne reepjes snijden.
Komkommer, ui en peper in kom mengen. Van schil limoen 1 theelepel afraspen.
Limoen uitpersen. Suiker in limoensap oplossen. Vissaus, limoenrasp en komkommermengsel erdoor scheppen. Garneren met korianderblaadjes.
Smakelijk!

Voortaan ook uw adres voor
behandeling bij hooikoorts!
(max. 3 behandelingen noodzakelijk)

Bel of mail nu voor een afspraak:
013 5470257
info@fysiosport-mb.nl
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N IE UWS VAN DE W IJ KR AD E N
SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

Picknick in Ypelaerpark

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Werkgroep Zwerfafval
Zwerfvuil ruimen
De werkgroep komt elke drie weken bij elkaar om op een
locatie in Tilburg-Noord zwerfafval te ruimen. Deze zomer
zijn op de volgende data ruimacties gepland: maandag 25
juni, dinsdag 17 juli, woensdag 8 augustus en donderdag
30 augustus. We starten om 14.00 uur. De locaties vind je
kort van te voren op de website (www.noordraadhq.nl).
Wil je (een keer) meehelpen of heb je een verzoek om een
bepaalde omgeving van zwerfvuil te ontdoen? Laat het
ons weten via carin.van.voorst@planet.nl

Foto: Wijkraad Stokhasselt

Iedereen is van harte welkom op zondag 1 juli van 14.00
tot 18.00 uur in het mooie Ypelaerpark. Neem je eigen gevulde picknickmand mee en zoek een plekje op het grote
grasveld. Wij zorgen voor diverse dranken maar ook díe
mag je zelf meenemen als je dat wilt. In onze verkoopkraam hebben we verse salades en brood. En al dat lekkers
is te koop voor hele kleine prijsjes. Koffie, thee en ranja
zijn zelfs helemaal gratis. Is picknicken op de grasmat niet
helemaal je ding (meer), dan is dat geen probleem. Er zijn
ook een heleboel zitplaatsen.
Zoals gebruikelijk wordt de picknick opgefleurd met kleine optredens van allerlei aard. Wil je zelf optreden dan
staat het podium voor jou open. Denk er wel aan dat we
geen muziekversterking hebben en slechts twee microfoons. Muziek maken op het veld mag natuurlijk ook. Voor
kinderen is er van alles te doen op het gebied van spelen
en bewegen. Er zijn allerlei spelmaterialen te leen die op
het grasveld te gebruiken zijn.
Ook dit jaar hebben we een bak- en grillhoek ingericht.
Iedereen die dat wil, kan daar zelf meegenomen etenswaren bereiden.

Familiedagen Ypelaer
Op zondag 1 juli vindt de laatste Familiedag voor de zomervakantie plaats in wijkcentrum De Ypelaer. Van 12.00
tot 13.00 uur kun je weer binnenlopen bij de lunch. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Een standaard lunch kost maar
€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00.
Kinderen kunnen vanaf 13.00 uur deelnemen aan activiteiten (knutselen, spelletjes en dergelijke). Het springkussen
staat er ook weer en we schenken gratis ranja. Als het weer
het toelaat, zijn de kinderactiviteiten buiten. De ouders
kunnen dan terecht op het terras van De Ypelaer.
Om 14.00 uur kunnen de liefhebbers (vanaf 16 jaar) deelnemen aan 5 rondes bingo met uitsluitend boodschappenpakketten als prijzen. 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.

Vrijmarkt Parkfestival 2018
Op zaterdag 1 en zondag 2 september vindt het jaarlijkse
Parkfestival plaats in het Ypelaerpark. Voor de vrijmarkt kan
nu al ingeschreven worden. Vraag een inschrijfformulier
aan via parkfestival@tilburg-noord.nl of kom op woensdag
27 juni of 4 juli van 19.00 tot 20.00 uur inschrijven in wijkcentrum De Ypelaer. De kraamhuur is nog steeds slechts
€ 15,00 per dag. Contactpersoon voor vragen over de activiteiten van de wijkraad Stokhasselt: Frans van den Dries
activiteiten@stokhasselt.nl.

Foto: Jeanne van der Heijden

Sport- en spel in de zomervakantie
In juli en augustus zijn er in de schoolvakantie op enkele woensdagmiddagen sport- en spelactiviteiten in het Ypelaerpark. Kinderen kunnen dan terecht op het speelterreintje naast De Ypelaer en het aangrenzende grasveld. Ouders
zijn ook van harte welkom. Voor hen is er voldoende ruimte op het terras van het wijkcentrum. Er wordt gratis koffie,
thee en ranja geschonken. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen, er is van alles aanwezig om mee te spelen.
De sport- en spelmiddagen zijn op de volgende woensdagen van 14.00 tot 16.30 uur: 18 juli, 1 augustus en 15 augustus.
Voor informatie kun je mailen naar: activiteiten@stokhasselt.nl.

Zomerfestival
Op zondag 24 juni wordt in en rondom wijkcentrum De Symfonie (Eilenbergstraat 250) een sprankelend Zomerfestival
gehouden (georganiseerd door de Noordraad en ContourdeTwern/R-Newt). Verspreid over verschillende podia zorgen diverse groepen en artiesten uit onze wijken voor
muziek, dans, acts en cultureel vermaak. We noemen:
Nasser el Jackson - Bilal (gitaar) - Junior - Over de streep
- DJ Daan - Ad en Jan (gitaar)
- Mustafa - Melanie Schippers - Hatty - Dion vd Berg
(dichter) – Placido - Zingen
voor je leven - Wijkorkest
Noord - The Bastard Market
Band - Orkest L'Aventure Musicale - Kontrast - Koor Cantabile – Zolderlingen - DJ Joey
- Djembé club - Bibliotheek
poëzie - Roller Disco.
Het wordt een groot feest
voor alle leeftijden. Uiteraard zijn er volop hapjes en
drankjes. De toegang is gratis, zowel binnen als buiten.
We beginnen om 12.00 uur
en eindigen rond 19.30 uur.
Het festival staat in de startblokken maar we zoeken
nog handjes. We kunnen bij
de verschillende acts en kramen nog veel vrijwilligers
gebruiken (wel 30). Voor
de vrijwilligers wordt goed
gezorgd. Ze krijgen gratis
broodjes en drankjes en
een
tegoedbon voor een
etentje in ons wijkrestaurant.
Wil je ons helpen? Stuur
dan snel een mailtje naar
zomerfestival@tilburg-noord.nl

meer nieuws op pagina 6 >>
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Spreekuur van de wijkraden

Wateroverlast in uw straat?

