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Begin gemaakt met bouw van arbeidsmigrantenhotel aan de Bundersestraat.
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Safaa Bouzambou uit Tilburg-Noord:
afstuderen als redactielid van de wijkkrant
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Joekels van beelden
in de Gershwinstraat

Heikant: een Wereldwijk uitgesteld naar september/oktober!
Door: Berry van Oudheusden
Beste Heikanters en alle bewoners van Tilburg-Noord. We hebben het lang proberen vol te houden, om van 1 april t/m 2 mei een cultureel evenement in de wijk te organiseren.
Maar Corona maakt het feitelijk onmogelijk. Instanties, scholen en organisaties zijn moeilijk bereikbaar of gesloten. Repetities en andere samenkomsten mogen niet plaatsvinden. Bij vele betrokkenen staan de hoofden naar iets anders. Te veel onzekerheden. Begrijpelijk! Dit kunnen we niet regisseren. Daarom is er maar één oplossing: uitstel!
De organisatie (Stichting Straat) heeft besloten om het
evenement Heikant: een Wereldwijk uit te stellen naar
september/oktober van dit jaar. Tenminste, wat betreft de
daadwerkelijke uitvoering. Want we proberen alle voorbereidingen voor de zomervakantie af te ronden. Daarbij
leunen wij op het enthousiasme van veel mensen en organisaties in de wijk.
Wat gaat er ook alweer gebeuren? Het evenement start
op 2 september met de presentatie van het boek over de
Heikant, met interviews met (oud-)wijkbewoners, veel
wetenswaardigheden van toen en nu en unieke foto’s. Dit
geesteskind (132 pagina’s) van Berry van Oudheusden ligt
bij de vormgever en gaat er fantastisch uitzien.
Vier koffers hebben tot eind december door de wijk gereisd. De vele resultaten van wat deelnemers hierin hebben achtergelaten zijn te zien op www.stichtingstraat.nl.
Met wijkbewoner Hans Zuiderwijk wordt een spannende
Heikantquiz ontwikkeld, die straks vanuit huis gespeeld
kan worden. Ga maar alvast nadenken over de samenstelling van een team waarmee u wilt deelnemen. Leuk voor
het gezin, de familie, straatgenoten, een vriendenclub.
Jong en oud zijn nodig om elkaar aan te vullen!
We hebben een leuke vorm gevonden voor een expositie
die tegelijkertijd een spel is. Deze blokken staan in september in het winkelcentrum en zijn tot zes verschillende
afbeeldingen te stapelen. Ook kun je gratis deelnemen
aan rondleidingen in architectuur en (monumentale) bomen. De actuele data en aanmeldingsvoorwaarden staan

Voorlopig ontwerp voorkant boek Ontwerp: Sander Neijnens

t.z.t. op www.stichtingstraat.nl. Tevens spelen we met
ideeën hoe we het verdwenen stuk Lijnsheike tot leven
kunnen brengen. Concrete plannen laten nog even op
zich wachten. Dat geldt ook voor de inhoud van een bijeenkomst omtrent de toekomst van de Heikant.
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober vindt de afsluiting
en tevens het het hoogtepunt van het evenement plaats.

Mariette van de Laarschot met haar neefjes anno 1937 achter de boerderij van Tinus Huijbregts op het Lijnsheike.
Foto: collectie Frans van de Laarschot

Blokkenexpositie

Ontwerp: Ad Roefs

Dat weekend staat in het teken van dans, muziek, theater,
zang, hoorspel, poëzie en andere presentaties op twaalf
tot vijftien locaties in de wijk. Alle optredens zijn gebaseerd op de historie, bewonersverhalen en bijzondere
plekken in de Heikant. Hieraan wordt ook deelgenomen
door bewoners, verenigingen en creatievelingen uit de
wijk. We houden je via de wijkkrant op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
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Familiedagen en vrijmarkt in de Ypelaer Spreekuren wijkraden Tilburg-Noord
De
bronstijd in de Nieuwe
Warande
Spreekuren in De Symfonie

Gaswinning Waalwijk, Loon op Zand,
Tilburg-Noord

Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt
Door:
LambertCarnaval
Winkelmolen
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De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy
op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy
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Versterking gevraagd voor Noordraad

