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Verbondenheid: juist in deze tijd
Ammar: 'Het beeld in de media herken ik niet'
Door: Paul-René Lee
Negatieve berichtgeving over immigranten? Daar houdt de Syrische fotograaf en kunstenaar Ammar zich niet mee bezig. "Het eenzijdige, negatieve beeld in de media klopt
niet met mijn dagelijkse realiteit." Ondanks toenemende intolerantie, ervaart Ammar juist verbondenheid.
Door de oorlog in Syrië
moest Ammar Alkhatib (29)
familie en vrienden achterlaten in Kalamon, net buiten Damascus. Zijn studie
geologie aan de universiteit van Damascus moest
hij afbreken. Hij woont nu
in Tilburg-Noord, bij het
Verdiplein. Hij mist zijn familie en houdt via Skype
en Whatsapp contact. "Als
ik me hier niet kon verbinden met mijn familie, dan
zou het heel erg worden.
Het is moeilijk om alleen te
zijn ver van de familie, ver
van je land, je huis." Ammar valt even stil. "Ik heb
geen thuisland meer. Geen
plek waar ik naar terug kan.
Daarom ben ik naar Europa
gekomen." Ammar vluchtte
via Turkije. Daar maakte hij
zijn eerste korte film: Emigration. Opgelucht bereikte hij Lesbos. De gevaarlij-

ke zee lag achter hem, zijn
Nikon camera ergens op de
zeebodem. Een Nederlands
meisje ving hem en andere
bootvluchtelingen op. Dat
ze zo ver reisde om hem
te helpen maakte op hem
diepe indruk. Dat was zijn
eerste contact met Nederlanders.
Ik ontmoette Ammar het
eerst in 2015, tijdens de
tentoonstelling 'Hoe Syriërs Tilburg zien' in Museum
Peerke Donders. Daar sprak
hij over zijn 10-minutenfilm
'Tilburg'. Ammar vond en
vindt Tilburgers en Tilburg
geweldig. Zijn latere film
over carnaval haalde de
landelijke pers.
Verbondenheid is een vast
thema in zijn werk. "We
moeten zoveel mogelijk
doen om mensen te ver-
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binden. Intolerantie voorkomen." Die verbinding
zoekt hij zelf ook. Inmiddels heeft Ammar hier veel
contacten
opgebouwd,
ook wel dankzij zijn Engels.
Hij tolkte veel in AZC’s. Hij
had ook een betaalde baan
bij een groot ICT-bedrijf in
Den Bosch. Nu werkt hij als
vrijwilliger bij vredesorganisatie PAX en vertelt zijn
verhaal op scholen.
Ammar wilde aanvankelijk
naar Duitsland, maar voelde zich daar niet thuis. Met
de laatste trein bereikte hij
in oktober 2015 Venlo. Zijn
ogen stralen als hij over zijn
opluchting vertelt: "Dit is
mijn nieuwe land. De kleine huisjes, alles schoon,
het geregelde." Hij had er
meteen een goed gevoel
bij. Hij wandelde door het
centrum in afwachting van
de eerste ochtendtrein. In
een steeg waren twee beschonken meisjes stomverbaasd: helemaal uit Syrië?
Of hij mee bier wilde drinken.. Nee, hij moest verder.
En nog verder: van Ter Apel
naar het zuiden. En van de
ene sportzaal via de andere naar het opvangcentrum
aan de Ringbaan-Noord.

Ammar Alkhatib

binding. "Bij de eerste plekken, niet alleen in Tilburg,
heb ik heel aardige mensen gezien die mij wilden
helpen, ondersteunen. Met
een glimlach. Want steunen
is niet alleen spullen geven
bijvoorbeeld.”
"Verbondenheid is heel
belangrijk, want we zijn allemaal mensen en we zijn
samen. Als je naar de supermarkt gaat, kom je elkaar al
tegen. Ik vind het heel leuk
als mensen mij groeten of
glimlachen. Dat geeft mij
veiligheid, liefde." Wie goed

Werd hij in Nederland gastvrij ontvangen? "Heel gastvrij," zegt hij. Tilburg is voor
Ammar een stad van ver-

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

Foto: Margit Jansen

doet, goed ontmoet? Hij
knikt direct. "Ik ben altijd
optimistisch en enthousiast. Ook ben ik zo actief
mogelijk. Dan krijg je veel
positiviteit terug." Ammar
verwijst naar een kennis
van hem die binnen zit met
een depressie. Ook daarom
trekt Ammar er juist op uit
om mensen te ontmoeten.
"Zo leerde ik vanzelf Nederlands, niet door de taalcursus", zegt hij met trots in
zijn stem.

---->>
Lees door op pag. 3
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Woensdag 9 mei: feestelijke opening VerHalenHuis:

CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250,
5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl
Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord
Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Bibliotheek, Ronde Tafelhuis en Stadswinkel Noord
Door: Halima Özen
Op woensdag 9 mei is de feestelijke opening van het
VerHalenHuis. Tijdens deze middag openen Bibliotheek
Wagnerplein, het Ronde Tafelhuis en Stadswinkel Noord
officieel hun deuren. Maar voor het zover is, verhuizen de
drie partners in de week van 3 tot 9 mei. Zij zijn dan ook in
die week gesloten. Wijkbewoners die burgerzaken moeten regelen bij de gemeente kunnen vanaf 14 mei terecht
op de locatie in Tilburg-Noord.

C OLOFON

Loket Z heropend met een inloopspreekuur. Ook het VerWijsspreekuur gaat op de nieuwe locatie gewoon door.
Het Ronde Tafelhuis en de Bibliotheek bieden op verschillende manieren ondersteuning aan op het gebied van taal.
Tijdens de Taaltafels worden wijkbewoners gestimuleerd
om beter Nederlands te leren door verhalen met elkaar te
delen. Daarnaast geeft het Ronde Tafelhuis taallessen en
zijn er wijkgidsen. De bibliotheek biedt computercursus
Klik & Tik aan en helpt werkzoekenden tijdens de cursus
Walk & Talk. De eerstvolgende filmavond is op 15 mei. Kijk
op de website van de partners voor meer informatie.

Vanaf half drie kunnen alle bewoners van Tilburg-Noord
het gebouw komen bekijken. Er is een feestelijk programma voor groot en klein. Samen met de bezoekers maken
de cursisten van Stik & Strijk een kleurrijk patchworkkleed
dat ter plekke aan elkaar wordt genaaid. Ook kunnen wijkbewoners hun persoonlijke verhaal kwijt in de Ronde Tafelruimte en kunnen zij overal op de wereld een foto laten
maken, met behulp van een greenscreen. Aan de kinderen
is natuurlijk ook gedacht. Zo kunnen zij een speciaal kinderpaspoort laten maken en zich laten schminken. In de
peuter-/kleuterhoek vermaken Muis en Frederike de jongste wijkbewoners met gezelligheid. Deze middag loopt er
ook een e-bookspreekuur in de KennisWerkplaats. Om half
vijf opent burgemeester Weterings officieel het gebouw.

Het nieuwe gebouw staat aan de westkant van het
Wagnerplein naast het sportcomplex Drieburcht en de
Bristol. Het nieuwe adres is Wagnerplein 4, Tilburg.

De drie partners versterken elkaar in het VerHalenHuis.
Zo is de Stadswinkel er voor alle burgerzaken en wordt

Kijk voor meer informatie op: www.tilburg.nl
www.rondetafelhuis.nl, www.bibliotheekmb.nl.

Ook het gebouw biedt nieuwe mogelijkheden en nog
meer gemakken voor de wijkbewoners. Zo staat er niet alleen een Ronde Tafel maar ook een speciale ronde ruimte
voor inspirerende gesprekken en verhalen. Daarnaast is er
een speciaal kindereiland en een podium voor jongeren.
De kenniswerkplaats wordt een waar digitaal lab, met een
permanent green screen, iPad en andere digitale snufjes.
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Voortgang verhuizing

Welkom bij Van Raak Advocatuur!

www.wijkkrantnoord.nl

(ADVERTORIAL)

Van Raak Advocatuur is een kantoor dat met name gespecialiseerd is in het personen- en
familierecht en gevestigd is in Udenhout. Door jarenlange ervaring in het familierecht,
opgedaan in zowel de wetenschap als praktijk kan dit kantoor haar cliënten, naast de
persoonlijke aandacht, de beste strategie en rechtsbijstand bieden om tot een optimaal
resultaat te komen. Uw zaak wordt hier altijd behandeld door een zeer ervaren specialist. Het kantoor is gevestigd in het centrum van Udenhout (Slimstraat 8a), tegenover de
kerk. Er is voldoende parkeergelegenheid. Vanuit Tilburg-Noord is de bereikbaarheid uitstekend. Het eerste halfuur wordt niet in rekening gebracht. U kunt dus vrijblijvend een
afspraak maken om uw situatie te bespreken en te bezien of en op welke wijze wij u kunnen bijstaan. Afhankelijk van uw financiële situatie is het mogelijk dat de kosten voor de
rechtsbijstand worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij kunnen deze aanvraag voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand voor u verzorgen.
Kijk voor meer informatie op www.vanraakadvocatuur.nl

Woensdag
9 mei

Feestelijke
opening
van het
VerHalenHuis
EETHOEKEN

Kom kijken!

KASTEN

V.A. H39,00

BANKEN

V.A. H19,00

BANKSTELLEN

Officiële
opening door
burgemeester
Weterings
om 16.30 uur

Feestelijk
programma
voor groot
en klein vanaf
14.30 uur

Het VerHalenHuis is een samenwerkingsverband tussen
de Bibliotheek Midden-Brabant, het Ronde Tafelhuis en Stadswinkel Noord.