De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden sinds kort spreekuren voor wijkbewoners.
Iedereen kan er terecht voor een breed scala aan onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. De wijkraad Stokhasselt
houdt op 4 juli in De Ypelaer spreekuur (van 18.30 tot 19.30 uur). De noordraad heeft
pas op 23 augustus weer een spreekuur in De Symfonie. Kijk voor tijden en data op de
websites van de wijkraden (www.noordraadhq.nl – www.stokhasselt.nl ).

Maak het gezellig met een geveltuintje
Wist je dat een geveltuintje wateroverlast in je eigen huis voorkomt? Een geveltuintje
kun je eenvoudig zelf maken. Haal een rij tegels langs de gevel (trottoir) van je huis weg.
Leuke plantjes of bloemen erin. Klaar! Het regenwater stroomt dan makkelijker in de bodem en het riool wordt minder belast. Meer groen en minder tegels is bovendien beter
voor vogels, vlinders, bijen en insecten. En het groen staat ook nog eens gezellig! Vraag
wel eerst bij de gemeente of je een geveltuintje in jouw straat mag maken want de stoep
moet voldoende breed zijn (minimaal 1,50 meter) voor rolstoelen en scootmobielen. En
wil je hulp van de gemeente? Dat kan. Stuur dan een mail naar natuur_groen@tilburg.nl.
De gemeente verzamelt de aanvragen en verstrekt één keer per jaar opdracht voor het
aanleggen van de tuintjes. Indieners ontvangen hierover bericht.

Foto: Carin van Voorst

Nul-op-de-meter
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 wordt ook nog eens op
een duurzame manier opgewekt. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nee hoor!
Sterker nog, over enkele decennia wil de gemeente Tilburg en zelfs de landelijke overheid dat alle woningen energieneutraal zijn. Er loopt nu in Tilburg een project ‘Aan de
slag met je huis’. Daarbij werken de gemeente Tilburg, Energiefabriek013, Woonconnect
en Innozaam samen. De Noordraad ondersteunt dit project. Er zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten geweest om bewoners te informeren over de opties voor energiebesparing (door onder andere isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, eventueel hybride cv-ketel) en de subsidiemogelijkheden.
Om het project dichter bij de bewoners te brengen willen we een werkgroep oprichten. Een werkgroep die contacten onderhoud met de verschillende initiatiefnemers van het project maar ook – en vooral – de bewoners in Tilburg-Noord weet
te bereiken. Daarvoor zoeken we vrijwilligers. Heb je interesse in het project en wil
je je inzetten voor een werkgroep? Dan willen we graag met je in contact komen.
Stuur een berichtje naar carin.van.voorst@planet.nl .

Foto: Carin van Voorst

Maar (andersom) betegelen van de voortuin: niet doen! Stop er mee! Voor je het weet
klotst het water over je drempel. En dan ben je zelf verantwoordelijk.

Verrijk Je Wijk (VJW)
De wijkraden hebben Verrijk-Je-Wijk-budget beschikbaar. Deze subsidie kan gebruikt worden voor kleinschalige sociale initiatieven in de wijk. Ben je van plan
iets te organiseren in je straat of buurt? Een evenement waarmee buurtgenoten
elkaar (beter) leren kennen? Of om samen iets te ondernemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage van de wijkraad. Op de website
van de Noordraad lees je meer (o.a. voorwaarden) en kun je een formulier downloaden voor het aanvragen van VJW-subsidie voor de wijken Heikant en Quirijnstok.
Voor de Stokhasselt kun je mailen naar: verrijkjewijk@stokhasselt.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

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

Weegels

Tandprothetiek

Mond Esthetiek en Tandtechniek
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Nieuwe stadswinkel
Noord geopend
De stadswinkel Noord is verhuisd naar het Verhalenhuis aan Wagnerplein 4. De ingang van de nieuwe
winkel zit naast sportcomplex Drieburcht.
Bij de vestiging in Noord kunnen bezoekers van maandag tot en met vrijdag op afspraak langskomen tussen
09:00 en 18:00 uur. Ook Loket Z Noord is heropend in de nieuwe stadswinkel. Inwoners van Tilburg kunnen
daar terecht met al hun vragen over zorg en welzijn, inkomensondersteuning of vervoer op maat. Op werkdagen is er een inloopspreekuur tussen 10:00 uur en 12:00 uur, waarbij bezoekers wel rekening moeten houden
met enige wachttijd. In de middag werkt Loket Z alleen op afspraak.
AFSPRAAK MAKEN
De stadswinkels werken op afspraak, zodat klanten snel geholpen worden. Een afspraak maken gaat via de
website www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013. Wie zonder afspraak langskomt, kan bij de doe-hetzelfbalie kijken of er toevallig een gaatje is om direct een product aan te vragen. Het ophalen van een aangevraagd rijbewijs of legitimatiebewijs kan wel zonder afspraak.

Tilburg opent
Meldpunt zorg
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners de
zorg krijgen waar ze recht op hebben. Daarom is
het Meldpunt zorg geopend. Als er bijvoorbeeld
twijfels zijn of iemand wel de juiste kwaliteit en
hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken, kan
via het Meldpunt een melding gemaakt worden.
Het kan gaan om zorg van een zorgverlener die bij
de gemeente gecontracteerd is of een zorgverlener die is ingekocht met een persoonsgebonden
budget (pgb). Ook bij vermoedens van vervalsing
van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van
verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van

Nieuws van JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht
een persoonsgebonden budget, kan een melding
gemaakt worden.
Iedereen kan (anoniem) een melding zorg doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip
concrete informatie bevat. Het nieuwe meldpunt
op gebied van zorg nodigt bewoners uit om te
laten weten wanneer iets niet lukt of fout dreigt
te gaan.

MOESTUINIEREN VOOR BASISSCHOLEN
De basisscholen in Tilburg-Noord hebben volop moestuintjes gespaard
tijdens de moestuinweken. Daarna gingen groepen van verschillende
scholen langs bij Groenrijk Tilburg om kennis te maken met 'moestuinieren'. Er werd onder andere zonnebloem en tuinkers gezaaid en uitleg gegeven over allerlei soorten groenten en fruit. De potjes waarin
was gezaaid gingen mee naar school zodat in de klas het groeiproces
gevolgd kan worden. Een succesvol project dankzij de samenwerking
tussen Albert Heijn, Groenrijk Tilburg en Jongeren op Gezond Gewicht.

Een melding kan gedaan worden via de website
van de gemeente: www.tilburg.nl.