Wandel4daagse Tilburg-Noord

Repair Café in de Ypelaer
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Weegels

Tandprothetiek

Mond Esthetiek en Tandtechniek
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Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS
ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS

Thuisonderwijs

Kookclinics Wereldkeuken

Studeren is mijn ding niet zo. Ik ging graag naar
school maar aan huiswerk had ik een broertje
dood, reden om dat dan ook maar niet te doen.
Toen ik naar de middelbare school ging, heette die nog HBS. Door een paar keer te blijven
zitten, maakte ik de onderwijshervorming mee
naar de Mammoetwet en kreeg ik uiteindelijk
een HAVO diploma. Ik maak me niet zo’n zorgen om achterstanden bij onze jeugd als gevolg van het thuisonderwijs. Voor mij zou het
niet veel verschil gemaakt hebben. Toch had ik
school niet graag gemist. Ik denk met warme
gevoelens terug aan tekenleraar Ad Willemen
(later een gelauwerd graficus) die onze hele
klas meenam naar Boijmans van Beuningen in
Rotterdam naar een expositie van Salvador Dali. Ik werd verpletterd door druipende horloges en olifanten op insectenpoten. Mijn puberbrein kwijlde terwijl de blote dames van
Rubens mij koud lieten. Die zag ik met mijn ouders in Antwerpen na de Vogeltjesmarkt.
Of wat te denken van geschiedenisleraar John Wolfs, de bebaarde woesteling die zomer
en winter in een open jeep naar school kwam. In de klas kwam de geschiedenis tot leven
als hij vertelde. Ik heb het geluk en het genoegen gehad ook tijdens mijn latere opleidingen enkele zeer inspirerende leermeesters te mogen ontmoeten.

Niet zelden krijgen we de
vraag hoe onze Wereldkeuken gerechten worden klaargemaakt. Het
koken van Somalische en
Afghaanse rijst, of bijvoorbeeld Syrische broodjes,
groente- en vleesgerechten uit het Midden-Oosten
kunt u vanaf nu ook zelf.
Neem een kijkje op onze
website. Daar vind u een
link naar ons Youtube kanaal waarop kooktips en
video's worden gedeeld. Iedere twee weken plaatsen
we een nieuwe Kookclinic
in onze Culturele Proeverij.

Er is er nog één die ik hier moet noemen en die wat mij betreft het predicaat “didacticus
formidabilus” verdient; leerkracht van de eeuw. En die ken ik niet eens persoonlijk: juffrouw Wittens van de Vincentius school in de Hasselt, de juf van mijn vrouw op de lagere
school. Mijn vrouw was destijds een jaar of tien en was ook toen al bedeeld met een lage
stem, een mooie alt. Voor het rapportpunt voor muziek moesten de kinderen voorzingen
voor de klas. Mijn vrouw kwam niet verder dan do-re-mi-fa-sol, de rest van de toonladder
was te hoog voor haar. Juffrouw Wittens pakte er een stoel bij en vroeg het kind daar op
te gaan staan, “dan sta je wat hoger, dan lukt het wel”. En verdomd, ze kon die hele toonladder uitzingen. Ze heeft jubelend de rest van haar leven gezongen. Juffrouw Wittens,
de schat, had natuurlijk de begintoon een paar noten lager aangegeven. Maar voor die
kinderen leek het toveren.

Verwijs Spreekuur

Dat missen de kinderen van de coronageneratie die met hun werkende ouders thuis
proberen bij te blijven met hun onderwijs. Inspirerende leermeesters hebben ze nodig;
vormende persoonlijkheden waar ze nog over praten als ze al met pensioen zijn.

Eet Smakelijk!