V.A. H29,00

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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2College Cobbenhagen voert als motto:

COLUMN

bewegen, sport en spel

M IJ N T ILB U R G- N OOR D 3

Ed Schilders

Door: Ab Kuiper
Als je tijdens en na schooltijd de leerlingen bezig ziet, zijn de meesten aan het communiceren via hun mobieltje. Al staan ze naast elkaar, niet samen praten maar ‘appen’. Op
de fiets, van en naar school, dat berichtje sturen of ontvangen is veel belangrijker dan
de eigen en andermans veiligheid, lijkt het wel. Dat het ook anders kan zie je op het
2College Cobbenhagen.
Daar werkt gymleraar Roel de Cock. Zijn motto is ‘Meer bewegen, het liefst een leven
lang sporten en daar moet aan gewerkt worden’. Met goedkeuring van de directie en instemming van het onderwijzend personeel zijn er twee voetbalveldjes aangelegd op het
binnenterrein. Daar stonden rookruimtes maar die zijn verdwenen. De hele school is nu
rookvrij. Verder staan er tafeltennistafels en is er een basketbalveldje. De nieuwste aanwinst is een beach-volleybalveld. De leerlingen kunnen hier gebruik van maken zolang
de school open is. Er worden wedstrijden georganiseerd, als voorbeeld: de leraren tegen
de leerlingen en dat gaat erop (in het nette). Het gaat veel verder. Leerlingen kunnen
examen doen in het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Op donderdag geven ze,
onder begeleiding van een docent lichamelijke opvoeding, lessen aan basisscholen. Het
mes snijdt zo aan twee kanten, zegt dhr. de Cock. Aan de ene kant kunnen leerlingen ervaring opdoen en aan de andere kant kunnen basisscholen gymlessen krijgen waarvoor
ze zelf niet zijn toegerust. Een win-win situatie. De leerlingen kunnen sportmaterialen
lenen bij de receptie, dus ook dat is goed geregeld.
Mocht u meer informatie willen over Cobbenhagen Sport (alles omtrent het sporten binnen en buiten deze scholen), dan kunt u contact opnemen met dhr. de Cock, de sportcoördinator. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld facebook.com/Cobbenhagensport of e-mail:
cock.r1@2college.nl Conclusie: Een prima en goed uitgevoerd plan dat werkt. Hopelijk
met minder mobieltjesgebruik en meer beweging en sportiviteit. Een voorbeeld voor
andere scholen?

Foto: Miek Korsmit

Verbondenheid: juist in deze tijd
"Ik ben in een veilig land en heb veel contacten. Ik wil
liefde geven..." Als iemand hem dagelijks niet teruggroet,
misschien wel bang voor hem door zijn baard, houdt Ammar toch vol met groeten. “Iedereen heeft een beeld van
iemand. Dat beeld klopt meestal niet."
Wat vindt hij van het debat dat integratie moeizaam zou
gaan? "Een perfect land is er niet. Overal, ook in Syrië, zijn

Noord bij nacht
Eén keer ben ik ermee gevallen. Met de bromfiets
van mijn vader. Een Batavus. Omdat die bromfiets
op werkdagen vrijwel altijd
ongebruikt bij ons voor de
deur stond, kon ik daarvan
vrij gebruikmaken nadat
mijn eigen Puch gestolen
was. We schrijven ongeveer
1970, de tijd waarin je een
Batavus voor de deur kon
laten overnachten, maar
geen Puch op Station Tilburg-West. Ik leende die
Batavus ook wel eens uit
aan vrienden, en die gaven
hem de bijnaam ‘het vliegmachien’. Misschien kan ik
daarom beter zeggen: ‘Eén
keer ben ik ermee neergestort.’
Als ik aan het Tilburg-Noord
van mijn late jongelingsjaren denk, dan is het altijd
donker. In Noord kwam ik
in die tijd alleen maar na
zonsondergang.
Omdat tante Corrie en haar
Fransje hun flat in de Nassaustraat verruild hadden
voor een waarachtige woning ‘aan de grond’ in de
Tartinistraat, zette ik daar
mijn bijverdienste voort als
oppas van hun kindertjes.
De duisternis viel in als ik
daar aankwam en zij gingen
dansen in het Wit Paardje,
en als ik vertrok, liep het tegen middernacht. Corrie en
Fransje hadden als een van
de eersten een woning betrokken in de nieuwbouw
van de Stokhasselt. Wat
dat stadsdeel uiteindelijk

moest worden, daar had
ik toen nauwelijks belangstelling voor, en veel was er
ook niet te zien na zonsondergang. Alleen bij de frietboer brandde nog licht.
Noord bij Nacht heb ik een
jaar of vier later veel bewuster beleefd. De Stokhasselt
stond overeind, Corrie en
Fransje waren gescheiden,
en mijn toenmalige vriendin, de huidige mevrouw
Schilders, zocht een kamer.
Ze had haar opleiding tot
verpleegkundige afgerond
in wat toen nog het ‘Nieuw
Ziekenhuis’ werd genoemd,
en was niet meer verplicht
daar te wonen in wat ‘de
hunkerbunker’ werd genoemd. Zij en twee lotgenoten vonden kamers in
de Eilenbergstraat, in een
spiksplinternieuwe ‘drive
in’-woning. Hun huisbaas
was een verpleger op de
ambulance die studeerde
voor het diploma huisjesmelker. Hij woonde zelf
nog net niet in de achterbak van zijn Opel Kadett in
zijn drive-in, maar hij hanteerde voor zijn huursters
behalve hoge maandlasten
ook strenge morele normen. Ik vond dat hij op Roy
Orbison leek, maar dan met
een pruik en contactlenzen.
Dat hij zijn gaskomfoortje
niet ter beschikking stelde
aan zijn huursters kon ik
nog billijken. Dat hij kamerverhuur beschouwde als
een nieuwe hunkerbunker
getuigde toen al van een

kleingeestigheid die ik hem
nog steeds graag nadraag.
We hebben het er in de
Eilenbergstraat het beste
van gemaakt. We warmden tjap tjoi op in een waterkoker, en onszelf in het
ligbad dat eigenlijk een ‘no
go area’ was voor heren.
Maar goed. Het was al bijna
nacht toen er op de badkamerdeur werd geklopt. Dat
geklop was niet het intro
van ‘Pretty Woman’ met Richard Gere en Julia Roberts
in de tobbe, het was de
stem van Roy-Orbison-met
pruik- en- contac tlenzen.
Die sprak dat hij gehoord
had, dat ‘juffrouw’ niet alleen in zijn badkuip zat.
Als ik tegenwoordig dan
toch in de Eilenbergstraat
moet zijn, denk ik niet alleen aan die badkuip, aan
‘Roy’, of die Batavus, maar
vooral aan dat ‘vliegmachien’. Ik vloog met natte
haren naar huis door onverlichte straten. Door het
Tilburg-Noord van huizenblokken in aanbouw, straten met lantaarnpalen die
nog niet brandden. Een
halve spookstad. Kijken
of het licht nog brandt bij
Corrie en Fransje. Schuin
in de bochten hangen. Gas
geven om over het kanaal
te komen. En dan vanaf de
oprit de lichten zien rond
de rotonde.
En daar ben ik dus één keer
neergestort. Nooit meer
naar Noord, dacht ik. Maar
dat liep toch anders.

<< ----- vervolg van pagina 1

er aardige, onaardige en bange mensen." Ammar ziet veel
onnodige angst. "Het beeld in de media klopt niet met
mijn dagelijkse realiteit. Maar waarom zou ik zo'n negatieve krant dan lezen? Wat ik dagelijks meemaak, zoals leuke
ontmoetingen, is positief. Ik kijk vanuit de positieve kant,
omdat ik positieve dingen meemaak in Tilburg. En positief
zijn is een keuze."

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

Ammar heeft het staatsexamen Nederlands gehaald. Heel
pittig, maar hij wil ooit verder studeren. Hij heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Zijn toekomst blijft onduidelijk. "Maar in Syrië en Turkije was mijn toekomst ook
onduidelijk."
Website: www.ammarkh.nl
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HET ZWAAILICHT.............
Bezoek buurTent op 7 mei, locatie Verdiplein

Babbelaars

We maken graag met u kennis: wij zijn Sharam Rahmani en Wietze Jabroer, beiden werkzaam voor politieteam de Groene Beemden op het Verdiplein. Ons politiebureau bevindt
zich tijdelijk aan het Wilhelminapark, maar we proberen vaak op het Verdiplein te zijn.

Sharam en Wietze op het Verdiplein

Wietze Jabroer: “Sinds kort
ben ik contactpersoon van
het Verdiplein. Ik probeer
met regelmaat een praatje
te maken met winkeliers en
bezoekers, om een beeld te
krijgen van wat er speelt en
waar behoefte aan is op en
rondom het plein.” Sharam
Rahmani studeert nog. “Ik

zit in het 3e jaar van mijn
opleiding. Voor een afstudeeropdracht richt ik mij op
het Verdiplein.”
De twee merken dat, met
name in Tilburg-Noord,
minder burgers meldingen
doen van overlast of verdachte situaties in de wijk.

Wellicht komt dat door de
taalbarrière. In Stokhasselt is 63% van de bewoners van niet-Nederlandse
komaf. Om buurtbewoners
te stimuleren toch meldingen te doen organiseren ze
op 7 mei van 14.00 - 16.30
uur een BuurTent op het
Verdiplein. Sharam en Wietze zijn dan samen met de
wijkagent en de buurtpreventie aanwezig. “U bent
zeer welkom om langs te
komen voor vragen, opmerkingen of enkel voor een
gezellig gesprek. Als u interesse heeft kunt u zich nu
al aanmelden bij de buurtpreventie. Heeft u ideeën of
tips die u graag met ons wilt
delen, dan kan dat ook via
onze Facebookpagina: Politieteam Groene Beemden.
We zien u graag op 7 mei!”