Snelheidsdisplays in uw gemeente
Waarschijnlijk kent u ze wel:
die borden langs de weg die
laten zien hoe hard u rijdt.
Soms geeft zo’n snelheidsdisplay het aantal kilometers
per uur aan. Andere borden
tonen teksten als "U rijdt te
snel" of een smiley zien of
een duimpje omhoog als u
zich aan de maximumsnelheid
houdt.
Veiliger
Een snelheidsdisplay meet niet alleen de snelheid,
maar ze zijn er ook om de verkeersveiligheid te
vergroten in woonwijken, rond scholen en bedrijfs-

terreinen. Het idee is om weggebruikers te confronteren met hun eigen snelheid en weggedrag. Voor
een optimaal resultaat zal de gemeente de displays
regelmatig verplaatsen.
Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten,
provincie, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen
gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het
motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.
Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het
verkeer en zich te houden aan de snelheid. Want in
90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag zoals niet opletten of te hard rijden.
Informatie over de campagne staat op
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Officiële publicaties in
Over uw buurt

RAMADAN
De Ramadan is op 16 mei gestart. Op basisschool Aboe El- Chayr
merkten ze dat kinderen die meedoen aan de Ramadan zich minder
goed kunnen concentreren op school. Daarom gaf GGD Hart van Brabant voorlichting aan verschillende groepen ouders in Tilburg-Noord
De voorlichting ging over voeding en fit blijven rondom de Ramadan.

FIT DE EXAMENS DOOR
Leefstijlcoach Fatima Id Ali van GGD Hart van Brabant heeft aan alle
vierde klassen van de Cobbenhagen MAVO een gastles gegeven over
'Fit de examens door'. Net als op de basisscholen heeft ook deze
groep minder concentratievermogen tijdens de Ramadan, die precies
tegelijk met de examens valt. Tijdens de gastles is gesproken over
'gezonde leefstijl' (voeding, beweging, slapen en ontspanning). De
jongeren hebben een weekplanning gekregen waar ze mee kunnen
werken tijdens de examens. Ook werd er een quiz gehouden over
suikers en energiedranken.

De gemeente publiceert haar bekendmakingen
op internet. Iedereen kan de bekendmakingen
bekijken, via een app of e-mailservice. Dat kan
via de app 'Over uw buurt'.
Deze komt in plaats van de 'Tilburg omgevingsalert'. In 'Over uw buurt' staan bijvoorbeeld aanvragen voor
een dakkapel van een achterbuurman, een kapvergunning voor een boom in de buurt of het plaatsen van
een reclamebord naast het huis. 'Over uw buurt' is gratis te downloaden in de App Store of de Google Play
Store. Ook de e-mailservice is gratis. Aanmelden kan op de website overuwbuurt.overheid.nl.

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. medische verrichting (operatie); 2. bescherming bevolking (afk.); 3. mannetjesschaap;
4. stand der edelen; 5. bagagedrager; 6. koningin-regentes; 7. bijensoort; 8. plaats in Zeeland; 9.
roem; 10. titel (afk.); 11. deel van stereo-installatie; 16. opening (bres); 18. voordeel (baat); 20. lidwoord; 21. modern pepmiddel (afk.); 23. Europeaan; 25. deel van jaar; 26. vruchtenbrij; 27. Europese munt; 29. zeer koud gebied; 32. al de partijen van een meerstemmig muziekstuk; 34. herkauwer; 36. scheldnaam voor Hollander; 37. arbeidsplaatsenovereenkomst (afk.); 39. inleidend
muziekje; 40. pauselijke driekroon; 42. groot muziekinstrument; 43. groep van voorname mensen;
45. sluiskolk; 46. huisdier; 51. wandversiering; 53. visgerei; 54. sufferd (piekeraar); 55. aanmoedigingskreet; 56. jong dier; 57. deel van een jas; 59. telwoord; 60. gekookte meelballetjes; 62.
rechtsgeleerde; 63. medemens; 66. vordering; 67. schuw dier; 69. channel service unit (afk.); 71.
naaldboom; 73. afwezigheid van twist (pais); 74. deel van gebit; 75. aanduiding van biljoenvoud;
78. aardkluit; 80. telwoord; 82. familielid; 85. lengtemaat (afk.).
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Horizontaal 1. kraak of diefstal; 7. reptiel; 12. verfrissing; 13. geliefde van Julia; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. gouverneur-generaal (afk.); 17. spijskaart; 19. groot binnenwater; 21. xenon
(scheik. afk.); 22. vlug; 24. iemand die niets uitvoert; 27. Baskische afscheidingsbeweging; 28.
Engelse universiteitsstad; 30. Trans Europa Expres (afk.); 31. onnozel persoon; 32. ijshockeyschijf;
33. bovendien; 35. belhamel; 37. bloeiwijze; 38. bestuurder van een vliegtuig; 41. oogholte; 42.
volksopstand; 44. trip (tocht); 46 onbewoonbare woning; 47. woonplaats; 48. belastingterm; 49.
regenboogvlies van het oog; 50. dagbladwezen; 52. kampeerverblijf; 54. Japans automerk; 56.
vaatwerk; 58. plaats in België; 61. godin van de dageraad; 62. dameskleed; 64. scheerlijn (touw);
65. uitvinder van de telefoon; 67. pulverig; 68. uniforme artikelcodering (afk.); 70. toespraak; 72.
deel van zitvlak; 73. schildersgerei; 76. kleur (Engels); 77. loofboom; 78. soort groente; 79. Egyptische havenstad; 81. neon (scheik. afk.); 82. afgemat; 83. erwtensoep; 84. vertragingstoestel; 86.
plaatselijke taal; 87. Nederlandse filosoof en theoloog.
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Horizontaal 1. kraak of diefstal; 7. reptiel; 12. verfrissing; 13. geliefde van Julia; 14. sterk ijzerhouDe oplossing
van puzzel
3 - 2018 is: DERDEWERELDWINKEL
dende grondsoort; 15. gouverneur-generaal (afk.); 17. spijskaart;
19. groot binnenwater;
21. xenon
(scheik. afk.); 22. vlug; 24. iemand die niets Uit
uitvoert;
27.
Baskische
afscheidingsbeweging;
28.
de vele inzendingen die we ontvingen
is als prijswinnaar getrokken:
Engelse universiteitsstad; 30. Trans Europa Expres (afk.); 31. onnozel persoon; 32. ijshockeyschijf;
33. bovendien; 35. belhamel; 37. bloeiwijze; 38. bestuurder van een vliegtuig; 41. oogholte; 42.
volksopstand; 44. trip (tocht); 46 onbewoonbare woning; 47. woonplaats; 48. belastingterm; 49.
regenboogvlies van het oog; 50. dagbladwezen; 52. kampeerverblijf; 54. Japans automerk; 56.
vaatwerk; 58. plaats in België; 61. godin van de dageraad; 62. dameskleed; 64. scheerlijn (touw);
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia
65. uitvinder van de telefoon; 67. pulverig; 68. uniforme artikelcodering (afk.); 70. toespraak; 72.
deel van zitvlak; 73. schildersgerei; 76. kleur
(Engels); 77.
loofboom;
78. soort
groente;
79. EgyptiDe winnaar
krijgt
hiervan
bericht,
waarna
de prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden.
sche havenstad; 81. neon (scheik. afk.); 82. afgemat; 83. erwtensoep; 84. vertragingstoestel; 86.
plaatselijke taal; 87. Nederlandse filosoof en theoloog.