Op drie manieren bereikbaar:
Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken.
Of heeft u hulp nodig?
Telefoon
U kunt direct bellen naar:
06-30545340
maandag en vrijdag
van 09.00 tot 11.30 uur.
Whats App
U kunt ook een Whats App bericht
sturen via: 06-30545340
Mail
verwijs@rondetafelhuis.nl

Wat ik nu toch heb meegemaakt
Door: Ab Kuiper

We waren al een aantal keren thuis gekomen van een wandeling of fietstochtje, je moet
in Coronatijd toch in beweging blijven, dat we zagen dat er iemand vanuit Amsterdam
gebeld had. Opeens hadden we een e-mailbericht van een incassobureau uit Amsterdam
met allerlei dreigementen: ik moest in elk geval binnen 5 dagen €221,65 betalen voor
een aan mij geleverde bestelling van, ja wat? Leuk is anders. Wat blijkt, op internet zie je
een grote hoeveelheid klachten en informatie hierover. Ook blijkt het bedrag dat ik moet
betalen in die klachten voor te komen en dat de wijze waarop een en ander plaatsvindt,
identiek is met wat ons nu overkomt. Wij kennen het genoemde bedrijf en de website
niet, hebben niets besteld, ook geen enkele mededeling gekregen dat er iets geleverd
zou worden en verder ook geen enkele aanmaning. Ik weet nog steeds niet wat ze me
geleverd zouden hebben.

Boos

Ik werd er boos van. Je gaat op zoek en wat blijkt, deze website is er een van meerdere
die op hetzelfde adres geregistreerd staan. Die bedrijven, van een vader en zoon in Den
Haag, staan zeer slecht bekend. Het lijken oplichters te zijn die gebruik maken van de

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

angst van mensen voor de deurwaarder en loonbeslag? Oei schrikken en maar gauw
betalen dan zijn we er vanaf.

Niet betalen als je niets besteld hebt

Doe met dit soort oplichting het volgende: Geef dit door aan klachtenkompas, doe aangifte van fraude bij de politie, leg je klacht neer bij de consumentenbond en er zijn meer
instanties die je kunt benaderen. Betaal nooit als je echt niets besteld hebt. Zij moeten
bewijzen dat je iets besteld en ontvangen hebt. Dit is een standaard voorbeeld van oplichting van lieden die misbruik maken van de zwakte van de medemens. Gebruik in dit
soort situaties je gezonde verstand en ga hier nooit op in. Doe altijd aangifte.
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Begin gemaakt met bouw van migrantenhotel aan de Bundersestraat
Door: Hans Happel
Half februari jongstleden ging de eerste spade de grond in voor de bouw van een H-vormig complex aan de Bundersestraat waar Kafra Housing 416 arbeidsmigranten gaat onderbrengen in 104 studio’s voor twee bewoners en de 52 vierpersoonsappartementen.

Kafra-housing, Living-as- a-service

Kafra Housing is voortgekomen uit en verbonden aan uitzendbureau OTTO Work Force. Kafra doet in ‘Labourhotels’
en ‘Mobilhome-parken’ en heeft er reeds twee gerealiseerd: één in Waalwijk en één in Venlo. Hoe gaat het ‘Labour Hotel’ aan de Bundersestraat eruit zien? Het wordt
gasloos. De energie wordt opgewekt met zonnepanelen.
Het gebouw wordt ± 10 meter hoog, bestaat uit drie lagen
met de 156 studio’s. Het pand wordt voorzien van recreatieruimten en een fitnesscentrum. Er komt op het terrein
een uitgebreide parkeerplaats met alléén een ontsluiting
naar de noordoosttangent, en met bijpassende groenbeplanting. “De appel- en perenbomen komen terug”, deelde
initiatiefnemer Frank Van Gool, CEO van Otto Workoforce
anderhalf jaar geleden mee op een informatieavond over
het arbeidsmigrantenhotel. “Twenty four seven zijn er welfare-officers in het Labour Hotel aanwezig. U kunt met al
uw vragen continu bij hen terecht. Er komen strikte huisregels: geen overmatig alcoholgebruik, stilte vanaf 22.00
uur. De ‘welfare-officers’ nemen dag en nacht uw klachten
in behandeling.”