IKKOOK-JIJOOK?
Mexicaanse guacamole

Door: Marco van der Sijpt

Foto: Miek Korsmit

Het waait. Maar niet te hard. De zon schijnt. Maar niet te fel. Het regent niet. De laatste
plasjes drogen op door de vriendelijke zon en door de zachte wind die over het landschap blaast. Meer doet hij niet. Vriendelijk blazen zonder boze bedoelingen. Plaats van
handeling: de natuur tussen Udenhout en Loon op Zand. De takken staan in de knop.
Een haas schiet net voor mijn voeten de struiken in. Een verse molshoop ligt midden in
het verse groene gras.
Ik schrijf natuurlijk al langer en heb inmiddels bergen materiaal. Ik schrijf het, u leest
het, het gaat in de papierbak en komt weer terug als toiletpapier of schrijfpapier en
ik print er weer een nieuwe column op. The circle of life. De vergankelijkheid.
Ik sta op en kijk in onze papierbak. De wijkkrant ligt er niet meer in. Die is inmiddels
verhuisd naar de grote verzamelcontainer in onze garage.
Red-Bull-blikjes zie je meer in de stad. Jongeren op verse patta’s die hangen rond de
chickies en die boerend hun blikje op de grond gooien. Naast de vuilnisbak. Wat een
ongelooflijk stom gezicht. Wat een ander gezicht. Van de stad.
Een roofvogel op een tak. Daar, twintig meter verder. Hij zit er nog steeds en dus is niemand recent voor mij daar geweest anders was het dier allang opgeschrikt. Ik loop langzaam dichterbij en geniet van dit moment. Mijn voetstappen zijn nauwelijks hoorbaar
door de demping van het zachte gras totdat de roofvogel verschrikt opvliegt. Ik stap op
een leeg flesje van AA-drink.
Ik zit op het terras en het groepje jongeren loopt joelend, duwend en trekkend verder. Een groep wielrenners flitst voorbij en vloekt op de normale fietsers. Een wielrenner neemt een slok van een flesje. AA-drink.
Iets kan meerdere gezichten hebben. Een sereen groen pad in het bos. Puur natuur
want je treft er niets. Geen bankjes, geen vuilnisbakken. Soms een flesje AA-drink.
Iets kan meerdere gezichten hebben. Een groep die saamhorig en verbonden door
hun sport door de stad trekt maar wel zit te schelden op normale fietsers. Het kan
ook het gezicht van een schrijver zijn die vertwijfeld met een wijkkrant in zijn handen staat die hij heeft opgevist uit een verzamelcontainer. Hij wil zijn columns bundelen tot een boek. Uitgeven in fysieke vorm maar wel met een gezicht dat bij hem
past. Marco van der Sijpt opent het deksel van de papiercontainer en neemt met een
glimlach op zijn echte gezicht afscheid van Marco de Zeeuw.

Illustratie: Laurien Baart

Ingrediënten
•
2 eetrijpe avocado’s, fijn geprakt
•
1 rode ui, in kleine stukjes gesneden
•
1 teentje geperste knoflook
•
sap van 1 geperste limoen

•
•
•

een handvol gehakte koriander
een handvol gehakte munt
zout en peper

Bereidingswijze
Roer alles door elkaar in een kommetje. Voeg zout en peper toe naar smaak. En
klaar is je guacamole! Lekker met nacho’s.

oproepje
Een lezer van Wijkkrant Noord wil graag in contact komen met lotgenoten van misbruik in internaten zoals Huize Nazareth. Heeft u geen erkenning van uw aangifte
gekregen en wilt u daarover praten, dan kunt u een brief sturen naar Wijkkrant Noord,
ter attentie van Lotgenoten Internaten, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De redactie zal de post discreet behandelen en ervoor zorgen dat uw envelop bij deze
persoon terecht komt.

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

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Werkgroep Zwerfafval

Opening Ypelaerpark

NLdoet op 10 maart 2018 supermooi
Op zaterdag 10 maart heeft de Noordraad (voor het derde
jaar) meegedaan aan de landelijke actie NLdoet. En hoe
leuk was het ook dit keer. De weergoden werkten fantastisch mee. Onze (koude) zorgen daarover tijdens de voorbereidingen waren ongegrond. Het voorjaar liet zich zien.
Het aantal deelnemers was wederom groter. We mochten
74 vrijwilligers noteren! Verdeeld in drie groepen is het
zwerfvuil in Tilburg-Noord aangepakt. Een groep van 35
jongeren van R-Newt en Buurtsport heeft (begeleid door
hun coaches) het Ypelaerpark ontdaan van troep zodat het
park bij de heropening een genot was om te aanschouwen.
Een groep van 15 (kinderen bijgestaan door volwassenen)
heeft rondom de Sibeliusflat van katoen gegeven. En een
groep volwassenen is aan de slag gegaan in de omgeving
van De Heikant, Heikantlaan en Quirijnstokbrug.
Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie inzet.

Op woensdag 14 maart is ‘s middags het volledig vernieuwde Ypelaerpark officieel geopend door wijkwethouder Mario Jacobs. In het gedeelte van het park dat
grenst aan het wijkcentrum en het aangelegde speelplein
werden - vooral voor de kinderen - diverse activiteiten georganiseerd. Het was een mooi feest met sport en spel,
lekkere gezonde hapjes, ranja en alcoholvrije champagne.

Schoolproject zwerfafval
Op vrijdagmiddag 23 maart hebben de kinderen van
groep 8A van basisschool Stelaertshoeve met enkele ouders en drie leden van de Noordraad een schoonmaakactie gehouden in de omgeving van De Symfonie. Eerst
hebben de leden van de Noordraad een les verzorgd over
zwerfafval (met informatie, film en quiz) en vervolgens
zijn de kinderen buiten aan de slag gegaan. In 45 minuten werd een indrukwekkende hoeveelheid zwerfafval
verzameld. Afgesproken is dat deze actie volgend jaar
wordt herhaald. Mogelijk dat basisschool De Sleutel dan
ook meedoet. Volgende maand (juni) gaan kinderen van
basisschool Stelaertshoeve zelf een schoonmaakactie
houden rondom de school. Zo zorgen zij voor een schoon
schoolplein.

Tijdens de openingsmiddag hebben de wijkraden tevens
het aangepaste, aangescherpte manifest aangeboden
aan wethouder Mario Jacobs. Ook de wijkbewoners kunnen kennisnemen van dit manifest. Het is te downloaden
via de website (www.noordraadhq.nl).

Foto: Hein Verschuur

Opera in Symfonie

Zwerfvuil ruimen werkgroep
De volgende reguliere ruimacties van de werkgroep
Zwerfafval zijn op dinsdag 8 mei en op vrijdag 1 juni.
We starten om 14.00 uur. De locatie vindt u kort van
tevoren op de website (www.noordraadhq.nl). Wilt
u (een keer) meehelpen of hebt u een verzoek om
een bepaalde omgeving van zwerfvuil te ontdoen?
Laat het ons weten via carin.van.voorst@planet.nl
Foto: Kadriye Erdogan

Werkgroep Zwerfafval Wijkburger 2017
Op zondag 8 april is de wijkburger 2017 bekend gemaakt. De verkiezing van de wijkburger wordt elk jaar georganiseerd voor de wijken Heikant, Quirijnstok en Stokhasselt. De
onderscheiding, ook wel Christoffel genoemd, gaat naar een persoon of groep die zich in
het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Tilburg-Noord.

Foto: Miek Korsmit

Op 31 mei kunt u genieten van de opera Guiditta. Dit is
tevens de laatste opera van dit seizoen. De entreeprijs is
€ 5,- waarvoor u ook een kopje koffie of thee kunt drinken.
De aanvang is 19.30 uur. De werkgroep Opera heeft een
eigen website: www.operainsymfonie.nl waar u meer leest
over de opera’s.

Wethouder Mario Jacobs heeft mede namens de jury een mooie toespraak gehouden en
de oorkonde en wisseltrofee uitgereikt. De werkgroep heeft zich verdienstelijk gemaakt
door zwerfafval te ruimen en zich in brede zin ook in te zetten voor natuur en milieu in
Tilburg-Noord.
De werkgroep bestaat uit gemiddeld 12 wijkbewoners. Zij komen elke drie weken een
middag bij elkaar om een locatie in Tilburg-Noord van zwerfafval te ontdoen. Daarnaast
organiseert de werkgroep verschillende ruimacties tijdens NLdoet en is een start gemaakt met voorlichting geven op basisscholen.
De werkgroep maakt deel uit van de Noordraad. De kern van de werkgroep overlegt
regelmatig met de gemeente en met de firma Diamant over inrichting van plekken in de
wijk, bevordering van de biodiversiteit, maaibeleid en vermindering van zwerfafval (o.a.
door plaatsing van afvalbakken op de juiste plekken). Bovendien is er een structurele
samenwerking gerealiseerd met organisaties als Buurtsport, R-Newt, ContourdeTwern
en sinds kort ook basisscholen.
Motivatie Jury
De werkgroep Zwerfafval (werkgroep van de wijkraad) maakt regelmatig straten, pleinen en grasstroken in de wijk schoon. De werkgroep bestaat uit een grote groep vrijwilligers uit de wijk. Leden van de werkgroep geven voorlichting over wat het zwerfafval
doet met het milieu. Met verschillende scholen is er contact om kinderen te leren waarom zwerfafval verwijderd moet worden. Op speelse wijze wordt de kinderen geleerd
geen afval op straat te gooien. Ook tijdens NLdoet is de werkgroep in Tilburg-Noord
actief.

Foto: Hein Verschuur

Meer wijkradennieuws op pagina 6 -->>
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Samenwerking wijkraden Tilburg-Noord

Bijeenkomst voor nieuwe statushouders
Voor de statushouders die de laatste jaren in Tilburg-Noord zijn komen wonen, wordt op
zondag 6 mei vanaf 14.00 uur een gezellige bijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum
De Ypelaer. De gezinnen die bij de gemeente bekend zijn, worden hiervoor persoonlijk
uitgenodigd. Ook de kinderen zijn van harte welkom, evenals buren en kennissen van
deze nieuwe wijkbewoners. Uitgebreidere informatie is te vinden op de achterpagina
van deze Wijkkrant bij ContourdeTwern. Contact via Frans van den Dries (06-53438250).