Mevrouw C. Zoontjens, Mozartlaan

De oplossing van deze puzzel voor 20 juli naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De
winnaar
krijgt
een cadeaubon van Hairfashion Rob Rasenberg.
1. medische verrichting (operatie); 2. bescherming
bevolking
(afk.);
3. mannetjesschaap;

Verticaal
4. stand der edelen; 5. bagagedrager; 6. koningin-regentes; 7. bijensoort; 8. plaats in Zeeland; 9.
roem; 10. titel (afk.); 11. deel van stereo-installatie; 16. opening (bres); 18. voordeel (baat); 20. lidwoord; 21. modern pepmiddel (afk.); 23. Europeaan; 25. deel van jaar; 26. vruchtenbrij; 27. Europese munt; 29. zeer koud gebied; 32. al de partijen van een meerstemmig muziekstuk; 34. herkauwer; 36. scheldnaam voor Hollander; 37. arbeidsplaatsenovereenkomst (afk.); 39. inleidend
muziekje; 40. pauselijke driekroon; 42. groot muziekinstrument; 43. groep van voorname mensen;
45. sluiskolk; 46. huisdier; 51. wandversiering; 53. visgerei; 54. sufferd (piekeraar); 55. aanmoedigingskreet; 56. jong dier; 57. deel van een jas; 59. telwoord; 60. gekookte meelballetjes; 62.
rechtsgeleerde; 63. medemens; 66. vordering; 67. schuw dier; 69. channel service unit (afk.); 71.
naaldboom; 73. afwezigheid van twist (pais); 74. deel van gebit; 75. aanduiding van biljoenvoud;
78. aardkluit; 80. telwoord; 82. familielid; 85. lengtemaat (afk.).
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UITAGENDA
JUNI

22

OPENING HUISARTSENPRAKTIJK

van 16.00 tot 18.30 uur

JUNI

Wij wensen lezers en
adverteerders een
mooie zomer en een
zonnige vakantie.

24
JUNI

28
JUNI

29
JULI

1
JULI

1

ZOMERFESTIVAL IN EN ROND
de Symfonie van 12.00 tot 19.30 uur
50 JAAR JANTJE BETON STOKHASSELT
festiviteiten aanvang 's ochtends

RTH: PROEF DE CULTUUR VAN...
de Antillen van 19.30 tot 22.00 uur

OPEN DAG TUINPARK DE HAZENNEST
10.30 tot 17.00 uur

FAMILIEDAG IN DE YPELAER
vanaf 12.00 uur

JULI

grafisch ontwerp

20 T/M 29

TILBURGSE KERMIS
start op vrijdag 20 juli om 15.00 uur

JULI

18

SPORT EN SPELDAG BIJ DE YPELAER
van 14.00 uur tot 16.30 uur
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In Memoriam
Een markant inwoner van Tilburg-Noord is overleden;
Wim Manders, 86 jaar oud. Hij kende de Heikant van
binnen en van buiten. Kwam eind jaren ’70 van de vorige eeuw wonen in de Haydnstraat. Hij was ingegaan
op het voorstel om in de nieuwe wijk Tilburg-Noord het
pastoraat in de grote stadsparochie te gaan vormgeven. Een wijk die tot voor kort bestond uit ‘dun Haaikaant’, waar de bewoners elkaar van haver tot gort kenden. Een bijzonder stukje van de stad, bij de meeste
Tilburgers bekend als ‘boven het kanaal’ en een jaarlijks
uitje naar Peerke Donders.
Wim Manders werd geboren in Dinther op 8 november 1931 in een gezin met 7
kinderen. Op jonge leeftijd ging hij naar de Abdij in Heeswijk, was een enthousiast
student van zijn ‘cours’ en ging naar Amsterdam en Parijs om zijn bekwaamheden
als docent Frans te verbeteren. In 1964 trok hij naar Tilburg en begon met Lucerna,
een huis voor jonge theologie-werkstudenten. Daar zou hij aan de Norbertijnse toekomst in Tilburg bouwen.

Feestelijke opening
Winkelcentrum Wagnerplein
op 16 en 17 juni
Hoe is het zo gekomen?
Door: Ab Kuiper
Op 16 juni is de officiële opening en op 17 juni volgt een open zondag. Volgens Ton
van den Bersselaar, de voorzitter van de winkeliersvereniging, beloven deze twee dagen voor de bezoekers heel leuk te worden. Volgens hem is het de moeite waard om
een kijkje in het winkelcentrum te nemen. Er is van alles te doen, ook voor de kleintjes.

Over zijn taak in de parochie zei hij altijd dat hij juist géén pastoor wilde zijn, maar
Pastor-teamleider. Hij had de collega’s, in die beginjaren, nodig met al hun verscheidenheid aan gaven en talenten. Zo gaf hij het pastoraat in teamverband vorm. Wim
geloofde er ook oprecht in dat de mensen niet naar de kerk, maar de kerk naar de
mensen moest komen. Zo werden de Herderskerk op het Kreverplein en de Driekoningenkerk op het Wagnerplein gebouwd. Met de Mariakerk drie gebouwen waar
honderden bezoekers kwamen en vele inwoners van de wijk werden gedoopt, getrouwd en begraven. Tot op de dag van vandaag zien wij hoe de Mariakerk een
verzamelpunt van mensen is gebleven in de wijk. Iedere zondagmorgen vele bezoekers, ook bij de koffie na afloop. En door de week een trefpunt voor de vele
vrijwilligers die de parochie telt.
Eind jaren ’80 was Wim een enthousiast verdediger van de Vredesbeweging, de
Wereldwinkel en later een ambassadeur van Inloopruimte de Boomgaard op het
AZC, Peerke Donders park en het Ronde Tafelhuis. Hij geloofde in contacten met
Hongarije en genoot met volle teugen als hij zag hoe de oude en nieuwe Heikanters
elkaar treffen en vinden. Dat was immers een belangrijk gegeven in zijn pastor-zijn.
Mensen met elkaar in verbinding brengen, begrip laten groeien uit organische verbanden en mensen het vertrouwen geven dat zij de wereld, met elkaar en Gods
hulp, een stukje beter kunnen maken. Ieder met eigen talenten, met eigen gaven.
Juni 2018 Thea van Blitterswijk
Voorzitter van de winkeliersvereniging Ton van den Bersselaar

COLUMN

Als ik het winkelcentrum inloop, kom ik regelmatig langs de zaak van Van Bersselaar Optiek. Een mooie winkel met een uitstraling van chic en degelijk. Mensen, zet de schroom
om naar binnen te stappen van je af, je wordt er prima geholpen. Volgens Ton, de eigenaar, probeert hij zich te onderscheiden door zijn aandacht voor de klant, de nazorg en
het juiste en goede product. Als voorzitter van de winkeliersvereniging is hij de man aan
wie ik mijn vragen kan stellen over het ontstaan van het plan voor het nieuwe Wagnerplein.