Soms malen ambtelijke molens wel snel

Op woensdag 27 maart 2019 waren nog alle stoelen in
de zaal van café-restaurant Bij Peerke Donders bezet
geweest, met vooral veel verontruste wijkbewoners en
omwonenden uit het buitengebied nabij de Rugdijk. De
gemeente Tilburg confronteerde hen met de zoveelste
plannenmakerij in hun directe leefomgeving. Vlak naast

Begin gemaakt met bouw van arbeidsmigrantenhotel aan de Bundersestraat

de Gamma-bouwmarkt en het tuincentrum zou het voormalig kassencomplex aan de Bundersestraat aangewezen
worden als kansrijke locatie voor de huisvesting van maar
liefst 400 arbeidsmigranten. Bij veel aanwezigen was tijdens de informatieavond de verbijstering van het gezicht
af te lezen. Waren er geen afspraken gemaakt met de gemeente toen een gelijksoortige huisvesting van arbeidsmigranten in hetzelfde buitengebied aan de Kalverstraat,
werd afgeblazen? Waren er geen toezeggingen gedaan
door de gemeente, dat Tilburg-Noord bij dergelijke grootschalige voorzieningen ontzien zou worden na het vertrek
van het asielzoekerscentrum? Zonder dat er een heldere
uitgekristalliseerde totaalvisie is op de ontwikkeling van
de kwetsbare Pactwijk Tilburg-Noord en op het buitenge-

Foto's: Miek Korsmit

bied, grenzend aan Landschap Pauwels, lijkt het dat druppelsgewijs allerlei projecten die daarmee in strijd kunnen
zijn sluipenderwijs worden doorgevoerd. Binnen twee
jaar na deze gedenkwaardige informatieavond is de bouw
van het migrantenhotel een feit. Van de geladen sfeer op
die eerste bewuste bewonersbijeenkomst is weinig overgebleven. Elf zienswijzen van belanghebbenden zijn er
tegen de gemeentelijke plannen ingediend. Hiertoe behoorde er ook één aan de wijkraden van Tilburg-Noord.
Onlangs zijn de gezamenlijke wijkraden uitgenodigd om
hun zienswijze bij de gemeenteraad mondeling toe te
lichten.
Op de speciale pagina van de wijkraden kunt u daar meer
over lezen.

Straatklinkers: Meulemansstraat...Arthur Meulemans
Aarschot, 19 mei 1884 – Etterbeek, 29 juni 1966) was een Vlaams componist, dirigent en muziekpedagoog.
Door: Ab Kuiper
Meulemans’ vader was een ambachtsman en eveneens een muziekliefhebber, die zelf dansmuziek componeerde. De jonge Arthur Meulemans krijgt zijn eerste muzieklessen van zijn vader en zijn oom Jan, die hem les geeft op de piccolo. Verder krijgt hij vioollessen van een
heer Van Single en pianolessen van Ernest Maréchal. Alfons van den Eynde, een leerling van Peter Benoit, geeft hem inleidend onderwijs in
harmonieleer, contrapunt en fuga.
Meulemans studeert aan het Lemmensinstituut te Mechelen bij onder meer Edgar Tinel en Aloys Desmet en
krijgt ook orgelles bij Oscar Depuydt. Na zijn eindexamen
in 1906 wordt hij er leraar tot 1914. In 1911 huwt hij en
vestigt zich in Tongeren, waar hij aan het Koninklijk Atheneum muziek onderwijst tot aan zijn aanstelling in 1930
als dirigent (samen met Fernand Quinet) van het pas opgerichte Symfonieorkest van de Belgische Radio, thans
Brussels Philharmonic, in Brussel. In 1916 sticht hij in Hasselt wat de Limburgse Orgel- en Zangschool zou worden.
Vanaf 1932 tot aan zijn dood leeft en werkt hij in Brussel.
In 1954 wordt hij president van de Koninklijke Vlaamse
Academie.

Foto: Miek Korsmit

 freelancecreative.nl

Hij was ook dirigent van verschillende amateur-muziekverenigingen, zoals van 1922 tot 1930 van de Koninklijke
Harmonie "Vreugd en Deugd", Zussen, waar hij het muzikale peil verhoogt. Arthur Meulemans, bekender dan
zijn broer Herman, kan binnen het Belgische muziekleven
beschouwd worden als een overgangsfiguur tussen de
romantische Vlaamse generatie na Peter Benoit en Edgar
Tinel, en de moderne internationale stromingen die in België een definitieve doorbraak kennen met August L. Baeyens. In 1909 wint hij de befaamde Prix de Rome met zijn
oratorium "De legende van de Heilige Hubertus". Kort voor
de Eerste Wereldoorlog wordt hij voor zijn Kinderliederen