Spreekuur van de wijkraden

Foto: Carola Kiewied

De afgelopen jaren zijn de beide wijkraden in Tilburg-Noord (Wijkraad Stokhasselt en
Noordraad Heikant/Quirijnstok) steeds meer gaan samenwerken. In november 2016
hebben de besturen een intentieverklaring getekend om te komen tot een federatie.
In het afgelopen jaar is een federatiebestuur i.o. gevormd en is een overlegstructuur
ontwikkeld, zijn taken verdeeld tussen het overkoepelend bestuur en de wijkraden en
is een jaarplanning gemaakt. Eind 2017 hebben de beide wijkraden deze ontwikkeling
geëvalueerd en geconcludeerd dat de samenwerking moét worden voortgezet!
De eerder voorgenomen federatie krijgt wel een andere insteek. We willen geen formele
registratie bij de Kamer van Koophandel. Dat is onnodige rompslomp en gezien het onderlinge vertrouwen helemaal niet nodig. We kiezen gewoon voor een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband met een overeenkomst, dat wel. En daarmee gaat
de in gang gezette samenwerking gewoon vrolijk verder; in externe overleggen, met
gezamenlijke werkgroepen, met het samen organiseren en financieren van evenementen, met een gezamenlijke pagina in deze wijkkrant, en last but not least; met het verder
uitvoering geven aan het samen opgestelde Manifest.
Uiteraard treedt de samenwerking alleen op bij gezamenlijke onderwerpen. De wijkgerelateerde items blijven bij de afzonderlijke wijkraden liggen, die ook voor de hiërarchische
aansturing zorgen.
De samenwerkingsovereenkomst is op 11 april 2018 feestelijk ondertekend door vertegenwoordigers van de Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant/Quirijnstok. Uiteraard
in het bijzijn van de leden van beide wijkraden.
Oh ja, het samenwerkingsverband heeft een naam: Samenwerking Wijkraden Nieuw
Noord, afgekort SWNN. Wen maar vast aan die afkorting want die zult u nog vaak tegenkomen.

De beide wijkraden in Tilburg-Noord starten met spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala van onderwerpen. Voor specifieke informatie zal
worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.
De Wijkraad Stokhasselt heeft spreekuren in wijkcentrum De Ypelaer op: woensdag 16
mei en 20 juni van 10.00 tot 11.00 uur en op woensdag 6 juni van 18.30 tot 19.30 uur.
De Noordraad Heikant-Quirijnstok heeft spreekuren in wijkcentrum De Symfonie op:
woensdag 9 mei en 6 juni van 10.00 tot 11.00 uur en op donderdag 17 mei en 14 juni van
18.00 tot 19.00 uur.

Familiedagen in De Ypelaer
Op 6 mei en 3 juni zijn er weer Familiedagen in De Ypelaer. Deze keren zonder Vrijmarkt
want die ligt in de zomermaanden (tot oktober) stil. Tijdens deze Familiedagen kun je van
12.00 tot 13.00 uur binnenlopen bij de lunch; tevoren aanmelden is niet nodig. Een standaard lunch kost € 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Kinderen kunnen vanaf 13.00 uur deelnemen aan activiteiten (knutselen, spelletjes, e.d.). Het springkussen staat er ook weer en
er wordt gratis ranja geschonken. Als het weer het toelaat, worden de kinderactiviteiten
buiten georganiseerd. 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.

Zomerfestival
De Noordraad organiseert samen met ContourdeTwern en R-Newt in en rondom
De Symfonie op 24 juni het Zomerfestival 2018. Iedereen uit Tilburg-Noord die iets
wil laten zien of horen op het gebied van muziek, dans, dichtkunst of op een ander cultureel vlak willen we graag een podium bieden. De voorbereidingen zijn
weliswaar in volle gang maar mocht je nog willen deelnemen, stuur dan je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer) en wat er gepresenteerd gaat
worden, per mail naar Hans Zuiderwijk (e-mail: zomerfestival@tilburg-noord.nl) of
per post naar de Noordraad (De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg).

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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WIJKNIEUWS
Experiment Doe Mee in Tilburg
Met het experiment Doe Mee in Tilburg onderzoekt de gemeente
hoe inwoners actief mee kunnen doen in de maatschappij.
De proef wordt gehouden in de wijken Stokhasselt en Groenewoud
en is bedoeld voor inwoners met een uitkering. De gemeente ontwikkelt samen met de wijkpartners een programma per deelnemer. De
proef start halverwege 2018 en duurt een jaar.
Individueel programma
Wethouder Erik de Ridder (Participatie) over het experiment: "Niet
iedereen kan op dit moment betaald werken. Maar vaak zijn er wel
andere mogelijkheden om je verder te ontplooien en mee te doen.

Nieuws van de gemeente Tilburg

WATERCAMPAGNE: WATER, JE WEET TOCH?!
In de week van 9 april vond de campagne #waterjeweettoch plaats. Bij deze campagne, opgezet door Jongeren
Op Gezond Gewicht Tilburg in samenwerking met Brabant Water, stond de opening van 15 watertappunten in
Tilburg centraal. Op dinsdag 10 april werd de eerste openbare watertap in Tilburg geopend.
15 nieuwe watertappunten in Tilburg
De komende tijd worden er 15 nieuwe openbare watertappunten geplaatst bij diverse sportveldjes en in een aantal parken in heel Tilburg. In Tilburg noord komen drie watertappunten: één bij het Cruyffcourt aan de
Dirigentenlaan, één bij het Belaveld aan de Bartokstraat en één bij het Basketbal court aan de Borodinstraat
Met het plaatsen van watertappunten wil de gemeente mogelijk maken dat iedereen altijd en overal water kan
drinken omdat het goedkoop, gezond en makkelijk is. Men wordt gestimuleerd minder flesjes water in de winkel
te kopen, maar een bidon of flesje met kraanwater te vullen bij een van de watertaps in de buurt.
Gezond water
Een van de manieren om een gezondere leefstijl te bevorderen is het terugdringen van het drinken van zoete
drankjes en sapjes en het stimuleren van het drinken van kraanwater. Daar wordt dit voorjaar dus een extra impuls
aan gegeven door middel van de campagne #waterjeweettoch.

Met dit experiment helpen we mensen weer structuur in hun leven
te krijgen en te houden." Het doel van het programma is niet meteen
betaald werk, maar wel het motiveren van mensen om mee te doen
in de maatschappij. Iedere deelnemer krijgt intensieve begeleiding
binnen een programma van ongeveer 20 uur per week, afhankelijk
van de individuele situatie. Erik: "Op deze manier bieden we hen
opnieuw perspectief."

Waterweetjes: Wist je dat…
• ons drinkwater uit de grond komt?
Het kan honderden jaren oud zijn
• het menselijk lichaam voor ongeveer
65% uit water bestaat?
• een mens ongeveer 1 maand zonder
voedsel kan leven, maar
maximaal 3 dagen zonder water?
• een mens minstens 1,5 liter water per dag
moet drinken om gezond
te leven?
• meer dan 2 miljard mensen op aarde geen
schoon drinkwater hebben?

In de wijk
Het programma sluit zoveel mogelijk aan op de vele goede initiatieven die er al zijn in de wijken. De gemeente werkt met verschillende
partners de verdere invulling van het experiment uit.

Gratis budgetcursus

Nieuwe huisartsenpraktijk opent
in Tilburg Noord

Komt u wel eens geld te kort? Vindt u het moeilijk om overzicht te houden? Of maakt u zich zorgen over uw
financiën? In de cursus ' Uitkomen met inkomen' leert u in 6 lessen alles over geldzaken en administratie.
De cursus is gratis.

De nieuwe huisartsenpraktijk in Tilburg Noord opent naar verwachting half mei. De verbouwing van de Montfortkerk is in de laatste fase
gekomen.

Voor wie is de budgetcursus
Voor alle inwoners van de gemeente Tilburg, die
willen leren omgaan met geld. U krijgt informatie
en tips over:
•
omgaan met geld en waarde van geld
•
minder uitgeven en geld besparen
•
aanvragen van subsidies en kortingen
•
administratie opzetten, ordenen en
bijhouden
•
omgaan met schuldeisers

De huisartsenpraktijken in de wijk zitten al jaren vol en hanteren een
patiëntenstop. Hierdoor kunnen veel inwoners uit Noord niet terecht bij
een huisarts. Naar schatting zijn er 500 tot 1000 inwoners die momenteel geen eigen huisarts hebben. De afgelopen 5 jaar is geprobeerd om
een extra huisarts zich te laten vestigen Noord. Helaas is dat niet gelukt,
vanwege de risico’s die komen kijken bij het starten van een nieuwe
praktijk. Een aantal organisaties heeft daarom samen met de gemeente
dit probleem vanuit gemeenschappelijk belang aangepakt.

Er is ook een speciale workshop voor kleine zelfstandigen. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan zaken
die anders zijn dan iemand met een inkomen uit loondienst of uitkering. U leert tevens het belang van scheiden van de zakelijke administratie met uw privé administratie en hoe u dit het beste doet.
Kosten budgetcursus
De cursus is gratis. U moet wel gemotiveerd zijn en naar alle bijeenkomsten komen.
Wanneer is de budgetcursus
U komt 6 weken lang, 1 keer per week naar de cursus. De workshop voor kleine zelfstandigen is 1 dagdeel.
Overzicht komende cursussen
Datum
Donderdag 24 mei t/m 28 juni
Donderdag 24 mei t/m 28 juni

Tijd
09.30-11.30 uur
18.30-20.30 uur

ZZP-workshop
15.30-18.00 uur
(datum volgt bij voldoende aanmeldingen)

Locatie
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg
Stadskantoor 5, Spoorlaan 448, Tilburg

Aanmelden budgetcursus
Aanmelden kan via de site van de gemeente Tilburg: https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/budgetcursus/.