Jessica Köhler-Bracke

PRO EFWERKWE E K

Het is weer zo ver: Stapels
boeken, bergen papier en
rondslingerende pennen op
de keukentafel. De vuile was
van een week of drie verspreid
over de tienerkamer en vooral veel gevloek en gezucht.
Komt u dit bekend voor? Dan
heeft u waarschijnlijk ook een
kind op het middelbaar onderwijs. Ik zelfs twee.
Daar is het de gewoonte om
drie keer per jaar het hele systeem op z’n kop te gooien en
te kijken of er nog iets is opgestoken de laatste tijd. Elke
dag gaan ze dan een paar uur
naar school om toetsen te maken. Die tiendubbel meetellen
voor hun eindrapport. En dus
mega-MEGA belangrijk zijn!!!
Dat je dat als ouders moet
snappen en dus niet moet
klagen over vieze sokken onder het bed of verkreukelde
boekenkaften.
De oudste haalt gelaten zijn
schouders op en verdwijnt na
het eten meteen naar boven.
Wat hij daar uitspookt blijft
een raadsel, want bemoeien is
uit den boze! ‘Jahaaaaa, zeur
nou niet zo. Weet ik al lang.
Komt goed.’ Je vraagt je soms
werkelijk af of hij op school

wél dingen aanneemt of dat
hij daar ook de gewoonte
heeft om overal over in discussie te gaan.
Bij de jongste is het een ander
verhaal. Omdat enig ouderlijk toezicht bij het leren gewenst is, krijgen ze een week
tevoren een schema mee naar
huis. Met daarop per vak de
stof die getoetst wordt en
een tijdbalk met lege hokjes.
Met enige reserve begint ze
de vakjes op de planner in
te kleuren. Ze wil graag mijn
goedkeuring, in de vorm van
een handtekening. Dat moet
van de mentor.
Elk hokje staat voor een half
uur leren. 'Een half uur?!'
roept ze ontzet. 'Weet je wel
hoe lang dat is?' Ja schat, dat
is nog geen achtste van je
dagelijkse telefoonactiviteit.
Maar dat zeg ik natuurlijk niet.
Ik zal wel wijzer wezen. Voor ik
het weet gooit ze het bijltje er
helemaal bij neer. Nee, dertig
minuten is echt héél lang. Ik
knik dat ik het begrijp.
'Laat es zien?' vraag ik. Ze
duwt het schema onder mijn
neus. 'Hier moet je tekenen,'
priemt ze met haar vinger
op de onderste stippellijn. Ik

Foto: Miek Korsmit

kijk en zie zes hokjes ingevuld
voor geschiedenis. Verdeeld
over twee dagen. De grootste uitdaging in haar schoolcarrière tot nu toe. Voor een
vak dat haar hoegenaamd
niet interesseert. 'Zo stom.
Is toch allemaal al geweest,
kun je niks meer aan doen.’
Bij wiskunde heeft ze maar
liefst acht hokjes gekleurd.
Want die meneer is behoorlijk
streng en neemt geen genoegen met een onvoldoende. Ze
zucht ervan. Vier uur van haar
kostbare tijd...
'Nou, heb je al getekend?
Want ik heb nog meer te
doen hoor. Krijgen we ook
nog allemaal overhoringen
vlak voor de proefwerkweek.
Stomme school!' Mijn arme
kind, wat heeft ze het zwaar.
Ik teken snel voor akkoord.
Opgelucht propt ze het formulier in haar tas en rent dan
meteen naar boven. Daar ligt
haar telefoon. 'Zullen we morgen gaan zwemmen?' hoor ik
haar opgetogen zeggen. 'Het
is toch veels te warm om te
leren en mijn moeder heeft al
getekend.'
Deze column verscheen eerder in Puber Magazine - 2014

De hoeveelheid tijd die Ton, naast de tijd voor zijn eigen zaak, erin gestoken heeft is aanzienlijk. Het is een weg geworden van goed overleg met de Vereniging van Eigenaren, het
BPD (voormalig Bouwfonds) voor het nieuwe gedeelte en alle andere betrokken partijen
dat uiteindelijk tot dit resultaat heeft geleid. Als je kijkt wat er nu staat kom je tot de conclusie dat het een centrum is met een meerwaarde voor de inwoners van Tilburg-Noord.
Er staat een prachtig sportcomplex, de bibliotheek, het Ronde Tafelhuis en niet te vergeten, de stadswinkel. Daarnaast het Zorgcentrum De Heikant. Het winkelcentrum is nog
niet volledig af. Er zit nog het een en ander aan te komen. Voor de liefhebber: er komt nog
een Grieks restaurant en ook een Kwalitaria. Verder is het streven naar een diversiteit aan
winkels die het de bezoekers zo aangenaam mogelijk moet maken om aantrekkelijk te
kunnen winkelen. Er is heel goed overleg geweest tussen alle betrokkenen, de gemeente
heeft prima meegedacht, er zijn veel ideeën en aandachtspunten naar voren gebracht en
dat heeft tot het huidige Wagnerplein geleid.
Reeds in 1997 is men begonnen met de gesprekken over de toekomst van het winkelcentrum. We hebben een recessie gehad en dat heeft zeker meegespeeld dat het zo lang
geduurd heeft om tot dit resultaat te komen. Pas in 2012 was de eigenlijke start die het
huidige winkelcentrum heeft opgeleverd. Het lang duren heeft ook zijn voordeel gehad.
Kijk wat er nu staat. De samenwerking met alle winkeliers, ook met de vestigingen van
de grote concerns, was en is tot op heden uitstekend. Onderling is de sfeer goed en dat
belooft veel voor de toekomst.
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Serie: Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017
Samenvatting
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.
Deze keer een samenvatting!
Slecht nieuws kun je best
maar eerst bespreken! Dat
op de nieuw verschenen
rode lijst van Nederlandse
broedvogels meer vogelsoorten staan dan op de
vorige lijst van 2004 was
voor vogelaars geen verrassing. Het aantal vogelsoorten dat in de problemen
zit staat met een toename
van 9 nu op 87 soorten.
Volgens Vogelbescherming
Nederland voltrekt zich een
drama in Nederland. Vogels
hebben het moeilijk in alle
soorten gebieden, met diverse oorzaken. De drastische afname van het aantal
insecten hoort daar zeker
ook bij. Niet alleen planten
maar ook een groot deel
van de vogels zijn voor hun
voortbestaan afhankelijk
van insecten. Toch zijn er
ook gunstige ontwikkelingen. Er zijn 9 vogelsoorten
van de lijst gehaald door
positieve resultaten van beschermende maatregelen.
Hoewel de rode lijst landelijk is, zijn er ook plaatselij-

ke verschillen. Afname, geheel verdwijnen en ook de
toename van vogelsoorten
werd gedurende de 15-jarige telperiode in het Noorderbos vastgesteld. Ze stroken niet altijd met het beeld
dat de rode lijst schetst.
Daar komt het gebied zelf
in beeld, het karakter en
de eigenschappen drukken een eigen stempel op
de uitkomsten. Naast het
openhouden van de wandelpaden en opsnoeien van
laanbomen is er al die tijd
nagenoeg geen onderhoud
uitgevoerd. Natuurlijke opeenvolging heeft plaatsgevonden en de gevolgen
daarvan zijn vastgesteld.
Zo profiteren struweelvogels als zwartkop, tjiftjaf,
winterkoning en roodborst
van het toenemen van bomen en struiken, in volume
en aantal.
Een duidelijk totaalbeeld
schetsen van de uitkomsten van de tellingen is
niet eenvoudig. Een drama
is het niet, maar er is wel
een daling van het totaal
waargenomen vogels vastgesteld. Ook zijn soorten
als torenvalk, patrijs en
zomertortel helemaal uit
beeld geraakt. Behoorlijk
wat schommelingen in de
aantallen van de waargenomen vogels en ook de
territoria lopen als een
rode draad door de gehele

periode. Het gebied staat
behoorlijk onder druk van
verstoringen. Honden los
laten lopen, vooral later op
de dag en in het weekend
is een algemeen gebruik!
Ook de terugstortingen van
zand in de plas hebben al
jaren een storend effect op
vogels op en rond de plas
en langs de weg ernaartoe.
Een verrassend bijkomend
effect is dat een zandhoop
op een zandstortwal werd
bezet door oeverzwaluwen
in 2017. Door toedoen van
een natuurbewuste projectleider ging het goed:
het zand werd enkele
maanden
onaangeroerd
gelaten. Tientallen jonge
oeverzwaluwen van 49 paren werden groot en vlogen in augustus 2017 uit
over de Noorderplas. Nog
iets onverwachts, onbegrijpelijk eigenlijk, vond 2 jaar
op rij plaats op de andere
zandstortwal. Bedekt met
steenslag vond een paar
kleine plevieren in 2016 het
een uitstekende plek om
een territorium te vestigen.
Eind juni werden er 2 juist
uitgevlogen jonge kleine
plevieren gezien. Ze werden gevoederd door de ouders. In 2017 werd ondanks
enkele verstoringen een
paar, baltsende en al, tot
in augustus waargenomen.
Jonge vogels zijn echter
toen niet ontdekt.

Onverwacht kwamen in 2017 49 paren oeverzwaluwen tot broeden in het Noorderbos met goed
resultaat.

Samengevat is het beeld
van het Noorderbos en de
vogels in zijn geheel toch
ook niet erg negatief. Het
afronden van de zandstortingen zal rust en kan-

sen bieden aan de vogels.
Misschien heeft het aandringen van Vogelbescherming bij het nieuwe kabinet ”om snel tot een plan
te komen voor verbetering

van de Nederlandse natuurkwaliteit”, uiteindelijk
een positief effect op ’onze’
natuur!

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

Oprèùme, dè doede gij tèùs tòch ôok?
Tekst en beeld: Laurien Baart
Het is een heerlijke warme
zomeravond. In haar tuin
vertelt Carin van Voorst mij
over het ontstaan van de
werkgroep zwerfafval: twee
jaar geleden organiseerde
ze samen met Jeanne van
der Heijden een zwerfvuilactie in het kader van
NLdoet. Daar kwamen onverwacht zo’n twintig kinderen en ruim tien volwassenen op af. Het werd een
geweldige middag en na
afloop ontstond het plan

om eens wat vaker samen
zwerfafval te gaan ruimen.
Zo gezegd, zo gedaan. Na
een half jaar en verschillende gezamenlijke ruimacties
kwam het idee van een
werkgroep. Omdat Carin al
grote betrokkenheid had
bij de Noordraad was het
snel geregeld om binnen
die structuur een werkgroep op te richten.
De groep (nu 13 personen)
bestaat inmiddels

zo’n twee jaar en werd dit
voorjaar uitgeroepen tot
wijkburger 2017. Bij dit
interview ter ere daarvan,
zijn ook Ans Bruurs en
Yvonne Deijkers aanwezig,
enthousiaste vrijwilligers
van het eerste uur. Eén van
de eerste dingen die ze me
vertellen is dat het ruimen
van zwerfvuil eigenlijk heel
ontspannend is. "Verstand
op nul, lekker buiten en
rotzooi ruimen. We vinden
de vreemdste dingen" zegt
Ans hoofdschuddend. Of
ze het gek vinden om de
troep van een ander op
te ruimen? "Nee daar zijn
we eigenlijk helemaal niet
mee bezig. Het ligt er en
dus pakken wij het aan. Of
beter gezegd; grijpen het
aan. Die plastic soep in de
oceaan, die begint ook hier.
In Tilburg-Noord. Laten liggen en niks doen is geen
optie. Soms roepen mensen naar ons: 'gullie hèt
tòch gin taokstraf?' Omdat
ze ons zien met een grijper,
handschoenen en hesje.
Als ze dan zien dat er achterop het hesje `vrijwilliger
in actie’ staat, steken ze hun

gegeven aan de kinderen van groep zeven en
acht van basisschool
Stelaertshoeve. Een filmpje over zwerfafval had
veel impact en met enthousiasme werden vele
vragen beantwoord. Natuurlijk mochten de kinderen ook met grijpers,
duim omhoog. 'Gullie zèèt
goe beezeg!'"
Eenmaal per drie weken
wordt er samen geruimd.
Daarnaast organiseert de
groep jaarlijks een NLdoet-actie.
Het
aantal
deelnemers was dit jaar
74, waarvan 45 kinderen.
In 2016 is de basis gelegd
voor samenwerking met
Buurtsport en R-Newt en
dit jaar hebben ook kinderen van de omgeving van
de Sibeliusstraat meegedaan (via ContourdeTwern).
Fantastisch.
Wat doet de werkgroep
nog meer? Ze hebben dit
jaar de stap gezet naar de
basisschool. Yvonne vertelt dat ze samen met twee
andere vrijwilligers van de
Noordraad met heel veel
plezier voorlichting heeft

handschoenen en hesjes
de wijk in.
De werkgroep overlegt
ook regelmatig met vertegenwoordigers van de gemeente over het verminderen van zwerfafval, het
maaibeleid (inclusief het
maaiafval), het groenonderhoud en biodiversiteit.