Locatie
Na een interne verbouwing is de parochie van de Montfortkerk in de wijk
Stokhasselt ingericht tot een moderne, innovatieve huisartsenpraktijk
met groeimogelijkheden. Met dank voor de bijdrage aan de verbouwingskosten door het Bisdom. Het streven is dat de praktijk half mei van
dit jaar haar deuren opent aan de Scarlattistraat 8. Hiermee wordt ook
gehoor gegeven aan de al jaren bestaande wens van de wijkbewoners om
een huisartsenpraktijk in Stokhasselt te realiseren.
Inschrijven
Patiënten die zich willen inschrijven kunnen het inschrijfformulier
downloaden op de website van Step huisartsenpraktijk:
https://step.praktijkinfo.nl. Het formulier kan vanaf half mei bij de
praktijk ingeleverd worden.
In de nieuwe praktijk gaan verschillende waarnemend huisartsen
werken. Ondertussen wordt er nog gezocht naar één of meerdere vaste
huisartsen. De huisarts die zich wil vestigen kan zich bezighouden met
het primaire proces, namelijk: huisartsenzorg. Diverse andere taken en
verantwoordelijkheden worden namelijk uit handen genomen. Uiteraard
is praktijkovername van daaruit mogelijk.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Twitter: @Tilburg_Noord
Instagram: tilburgnoord

82

83

84

85

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

86

KRUISWOORDPUZZEL
2

1

3

4

5

12
15

16

22

23
29

34

39

54

35

27
32

36

37

41

42

45

43

46

52

55

56

57

62

66

77

59

70
75

79
83

60

64
69

74

78
82

58

68

73

53

63

67

72

Verticaal 1. formule-1-rijder; 2. spil; 3. rekenopgave; 4. morsdoekje; 5. winterse neerslag; 6. kledingstuk; 7. inhoud van een ei; 8. lang stuk hol ijzer; 9. telwoord; 10. ruimtelijke ordening (afk.); 11.
uitbarsting van een vulkaan; 16. kolonel (afk.); 18. rood (Engels); 20. nachtroofvogel; 21. buitendijkse grond; 23. boterton; 25. adellijke titel; 26. doorbraak (gat); 27. spijskaart; 29. jeugdsentiment; 32. Nederlands volkslied; 34. Sociaal Economisch Raad (afk.); 36. Nederlandse wijsgeer en
filosoof; 37. Verenigde Oost-Indische Compagnie (afk.); 39. herfstbloem; 40. bad- en wasgelegenheid; 42. schoonmaakgerei; 43. maalinrichting; 45. zwarte kleverige stof; 46. jong dier; 51. European article numbering (afk.); 53. economisch- en administratief onderwijs (afk.); 54. welgemanierdheid; 55. lastdier; 56. Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (afk.); 57. strook; 59. denkbeeld
(inval); 60. zich schamen; 62. met de grootste spoed; 63. onderwijzer; 66. Europeaan; 67. drankbuffet; 69. mannetjesbij; 71. wereldtaal; 73. gentleman; 74. defect; 75. Engelse lengtemaat; 78.
reuzenslang; 80. herkauwend zoogdier; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. laatstleden (afk.).
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Horizontaal 1. onderstel van een auto; 7. deel van Rusland; 12. muzieknoot; 13. arbeidzaam; 14.
uitgebreid lager onderwijs (afk.); 15. dreumes; 17. tijding (bericht); 19. voederbak voor hooi; 21.
heden; 22. kledingstuk; 24. televisiescherm; 27. klap (tik); 28. geestdrift; 30. tweetal (muzikanten);
31. groef in papier of karton; 32. windrichting; 33. vurig moedig paard; 35. deel van voet; 37. bewegingsorgaan van een vis; 38. soldatenrugtas; 41. doctorandus (afk.); 42. geluidsniveau; 44. ladder;
46. Oostenrijkse wintersportplaats van onze koningin; 47. vulkaan op Sicilië; 48. rapportage (rapport); 49. huidverharding; 50. niet deskundige (oningewijde); 52. gemalen graan; 54. deel van oorlogsvloot; 56. deel van dag; 58. schatting; 61. trek (lust); 62. Nederlandse rivier; 64. bejaard; 65.
deel van trap; 67. buitengewoon lagere school (afk.); 68. plechtige belofte; 70. teken; 72. sufferd;
73. haarversteviger; 76. plaats in Gelderland; 77. jong gesneden stier; 78. hoofdstad van Zwitserland; 79. rijstbrandewijn; 81. ondernemingsraad (afk.); 82. gesloten; 83. plaats in Zuid-Holland; 84.
cilinder; 86. openbaar ambtenaar; 87. sleeën op een hellende baan.
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun
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Horizontaal 1. onderstel van een auto; 7. deel van Rusland; 12. muzieknoot; 13. arbeidzaam; 14.
oplossing
van puzzel
- 2018 is: BELASTINGAANGIFTE
uitgebreid lager onderwijs (afk.); 15. dreumes; 17. tijdingDe
(bericht);
19. voederbak
voor hooi; 2
21.
heden; 22. kledingstuk; 24. televisiescherm; 27.
klap
(tik);
28.
geestdrift;
30.
tweetal
(muzikanten);
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:
31. groef in papier of karton; 32. windrichting; 33. vurig moedig paard; 35. deel van voet; 37. bewegingsorgaan van een vis; 38. soldatenrugtas; 41. doctorandus (afk.); 42. geluidsniveau; 44. ladder;
46. Oostenrijkse wintersportplaats van onze koningin; 47. vulkaan op Sicilië; 48. rapportage (rapport); 49. huidverharding; 50. niet deskundige (oningewijde); 52. gemalen graan; 54. deel van oorlogsvloot; 56. deel van dag; 58. schatting; 61. trek (lust); 62. Nederlandse rivier; 64. bejaard; 65.
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Gall & Gall.
deel van trap; 67. buitengewoon lagere school (afk.); 68. plechtige belofte; 70. teken; 72. sufferd;
73. haarversteviger; 76. plaats in Gelderland;
77. jong gesneden
stier; 78.bericht,
hoofdstadwaarna
van ZwitserDe winnaar
krijgt hiervan
de prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden.
land; 79. rijstbrandewijn; 81. ondernemingsraad (afk.); 82. gesloten; 83. plaats in Zuid-Holland; 84.
cilinder; 86. openbaar ambtenaar; 87. sleeën op een hellende baan.

Thom Wagener, Bachlaan

De oplossing van deze puzzel voor 25 mei naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
Dewinterse
winnaar
krijgt6.een
1. formule-1-rijder; 2. spil; 3. rekenopgave; 4. morsdoekje; 5.
neerslag;
kle-cadeaubon van Magnolia.

Verticaal
dingstuk; 7. inhoud van een ei; 8. lang stuk hol ijzer; 9. telwoord; 10. ruimtelijke ordening (afk.); 11.
uitbarsting van een vulkaan; 16. kolonel (afk.); 18. rood (Engels); 20. nachtroofvogel; 21. buitendijkse grond; 23. boterton; 25. adellijke titel; 26. doorbraak (gat); 27. spijskaart; 29. jeugdsentiment; 32. Nederlands volkslied; 34. Sociaal Economisch Raad (afk.); 36. Nederlandse wijsgeer en
filosoof; 37. Verenigde Oost-Indische Compagnie (afk.); 39. herfstbloem; 40. bad- en wasgelegenArno van Bavel
heid; 42. schoonmaakgerei; 43. maalinrichting; 45. zwarte kleverige stof; 46. jong dier; 51. European article numbering (afk.); 53. economisch- en administratief onderwijs
(afk.); bEsparEn
54. welgemanierdEnErgiE
= gEld bEsparEn!
heid; 55. lastdier; 56. Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (afk.); 57. strook; 59. denkbeeld
(inval); 60. zich schamen; 62. met de grootste spoed; 63. onderwijzer; 66. Europeaan; 67. drankbuffet; 69. mannetjesbij; 71. wereldtaal; 73. gentleman; 74. defect; Ik75.woon
Engelse
lengtemaat;
je sluipverbruik is echt de
alweer
37 jaar78.
in
reuzenslang; 80. herkauwend zoogdier; 82. bekende Nederlandse motorrace;
85. laatstleden
(afk.).
moeite waard, al zet je alleen
Tilburg Noord.
Een mooie
wijk,
de verwarming maar een
met heel veel verschillende
graadje lager. Stap voor stap
maten
59
86 en 80
36 huizen.
25
41
11
87
69
49
32
55
58
28
63
30
35 soorten
nam ik daarna maatregelen
Het mijne is in 1974 gebouwd
om pas echt energie te gaan
en na een tip ben ik gaan

nadenken hoe ik energie
kon besparen. Want energie
besparen is niet alleen geld
besparen: ik woon ook een
stuk comfortabeler. En het
hoeft niet ingewikkeld en
duur te zijn!
Ik keek eerst naar ons eigen
gedrag. Lichten en apparatuur
uit wanneer dat kan. Deuren
dicht, ramen niet onnodig
open. Minder lang douchen.
Het kost allemaal niets, je
moet er even moeite voor
doen, maar dat went snel en
levert flink wat op. Een lagere
gas- en elektriciteitsrekening
is het gevolg. Goed kijken naar

besparen. Volgende keer
vertel ik meer over dubbel
glas. Want daardoor daalde
ons energieverbruik pas echt!

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.

UITAGENDA
MEI

6
MEI

6
MEI

8
MEI

9
MEI

Betaalbaar, onbetaalbaar

RECLAME
ONTWERP
Jasper Razenberg
Grafisch vormgever
freelancecreative.nl

FAMILIEDAG IN DE YPELAER
12.00 uur

11
MEI

31

NIEUWE STATUSHOUDERS
De Ypelaer 14.00 uur
WERKGROEP ZWERFVUIL RUIMEN
De Ypelaer 14.00 uur

OPENING VERHALENHUIS
Vanaf 14.30 uur

BUURTENT POLITIE OP VERDIPLEIN
14.00 - 16.30 uur

OPERA IN SYMFONIE
Guiditta aanvang 19.30 uur

JUNI

24

ZOMERFESTIVAL RONDOM SYMFONIE
info: zomerfestival@tilburg-noord.nl

JULI

22

VOORJAARSCONCERT MORAVA
Riddershof van 14.00 - 17.00 uur
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'n Habbekrats: kringloop en meer
Door: Paul-René Lee
Voor kringloopwinkel ‘n Habbekrats is de lente goed begonnen aan ’t Lijnsheike. Het gedwongen vertrek uit
de ruimte aan de Schubertstraat leidde in Noord tot veel protest en kreeg zelfs landelijke media-aandacht.
Eigenares Onnechien heeft hart voor de (goede) zaak.
Eigenares Onnechien van
der Laan (52): "We hebben
alles op alles gezet om tijdig te openen, want de
klanten misten ons. Ze bewaarden thuis twee maanden lang spullen voor ons."
Bij de opening zag ze van
blijdschap huilende mensen. "Zoveel bloemen en kadooo
tjes gehad, geweldig. We hadden meer dan duizend bezoekers. Afrekenen duurde een uur. De dag erna moesten
we de hele voorraad aanvullen, want de winkel was leeg."