De werkgroep heeft ook tips. Want er zijn zeker dingen
die je [samen met je (klein)kind] kunt doen om van Tilburg-Noord een schonere wijk te maken.
1. Geef zelf het goede voorbeeld! Zorg voor een goede
scheiding van je afval.
2. Start met zwerfvuil ruimen en vraag een gratis zwerfafvalgrijper aan bij: groen@diamant-groep.nl of bel
013-4641700.
3. Meld een probleem zoals een afvaldumping via de
buitenbeter-app (zie buitenbeter.nl) of bel 14013.
4. Bekijk (samen) een video over afval. Op Youtube kun
je er heel veel vinden. Dit is een voorbeeld: https://
jeugdjournaal.nl/artikel/371616-plastic-soep-veelerger-dan-gedacht.html.
5. Kijk voor meer tips op: www.aandeslagmetafval.nl,
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen of
www.mijnbeestenbende.nl.
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Hoe kunnen wij
onze wijk verbeteren?

Bijzonder uitstapje
voor leerlingen
De Lochtenbergh
Door: Anouk van der Pas

Op donderdag 19 april jongstleden hebben de leerlingen uit groep 8A van basisschool De Lochtenbergh
kennisgemaakt met het studentenleven. Zij zijn door
tweedejaarsstudenten van Pabo University meegenomen naar de Fontys Hogeschool Kind en Educatie en
een studentenhuis. Dit uitstapje is onderdeel van een
Move-project.
Tijdens het Move-project nemen de leerlingen niet alleen
een kijkje in het leven van de studenten. Zij denken ook
na over de vraag: “Hoe kunnen wij onze wijk verbeteren?”
De leerlingen uit groep 8A vinden dat er te veel afval op
straat ligt en hebben er daarom voor gekozen om in juni
een opruimfestival te organiseren voor buurtbewoners.
De leerlingen hebben om die reden op Fontys een workshop ‘Knutselen met afval’ gevolgd. Onder leiding van Arjan Lammerts, docent kunstzinnige oriëntatie, hebben zij
kleine hutten gemaakt van afval. De leerlingen kwamen
er op deze manier achter dat afval niet per se vies of waardeloos is; afval kan hergebruikt worden.

Na de afvalworkshop zijn de leerlingen samen met de
studenten naar het studentenhuis gefietst. Omdat er
nogal wat misvattingen bestonden over het studentenleven, was dit een waardevolle toevoeging. De leerlingen
hebben even rondgekeken in het huis en geluncht. Volgens de leerlingen was het een geslaagde dag. “Maar we
moesten wel heel erg veel fietsen”, vertelde er een.
Stichting Move koppelt kinderen uit minder bedeelde
wijken aan studenten voor het stimuleren van actief burgerschap en het verbreden van hun blik op de wereld. In
een kortlopend project bedenken de kinderen onder begeleiding van de studenten wat ze binnen hun eigen omgeving kunnen verbeteren en verkennen ze elkaars leefwereld. De kinderen krijgen zelf de creatieve leiding bij
het realiseren van deze plannen. Zo ervaren ze dat wat ze
zelf bedenken, ook echt in praktijk kan worden gebracht.

ROC Tilburg creëert
eigen stageplaatsen met
Gezondheidsclinic
ROC Tilburg organiseert, in samenwerking met Samenwerkende Tandartsen Tilburg-Noord, de Gezondheidsclinic. Dit initiatief creëert extra
stageplekken voor de eerstejaarsstudenten van de opleiding tot tandartsassistent. De tandartsassistenten in
opleiding worden tijdens deze stage
beoordeeld op het behandelen van
een patiënt in een tandartspraktijk.
Zij ontvangen een patiënt, voeren
zelfstandig een kleurtest uit en ge-

ven poetsinstructie en voorlichting.
Daarnaast geven zij les in het reinigen en desinfecteren volgens de
juiste richtlijnen. Yvonne Loogman,
preventie-assistente bij Samenwerkende Tandartsen Tilburg-Noord, begeleidt en beoordeelt de tandartsassistenten in opleiding.
ROC Tilburg nodigt diverse basisscholen uit om deel te nemen aan de
Gezondheidsclinic. Gedurende een

periode van ongeveer vier maanden
wordt er elke woensdagochtend een
clinic gehouden, waarbij gemiddeld
dertig basisschoolleerlingen aanwezig zijn. Zij volgen tijdens deze
ochtenden in groepen verschillende
workshops, die allemaal in het teken
staan van mondgezondheid.
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Open dag wijkcentra in Tilburg
Op 24 juni gooien alle wijkcentra in Tilburg
de deuren open. Het is het uitgelezen moment om eens een kijkje te nemen bij het
wijkcentrum in jouw buurt. Maar ook om
jouw vertrouwde of juist een ander wijkcentrum beter te leren kennen. Alle wijkcentra
organiseren allerlei leuke activiteiten. Wij
lichten de activiteiten van de wijkcentra in
Noord voor je uit:
Zomerfestival in De Symfonie
Tijdens de open dag houdt De Symfonie
een sprankelend zomerfestival, gericht op
de talenten van Noord. Een groot feest voor
alle leeftijden, op het gebied van kunst,
cultuur en muziek. Het duurt van 12.00 tot
19.30 uur en de toegang is gratis, zowel binnen als buiten. Uiteraard zijn er volop hapjes en drankjes. Er zijn gratis optredens van
plaatselijke muzikanten, dichters, rappers,
zangers en dj’s, maar ook kleine workshops
vanuit skate dancing, fotoclub Contrast en
schilderclub De Zolderschilders.