met een glimlach van oor tot oor. Dan kan ik weer 10 uur
werken." Ze kent klanten die eenmaal in de week een warme maaltijd hebben. "Als je dan net dat stukje bij kan dragen... Je wordt gelukkig als je voor 1 euro een fatsoenlijke
jas kunt kopen."
Drukte en lange dagen vindt Onnechien niet erg: "Ik krijg
heel veel energie van de mensen die binnenkomen. Dan
weet je waarvoor je je inzet." Ze noemt een voorbeeld van
een vrouwelijke klant: "Ze koopt een broek, een jas en een
trui voor in totaal twee euro. Als ze dan bij een eetgelegenheid gaat eten, hoort ze: 'wat loop je er leuk bij!' Ik heb
haar zien veranderen van een schuchter iemand die nooit
buiten komt, naar iemand die opengaat."
Klanten komen ook voor een praatje. Onnechien: "Een
Marokkaanse vrouw zei net: 'al koop ik niks dan vind jij
het niet erg, maar jij wilt wel een praatje met mij maken.' "
Onnechien hoort ook vaak: 'jij bent net tweede familie.'
Niet iedereen spreekt Nederlands. Onnechien: “Ik zeg dan
altijd: 'leer Nederlands, anders red je het hier niet.' Vooral
Syrische vluchtelingen willen een woordje leren". Ik leer
dan een Arabisch woord en zij een woordje Nederlands."

Zaterdag 10 maart , 09.30 uur. Opening pas om 11.00 uur

Het was altijd al Onnechiens droom; iets betekenen voor
een ander: "Ook als leidinggevende bij een tankstation
had ik een sociale functie. Dat trok mij altijd. Je luistert
naar waar behoeften liggen. Ik heb nu allerlei splinternieuwe sjaals voor een euro. Als je weinig geld hebt is het
fijn om iets nieuws te hebben. Dan hoef je niet te zeggen:
het is tweedehands. Als iemand nieuwe oorbelletjes van
50 cent in kadoverpakking krijgt, dan staat daar iemand

COLUMN

Onnechien zet zich ook in voor mensen met een beperking. "Met de opbrengst nemen we hen uit eten. Dat is
prettig voor mensen die niet naar de voedselbank kunnen. Hier werkt op vrijdag een autistische jongen, van
een Tilburgse mbo-opleiding. Zo kan hij hier toch stage
lopen." De mensen die bij ‘n Habbekrats werken zijn allemaal vrijwilligers. Onnechien: "Ik maak geen vaste afspraken over werkdagen, maar zeg: 'kom wanneer je zin hebt.'
En dan werken ze hier vijf dagen in de week. Het is bewezen dat als je mensen verplicht, het minder goed uitpakt."

oproepjes

Jessica Köhler-Bracke

Vrijwilligers/rolstoelbegeleiders gezocht voor de wandeldriedaagse van Woonzorgcentrum De Heikant op 29, 30 en 31 mei 2018. Aanmelden kan via een inschrijfformulier
bij de balie van Woonzorgcentrum De Heikant en via telefoonnummer: 013 4581124 ter
attentie van Team Welzijn.

ZOEK PLAATJ E
Het is weer zover: mijn sleutels zijn weg! Spullen raken
bij mij aan de lopende band
kwijt. U kent dat wel. Het ene
moment liggen je autosleutels
nog op tafel en het volgende
zijn ze verdwenen. Autosleutels, sportpasjes, Belangrijke
Brieven van school, alles weg!
Ik ben bang dat het erfelijk
is. Mijn kinderen zijn namelijk
ook altijd alles kwijt. Laatst
nog werd de mayonaise vermist. ‘Maaaaaaam! Waar
is de mayo????’ ‘Kijk maar
even in de koelkast,’ riep
ik uit gewoonte. Maar dat
had mijn puber natuurlijk al
lang gedaan. Ik zag voor me
hoe mijn nageslacht de deur
open deed, een blik wierp op
de wanorde in de overvolle
koelkast, de deur snel weer
dichtsmeet en mij vervolgens
aanriep. Als kon ik een pot
mayonaise uit mijn mouw toveren.
Nee, dit moest ik anders aanpakken. ‘Kind,’ zei ik, naar ik
hoopte met enig gezag. ‘Haal
alles uit de koelkast, BEHALVE de mayonaise. Wedden
dat je ‘m vindt? Dat leverde
een hoop gemompel op. ‘En
anders eet je maar ketchup’,
voegde ik eraan toe. Viel ook
verkeerd.
Die andere is al net zo erg:
‘Wie heeft mijn jas gezien?!’

Je zou toch denken dat deze
familiaire afwijking ons nader tot elkaar brengt. Maar
het tegenovergestelde is het
geval. Want natuurlijk is het
niet hun schuld dat er spullen
weg zijn. Nee, dat is geheel en
al te wijten aan één persoon,
namelijk mama.
Moeders zitten immers de
hele dag op hun luie kont en
hebben dus tijd zat om de
troep achter de andere konten op te ruimen. En omdat
ze zich zo bewust zijn van
Spullen Die Niet Kwijt Mogen
Raken, bergen ze die hééééél
goed op! En dan proppen ze
al die geheime plekken in hun
overvolle hoofd, dat toch al
omliep. Dus een half uur later
en een twee reservesleutels
verder, is alles weer spontaan
verdwenen. Daar moest echt
iets aan gedaan worden vond
ik. En laat er nou zo’n speciaal programma op tv zijn voor
vergeetachtige senioren?
Tijdens mijn vrije dag viel
ik per ongeluk midden in
de MAX Geheugentrainer.
Volgens deze omroep is het
mogelijk je geheugen aan te
scherpen door middel van
oefening. Een dagelijkse portie hersengymnastiek zou mij
weer bewust maken van alle
noodzakelijke informatie in
mijn hersenpan. Zodat ik niet

meer steeds hoef te zoeken
naar dat ene formuliertje en
ik me moeiteloos alle wachtwoorden herinner. Ik vond het
nogal een belofte en besloot
de proef op de som te nemen.
De hele week zat ik ’s ochtends aan de buis gekluisterd.
Het Zoekplaatje van MAX
werd mijn redding. Voortaan
geef ik alle spullen die niet
kwijt mogen raken een nummer dat correspondeert met
een bepaalde plek in huis. In
volgorde van belangrijkheid
natuurlijk. Dus sleutels op
1 (sleutelrek), portemonnee
op 2 (middelste la) en telefoon op 3 (dressoir). Zo ging
ik door tot de mayonaise. En
warempel: ik kon dat weekend
zomaar 1-2-3 de deur uit. Helemaal niks vergeten!
Het systeem werkte feilloos. Tot we weer friet aten.
‘Waarom hangt er een 10 op
de koelkast? En wat doet dat
briefje op de mayo?!’ Waarna
mijn huisgenoten traditiegetrouw de pot weer bovenin
het keukenkastje plantten. Ik
wil dus maar zeggen: je kunt
je geheugen trainen tot je een
ons weegt, maar je zou beter
een emmertje geduld halen.
Waar? Op nummer 100! Daar
kom ik altijd even heerlijk tot
rust. Vooral na die friet, begrijpt u?

Word collectant voor het Rode Kruis in Tilburg e.o.
Het Rode Kruis zoekt collectanten in Tilburg voor de jaarlijkse Rode Kruis Week van 24
t/m 30 juni 2018. De geldinzameling is voor de hulp van het Rode Kruis in Nederland.
28.000 vrijwilligers van het Rode Kruis helpen bij noodsituaties, zoals een grote brand
of overstroming, maar ook op evenementen en festivals, zoals de Tilburgse Kermis. Het
Rode Kruis bereidt mensen voor op noodsituaties, zodat zij zichzelf kunnen redden en
oog hebben voor anderen in nood. Aanmelden via www.rodekruis.nl/collecteren, (scroll
tot aan ‘Loop je mee?’) of per e-mail: collecte@redcross.nl of info@rodekruistilburg.nl.
De collecte van het Oranje Fonds nu ook in Tilburg
Van 22 tot en met 26 mei organiseert het Oranje Fonds de jaarlijkse Collecteweek voor
een sociaal en betrokken Nederland. Deelnemende organisaties mogen 50% van de opbrengst zelf besteden aan een eigen maatschappelijke doelstelling. Zo biedt de collecte
een unieke kans voor elke sportclub, scouting- of buurtvereniging om geld in te zamelen
voor bijvoorbeeld de renovatie van een clubhuis of het organiseren van een teamuitje.
De andere 50% besteedt het Oranje Fonds aan sociale plannen in de regio.
Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel
van Nederland. Met de collecte steunt het Oranje Fonds maatschappelijke organisaties
en laat het zien hoe belangrijk deze organisaties zijn. Denk aan het buurthuis waar mensen in een sociaal isolement altijd terecht kunnen en het zorgcentrum waar mensen met
een beperking een dagbesteding vinden.
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Serie: Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017
Methode en cijfers
Tekst en beeld: Ad Kolen
Een serie artikelen naar
aanleiding van 15 jaar ’vogelen’ in het Noorderbos bij
Tilburg-Noord. Veranderingen in het gebied en wijzigingen in landelijke vogelpopulaties zijn terug te zien
in de verzamelde gegevens.
Deze keer een toelichting
over de wijze waarop de
gegevens over de vogels
verzameld werden en wat
algemene cijfers.
Het tellen en inventariseren van vogels geeft veel
genoegen. In het bijzonder
het jaren achtereen volgen
van vogels in eenzelfde omgeving. Het is boeiend te
ervaren dat schommelingen in aantallen en soorten
het gevolg zijn van omstandigheden ter plaatse.
Externe invloeden spelen
gewoonlijk ook een belangrijke rol. De gegevens zijn
met veel inspanning verzameld; nuttig gebruik daarvan geeft extra voldoening.
Dat ze door Sovon ingezet
worden om te bepalen hoe
de vogels zich ontwikkelen
in Nederland is waardevol.
De derde factor is ook van
betekenis: het delen van

deze informatie met andere belangstellenden en belanghebbenden door middel van publicaties.