Fatima gestart bij 4Women
Sinds 19 maart werkt Fatima El Abbassi als sociaal werker bij 4Women in de Ypelaer. Jarenlang
heeft Safia El Hajoui het vrouwencentrum begeleid. Zij is gaan werken in Dongen, daarom
treedt Fatima nu in haar voetsporen.
Talenten ontdekken
Best spannend vindt ze, maar toch heeft ze er
zin in: “Ik ben nu vooral bezig met iedereen
te leren kennen. Er werken 35 vrijwilligers bij
4Women; allemaal leuke, enthousiaste vrouwen
die graag iets willen betekenen voor de wijk. De
komende tijd wil ik deze groep vrouwen beter
leren kennen, hun talenten ontdekken, om vervolgens deze talenten te stimuleren door ze op
een positieve manier in te zetten. Natuurlijk ga
ik me ook richten op de catering van 4Women.
Het wijkrestaurant (lekker eten op woensdagavond) wordt begeleid door collega Yolanda
Huismans. Ik wil de catering doorontwikkelen.”
Fatima is geen onbekende binnen het Tilburgse

en ContourdeTwern. “ Momenteel werk ik ook
in Zuid bij de Nieuwe Stede en Zorgvlied. Daar
begeleid ik vrouwengroepen en organiseer ik
kinderactiviteiten vanuit R-Play. Hiervoor werkte ik bij het Zuiderkwartier. Daar stimuleerde
ik vrouwen om niet thuis te blijven zitten, naar
buiten te gaan, activiteiten te ondernemen en
te leren fietsen. Ook heb ik vele jaren vrijwilligerswerk gedaan. Ik werkte bij een moskee
als voorzitter van de vrouwenafdeling. Daar
werkte ik met meisjes, organiseerde activiteiten voor ze en probeerde ze te begeleiden in
het dagelijks leven. Veel jongeren hebben het
zwaar. Ze leven tussen drie culturen in; de cultuur van hun ouders, de Nederlandse cultuur
en de straatcultuur. Allemaal met eigen verwachtingen. Dat is behoorlijk lastig als je bijvoorbeeld een jaar of 15 bent. Ik vond het altijd
heel fijn om deze meiden te mogen helpen en
te begeleiden. Eigenlijk is dat bij 4Women net
zo. Ik wil vrouwen graag stimuleren het beste
uit zichzelf te halen, ongeacht waar ze van-

daan komen. Mijn kennis en ervaring met het
werken met andere vrouwengroepen en jonge
vrouwen neem ik graag mee.”
Persoonlijk
En waar komt Fatima eigenlijk zelf vandaan?
“Ik ben geboren in Marokko, ben 46 jaar oud
en heb twee dochters. Ik vind het heerlijk om
te lezen (boekentip: ‘Brave meisjes komen in
de hemel. Brutale meisjes komen overal’), te
wandelen en te knutselen. Je kunt me ‘s nachts
wakker maken voor lekkere salades.”
Kom gerust langs!
Fatima werkt 12 uur in de Ypelaer, op maandag
de hele dag en op woensdag in de ochtend. “De
komende tijd wil ik me focussen op de vrijwilligers van 4Women, zorgen voor een sterke band
onderling, ondersteuning bieden daar waar nodig is en de catering verder ontwikkelen. Vind
je het leuk om een keer kennis te maken? Kom
gerust bij me langs. Dat vind ik gezellig!”

Nieuw in Tilburg: Mirvat Kandalaft
Mirvat woont nu 1,5 jaar in Nederland met
haar man en dochtertje. Ze komen uit Syrië.
Ze ervaart Nederland als een heel fijn nieuw
thuisland. “Ik heb eerst 2,5 maand in een AZC
gewoond in Tilburg West. Daarna gingen we in
een flat wonen in Tilburg Noord. Een eigen plekje waar ik me goed voel. Dit is nu het land waar
ik woon en waar ik wil zijn. Daarom ga ik naar
school, volg lessen en doe ik vrijwilligerswerk”,
aldus Mirvat.
Ze is een ondernemende dame. In Syrië stond
ze voor de klas als docente wiskunde en ICT.
Dat is hier nog niet mogelijk. “Mijn Nederlands
moet eerst beter zijn. Maar ik wil heel graag dingen doen. Daarom werk ik op drie verschillende

Wie of wat komt er allemaal?
Nasser el Jackson, Bilal (gitaar), Junior, Over
de streep, DJ Daan, Ad en Jan (gitaar), Mustafa, Melanie Schippers, Hatty, Dion van
den Berg (dichter), Placido, Zingen voor je
leven, Wijkorkest Noord, The Bastard Market Band, Orkest L’Aventure Musicale, Kontrast, Koor Cantabile, Zolderlingen, DJ Joey,
Djembé club, Bibliotheek poëzie en Roller
Disco.
Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om te helpen? Heel graag!
We kunnen bij de verschillende acts en kramen nog veel vrijwilligers gebruiken. Voor
de vrijwilligers wordt goed gezorgd. Ze
krijgen gratis broodjes en drankjes, en een
tegoedbon voor een etentje in ons wijkrestaurant. Interesse? Stuur dan snel een mail
naar hazet56@gmail.com .
Op pad in De Ypelaer
In De Ypelaer is het thema tijdens de open
dag ‘op pad’. Je kunt hier ontdekken wat er
wordt gedaan op het gebied van kunst en
cultuur en er zijn verschillende exposities.
Daarnaast mag je je eigen kunstwerken exposeren. Let op: er mag niets worden verkocht, alleen worden geëxposeerd. Meer
info? Bel dan Natacha Pinas: 013 455 29 28.
Ben je, of ken je iemand uit de wijk die zeer
creatief is en mooie producten maakt? Vind
je het leuk om anderen te leren kennen die
ook van creativiteit houden? Loop dan gerust bij ons binnen en vraag naar Natacha
of Miranda. We zijn zeer benieuwd naar wat
jullie kunnen laten zien!

scholen als klassenassistent. Ik vind het erg leuk.
Het werken met kinderen vind ik inspirerend. Zo
wordt mijn Nederlands steeds beter. Ik hoop in
de toekomst weer als docente wiskunde of ICT
te werken.”

ContourdeTwern in Noord

Goede voorbeeld
Mirvat volgt taallessen in de Ypelaer.
Fatima en Susan, beiden sociaal werker bij
ContourdeTwern, hebben haar geholpen bij het
vinden van leuk vrijwilligerswerk. “Ik vind het
heel fijn dat ze me geholpen hebben. Ik voel me
beter, heb contact met andere mensen. Ook wil
ik het goede voorbeeld geven aan mijn dochtertje. Daarom zitten we niet stil maar proberen we
zoveel mogelijk te doen voor de maatschappij.”

tel

adres

MFA De Symfonie
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg
013 455 38 00

adres

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