Methode

Wat vogels betreft, worden (natuur-)gebieden gewoonlijk op waarde geschat
aan de hand van de soorten
en aantallen broedvogels.
Wat in de rest van het jaar
aan vogels aanwezig is,
lang of kort, is niet altijd
bekend. Soms ook niet
welke vogelsoorten het betreft daar de verblijfsduur
vaak onregelmatig is. Erg
boeiend is dan ook het jaar
rond een gebied bezoeken.
Een voor mij werkende
constructie is tweemaal per
maand alle vogels tellen en
in het broedseizoen inventariseren volgens de richtlijnen van het Broedvogel
Monitoring Project van
Sovon. Deze manier geeft
geen volledig, maar wel
een redelijk goed beeld van
wat er jaarlijks aan vogels
in een gebied voorkomt.
Het geeft tevens de ruimte
dit in meerdere gebieden
tegelijk toe te passen waardoor onderlinge vergelij-

kingen mogelijk zijn.
Vergelijkingen in jaren zijn
mogelijk als steeds op dezelfde manier wordt waargenomen vanaf een vaste
route. Bij vergelijkingen
van verschillende gebieden onderling spelen meer
factoren een rol. Is de bedoeling het vastleggen van
de vogels in een begrensd
gebied, dan tellen alleen
vogels mee die een relatie
hebben met het betreffende gebied. Dus wel jagende
en zoekende vogels maar
niet de overvliegers. De
richtlijnen van het BMP zijn
duidelijk omschreven en
ook via een app uit te voeren. Om territoria vast te
stellen wordt op broedgedrag van vogels gelet. Nestindicerend, geldige waarnemingen, datumgrenzen,
fusieafstanden, territoriumindicerend en minimale eisen zijn gebruikte termen
die daarbij van belang en
doorslaggevend zijn.

Cijfers

Een flinke verzameling cijfers komt er op tafel na
15 jaar tellen: 15x24=360

Slibdepot Noorderbos

tellingen. De telronden
werden vooral in de ochtenduren uitgevoerd. De
broedvogeltellingen
bij
zonsopgang en de overige
tellingen ook ’s morgens
vroeg. Het totaal resulteerde in 85283 vogels met
een gemiddelde van 5686
vogels per teljaar. Daarvoor staat een hoog aantal van 132 vogelsoorten.
De aantallen van de verschillende waargenomen
vogelsoorten lopen sterk
uiteen. Van 17 vogelsoorten werd gedurende de tel-

periode maar 1 exemplaar
waargenomen. Maar wel
44 vogelsoorten werden
ieder teljaar aangetroffen.
Schommelen tussen 72 en
86 geven een gemiddelde
van 79,5 vogelsoorten per
jaar.
Wat de broedvogels betreft
werden er in totaal 3448
territoria vastgesteld van
69 vogelsoorten. Van 6 vogelsoorten werd maar eenmaal vastgesteld dat ze tot
broedvogels behoorden.
Van 20 vogelsoorten kon

worden vastgesteld dat ze
de hele periode een broedpoging deden in het Noorderbos.
Het hoogste totaal aantal
territoria in de telperiode
behaalden de Fitissen met
304 territoria. De wilde
eenden waren met in totaal 18770 exemplaren de
meest waargenomen vogels. Ze bedroegen daarmee 22% van het totaal
aantal vogels.
Meer een 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

Taal: van woorden naar verhalen
Door: Halima Özen
Taal is een van de belangrijkste communicatiemiddelen tussen mensen. Het
is een manier om contact
te maken met anderen. Als
je dezelfde taal spreekt dan
kun je elkaar dingen vertellen. Verhalen delen en
informatie overbrengen. Je
kunt met taal ook uitleggen hoe je jezelf voelt en
wat je bedoeling is. Dezelfde taal spreken maakt het
ook makkelijker om een
plek te vinden in de samenleving en het kan iemand
uit zijn isolement of eenzaamheid halen. Door met
kleine woordjes te beginnen kun je veel bereiken.
Tilburg-Noord is een stadsdeel waar mensen wonen
met meer dan honderd verschillende nationaliteiten.
Ieder spreekt een eigen
taal. Maar de taal die iedereen bindt is het Nederlands. De voertaal die de
gemeenschap verbindt. De

behoefte om Nederlands
te spreken is daarom groot.
Niet alleen nieuwkomers
die gevlucht zijn uit het
land van herkomst maar
ook wijkbewoners die al
langer in Nederland wonen
maar later pas de mogelijkheid of behoefte hebben
aan de Nederlandse taal.
Bijvoorbeeld om met de juf
of meester van de kinderen
te kunnen praten of om een
gesprek te kunnen voeren
bij de huisarts. Op verschillende plaatsen in Noord
kunnen wijkbewoners terecht voor taalles. Een van
die plaatsen is het Ronde
Tafelhuis.
Daar komen wijkbewoners die in het begin geen
woord of weinig Nederlands spreken en toch door
de taallessen van de vrijwilligers zich steeds beter verstaanbaar maken. Wanneer
de taal enigszins onder de

knie is komen vaak de verhalen los. Verhalen over
nieuwe vriendschappen,
ervaringen en feestelijkheden. Maar ook verhalen
over heimwee en soms
pijnlijk afscheid. Het Ronde
Tafelhuis telt in totaal 20
taalvrijwilligers. Zij geven
per leerling een uur les in
de week. Ieder doet dat op
zijn of haar eigen niveau.
De lessen worden gegeven om mensen vooruit te
helpen met de Nederlandse taal of als extra ondersteuning bij professionele
taalles. Tijdens deze lessen
bepalen de cursist en taaldocent het niveau, het tempo en de frequentie. Willen
de cursisten meer oefenen
met taal dan kunnen zij ook
aansluiten bij de Taaltafel,
een project dat is opgezet
samen met de Bibliotheek
Wagnerplein. Daar worden
verhalen gedeeld en al pratend leren en oefenen ze

Foto: Richard van de Wouw

met de Nederlandse taal.
Willen cursisten die nieuw
in Noord zijn komen wonen
ook graag de wijk beter leren kennen dan kunnen zij
zich ook aanmelden voor
het project WijkWijzer. Zij
krijgen dan een Wijkgids
toegewezen en samen herontdekken zij de twee uur
per week de wijk. Dit project is met name gericht

op statushouders maar ook
andere nieuwe inwoners
kunnen hier gebruik van
maken.
Met Taallessen, Taaltafels
en Wijkwijzers biedt het
Ronde Tafelhuis oude en
nieuwe wijkbewoners een
plaats waar verbindingen
worden gelegd. Het leren
van de Nederlandse taal op

schoolse wijze, in volwassen gesprekken en het kennis maken met het leven in
wijk en stad is daarbij uitgangspunten. Kenmerkend
is dat alle wijkbewoners,
zonder onderscheid hierbij
ingeschakeld worden. Zo
leert de een nieuwe taal en
maakt de ander kennis met
een nieuwe cultuur.

Fontys Jazz Choir viert haar jubileum op 25 november 2018

Het Fontys Jazz Choir (FJC) is een koor van ongeveer 12 studenten en alumni van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Het koor heeft zich de afgelopen vijftien jaar
in binnen- en buitenland onderscheiden als een jazz- en popensemble met aanzien. Zo won het koor de tv-show Korenslag (2009) en behaalde de wereldtitel in de categorie jazz
op de World Choir Games in Sochi (2016). Uiteraard wisselt een studentenkoor vaak van samenstelling. Dat zorgt voor een bruisende energie door de jaren heen.
Tijdens het concert op 25 november 2018 (save the date!) om 14.30u in de schouwburg van Theaters Tilburg vieren we het vijftienjarig bestaan met alle (ook voormalige) leden,
alle muziekliefhebbers en trouwe fans. Dit belooft een spetterende voorstelling te worden met alle hoogtepunten uit vijftien jaar Fontys Jazz Choir.
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Gooien &
smijten
in De Symfonie

voor jong en oud

Door: Myriam Krol

Het is zaterdagochtend 10.00
uur. Een grote groep jongens en
meisjes van 5 tot 10 jaar bewegen zich als puppy’s zo vrij op de
mat in De Symfonie. Ze werpen
elkaar over de heupen en laten
zich soepel als een lappenpop
vallen. Ze luisteren gedisciplineerd naar hun trainers. Voor
Wijkkrant Noord hijs ik me in een
judopak van Judoklub Tilburg.
Noa (17), een van de vrouwelijke
trainers, knoopt een zwarte band
om mijn middel.
Ik doe mee met de begingroet
en ga daarna aan de kant kijken.
Geert van Gorkom (28) is ook
trainer van de kleintjes. “Ik judo
al van jongs af aan. Ik leer de
kinderen wat ik zelf heb geleerd
en wat ik zo mooi vind aan judo.
Discipline, respect, je energie
richten op je techniek.” Bij het af-

groeten ga ik tussen de kinderen
zitten, maar ik moet in de lijn van
de trainers staan, fluistert een
jongetje in mijn oor, want ik heb
een zwarte band.
In judo kun je verschillende niveaus bereiken. Een zwarte band
vergt jaren trainen. Als het tweede uur de kinderen van 10 tot 16
jaar trainen, doe ik mee. Na de
groet de warming-up, een combinatie van conditie en spierkracht. Geen probleem voor mij.
Maar met het ruggelings tijgeren
over de mat kom ik geen centimeter vooruit. Michel legt me uit
hoe je door een schouder op te
tillen en tegelijk met je been te
duwen, je in beweging komt. Als
een soort slang beweeg ik over
de mat.
Wanneer de judoka’s overgaan
tot het betere gooi- en smijtwerk,

haak ik toch maar af. “In judo begin je met leren vallen, hoe je de
kracht van de val opvangt en die
energie omzet. Als je op oudere
leeftijd start, dan durf je dat niet
meer”, vertelt Michel. Echter jong
begonnen, kan judo tot op hoge
leeftijd beoefend worden. Dat zie
ik als de derde groep om 12.00
uur van start gaat, de volwassenen. Geerts vader, een zeventiger, slaagde zelfs onlangs nog
voor de zwarte band.
Ook deze groep is mooi om te
observeren. Ze beoefenen verschillende takken van het judo.
Trainer Hans van Raak kijkt naar
zijn zoon Adriano die met zijn
partner een aantal kata’s oefent.
Dat zijn judotechnieken die volgens een vastgelegde choreografie uitgeoefend moeten worden. Het gaat niet om van elkaar

winnen, maar om de technieken
tot in perfectie beheersen. Noa
traint wel op het winnen; ze judoot al 11 jaar en behaalde onlangs de zwarte band.
Judoklub Tilburg bestaat sinds
1950. Ze leverde Europese en
Nederlandse kampioenen. De
300 leden trainen in De Symfonie en in de Reeshof. Twee derde
beoefent judo en een derde jiujitsu. Binnen hetzelfde lidmaatschap kun je allebei doen. Judo
en Jiu-jitsu stammen af van eeuwenoude Japanse verdedigingskunsten. Daarbij betekent judo
‘zachte weg’: je overmeestert je
tegenstander zonder deze pijn te
doen. Jiu-jitsu is harder. Het betekent ‘soepele techniek’. Je leert
aanvallen en verdedigen door
technieken als stoten, schoppen,
drukpunten en wurgingen.

Judo zorgt bij kinderen ook voor
een stukje opvoeding. Respect,
luisteren, focussen. Daarnaast
is het goed voor de motorische
ontwikkeling en de weerbaarheid. Met respect voor anderen
leren kinderen voor zichzelf opkomen. Ze leren hoe ze moeten
focussen. Waar sommigen op
school falen wegens ADHD, kunnen ze zich in het judo vaak wel
concentreren en waar anderen
als gesloten schelpjes binnenkomen, ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen. Kinderen groeien evenwichtig op binnen het judo.

 MEER INFORMATIE
WWW.JUDOKLUB-TILBURG.NL

Paasfeest
Kinderboerderij
Stokhasselt

Op
24
maart werd op
Kinderboerderij Stokhasselt het paasfeest georganiseerd. In groepen zijn er
ongeveer een 60-tal kinderen geweest. In een stal vol stro zochten ze
naar de eieren. Ze zaten goed verstopt.
De eieren werden erg mooi geschilderd en met veel enthousiasme werden
er diverse spellen gedaan. Blikken gooien,
sjoelen en springen op het springkussen.
Ranja en een ijsje maakten de dag geslaagd.
De Kinderboerderij wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt.
Op woensdag- en zaterdagmiddag van
13.30 uur tot 16.30 uur zien wij u en
alle kinderen met hun ouders graag
nog eens terug.
Foto: Dayson Calmes
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Mix & Match:
statushouders en buurtgenoten
Voor alle Nieuwe Tilburgers (statushouders)
en hun buren en kennissen wordt er op
zondag 6 mei een informatieve en gezellige
bijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum
De Ypelaer. Vanwege het succes van Mix &
Match in Tilburg Zuid, volgt nu ook Noord!
Iedereen is van harte welkom, ook voor de
kleintjes is er een programma. We starten
om 14.00 uur met een kopje koffie, daarna is er ruimte voor uitleg over zaken zoals
vrijwilligerswerk, activiteiten in de wijk en
verzekeringen. Later in de middag kun je
rekenen op spelletjes, een voordracht, dans
en muziek. Rond 17.00 uur sluiten we af met
een gezamenlijke warme maaltijd. Je kunt je
aanmelden via 013 455 29 28 of via
carolakiewied@contourdetwern.nl.

Van je buren kun je het hebben!
Veelzijdig werk
Een van de burenhelpers is Jan (70), hij woont
al 37 jaar in Noord: “Het veelzijdige van dit werk
spreekt me aan. De ene dag wit je een muurtje,
de andere dag doe je boodschappen voor iemand die niet zo goed ter been is of je brengt
iemand naar het ziekenhuis. Ik vind het fijn om
een ander te helpen maar ik doe het voornamelijk voor mezelf. Ik haal hier zoveel uit. Ik heb na
de klus vaak nog contact met de wijkbewoner
Burenhulp is een onderdeel van het Steun- en zelfs nieuwe vriendschappen gesloten.”
punt Vrijwilligerswerk in de wijk. In diverse
wijkcentra zijn punten waar je terecht kunt voor De vraag achter de vraag
hulp bij een klus. Susan van den Nieuwelaar Wordt er gebeld voor een hulpvraag, dan
van Steunpunt Vrijwilligerswerk Noord in de vraagt Susan door: “Is er echt niet iemand uit de
Ypelaer: “Onze vrijwilligers helpen wijkbewo- naaste omgeving beschikbaar? Dan kom je er
ners uit Noord, Udenhout en Berkel-Enschot bij achter hoe geïsoleerd of arm mensen kunnen
kleine klusjes. De klus mag maximaal drie uur in zijn. Omdat wij een sociaal team achter ons
beslag nemen en geen haastklus zijn. Het gaat hebben, gaat Burenhulp gelukkig verder dan
om klusjes die je ook aan buurman of familielid alleen een klusje klaren. Wij kunnen mensen
helpen om op de juiste plek te komen.”
zou kunnen vragen.”
Alledaagse klussen kunnen een zorg zijn.
Helemaal als je weinig mensen om hulp kunt
vragen, ziek bent of niet zo handig. Wat als
je de deur niet uit kunt voor boodschappen? Of je moet naar het ziekenhuis, maar
hebt geen vervoer. Wie kun je dan bellen?
De vrijwillige Burenhulp bij jou in de buurt!
Vrijwilligers uit jouw wijk die met liefde en
plezier een klus voor je doen.

Jan vertelt: “Met z’n allen ben je een groot sociaal netwerk. Ik heb ooit een Marokkaanse man
geholpen met computerproblemen. Inmiddels ga ik met hem mee als hij vragen heeft
voor de gemeente. Maar ik help ook een man
met kanker en COPD. Ik breng hem naar de
Voedselbank. Dat zijn allemaal contacten die nu
buiten Het Steunpunt om gaan maar waar ik zelf
heel veel voldoening uit put.” Susan: “En dat is
toch een win-win situatie. Dat zowel vrager als
helper baat hebben bij de Burenhulp.”
Kader
Ook een klusje te klaren? Of heb je een
hulpvraag? Neem dan gerust contact op met
het Steunpunt Vrijwilligerswerk in wijkcentrum
de Ypelaer, Corellistraat 10. Je kunt bellen naar
013 455 29 28 of langskomen op woensdag en
donderdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Beter Stokhasselt helpt met klussen
Sinds 2016 bestaat Beter Stokhasselt in
Tilburg Noord. Vooral in de wijken Stokhasselt en Vlashof voeren handige doe-hetzelvers klusjes uit bij mensen die dit door
een gebrek aan geld, door een te klein netwerk en eigen mogelijkheden niet anders
geregeld krijgen. Beter Stokhasselt kan zorgen voor onder meer tuinonderhoud, binnenschilderwerk, het leggen van laminaat
of het ophangen van lampen of schilderijen. Verder repareren de vrijwilligers fietsen,
doen eenvoudig timmerwerk en repareren
meubels als dat haalbaar is.
De klussen voeren zij uit voor een tegenprestatie. Dat kan een klein geldbedragje zijn, een verzorgde lunch voor de groep deelnemers maar je
kunt ook zelf een dag als vrijwilliger bij ons of
een andere organisatie meewerken als tegenprestatie.
Wie zijn de klussers?
Onze klussers zijn mensen die gepensioneerd

zijn of soms op weg naar een betaalde baan.
Ook mensen die niet langer deel kunnen nemen
aan een normaal arbeidsproces of beter Nederlands willen leren zijn van harte welkom. Onze
werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Kom je ook meehelpen?

De wijkcentra bruisen!
De Tilburgse wijkcentra bruisen als nooit tevoren. Ook in de centra in Noord is steeds
meer te doen voor en door bewoners. Dat
wordt gewaardeerd, want jullie geven De
Ypelaer gemiddeld een 8.1 en De Symfonie
zelfs een 8.5. Daar zijn we trots op! We blijven
investeren in de gebouwen en de initiatieven
die er plaatsvinden. Dat doen we natuurlijk
niet alleen, maar samen met bewoners en
talloze samenwerkingspartners. Het wijkcentrum blijft de uitgelezen plek om anderen te
ontmoeten en je talenten te ontwikkelen.
Kom ook eens langs bij het wijkcentrum bij
jou in de buurt!
Tilburgse Muziekmarathon in Noord
Begin juni gaat de tweede editie van de
Tilburgse Muziekmarathon van start. De hele
maand wordt er dagelijks op allerlei plekken
muziek gemaakt om de samenhang in onze
gemeente te versterken.
Ook in Noord vinden diverse Muziekmarathon-activiteiten plaats. Zo treedt de vorig
jaar ontstane BesterdMarketBand op het
Wagnerplein op en presenteert het koor
Resurrexit zich op 10 juni in De Symfonie.
Eveneens in dat wijkcentrum organiseren
Anouk Kamp en Hennie Jacobs op zondag
17 juni een benefietmuziekmiddag voor de
Tilburgse hersenstichting. Tien muziekacts,
onder wie de in Amerika beroemde Kizzy
treden die middag op om zoveel mogelijk
geld op te halen.
Wil jij meer informatie over deze of andere
Muziekmarathon-activiteiten? Kijk dan op:
tilburgsemuziekmarathon.nl
facebook.com/tilburgsemuziekmarathon

ContourdeTwern in Noord
adres
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk maar
niet kunt of wilt klussen kun je óók contact
met ons opnemen. Beter Stokhasselt voert namelijk voor gemeente Tilburg ook de trajecten
Meedoen en Sociale Stijging uit. Bel of mail ons
gerust voor meer informatie! Susan van den
Nieuwelaar is bereikbaar via 06 228 97 873 of
susanvandennieuwelaar@contourdetwern.nl,
Pim Roijakkers kun je bellen via 06 44 660 353 of
mailen: pimroijakkers@contourdetwern.nl.

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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