onderscheiden met de Karel Bouryprijs van de Vlaamse
Academie.
Meulemans componeert een groot symfonisch oeuvre en
telt met meer dan 350 werken tot de meest productieve
en de bekendste Belgische componisten uit de eerste
helft van de 20e eeuw. Zelf geboren in de laat-romantiek,
beleeft hij in zijn adolescentie het impressionisme om tenslotte tot volle ontplooiing te komen tijdens het expressionisme. Zijn werk evolueert van een romantische stijl naar
meer moderne strekkingen, maar steeds blijft een sterke
lyriek overheersen. Het zijn de drie stijlfacetten die in de
evolutie van zijn oeuvre terug te vinden zijn. Meulemans’
orkestratie is dicht, maar kleurrijk. Zijn muziek vertoont
beslist harmonische strengheid, maar hij verlaat niet het
raamwerk van de tonaliteit. Een groot deel van zijn composities bezit een descriptief-programmatisch karakter,
vaak met betrekking op de Vlaamse bakermat. Meulemans
schrijft onder meer vijftien symfonieën, drie opera’s, soloconcerten voor allerhande instrumenten, vijf strijkkwartetten, liederen, oratoria en koorwerken. In het begin van
zijn carrière maakt hij vooral naam met zijn vocale werken,
maar na 1930 wijdt hij zich steeds meer aan het orkest.
Bron: nl.wikipedia.org

W I J K K R A N T N O O R D | M R T. 2 0 2 1 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Door: Safaa Bouzambou en Miek Korsmit

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant
portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt
deze keer niet maar laat de schrijfster zelf aan het woord. Zoals in
iedere editie weer een mooi plaatje met een praatje.

Even voorstellen…

Safaa Bouzambou, (25) studente aan de AVANS Hogeschool in Breda en Tilburgse wijkgenoot. Aangezien ik
sinds kort betrokken ben bij de Wijkkrant Noord, wil ik mij
even voorstellen. In het komend half jaar zal ik mij gaan
richten op jongeren in de wijk om deze meer bij onze wijkkrant te betrekken. Daarnaast zal ik aan de slag gaan als
fotojournalist bij de Wijkkrant Noord dus wie weet spreken
we elkaar snel!
Ik ben een 25-jarige student en trotse wijkbewoner van
Marokkaanse afkomst die geboren en getogen is in Tilburg.
Van kleins af aan woon ik in Tilburg-Noord en ondertussen
ben ik al 3 keer verhuisd. Hierdoor heb ik ook op verschillende scholen gezeten. Momenteel studeer ik Communicatie
en Multimedia Design aan de hogeschool Avans. Na een
jaar in Hilversum bij de VPRO en het afronden van m’n minor
fotojournalistiek aan de Hogeschool Utrecht, ben ik weer
teruggekeerd naar het oude vertrouwde Tilburg-Noord.

Foto: Sara Assarrar

logie verschijnt Dustin zo in je kamer en interacteert hij
met je. De app is nu te downloaden voor iOS in de App
Store. Daarnaast heb ik ook meegeholpen bij de voorbereidingen en de samenstelling van het Nederlandse team
voor het AI-Songfestival, waarin teams door middel van
Artificiële Intelligentie een muziekvideo produceerden.

Afstuderen in tijden van Corona
Foto: Safaa Bouzambou

Terug in de tijd

In 2019 heb ik op de redactie van de VPRO de kans gekregen om samen te werken aan veel mooie projecten
binnen het Medialab. Het VPRO Medialab brengt verhalen
op nieuwe, innovatieve manieren samen wat heel goed
aansluit bij mijn studie. Een voorbeeld hiervan is de AR
(Augmented Reality) applicatie DUSTIN, waarvoor samengewerkt is met auteur Niels ’t Hooft. Met dit project onderzochten we de relatie tussen mens en machine. Het is een
interactief verhaal over robotstofzuiger Dustin dat je met
je smartphone kunt beleven. Door middel van AR-techno-

Afstuderen tijdens de Corona periode is een grote uitdaging waarbij vooral de afnemende contactmomenten het
zwaar maken. Je kunt niet snel met iemand afspreken en
iedereen is erg druk in z’n eigen bubbel. Omdat ik aan het
afstuderen ben, heb ik ook geen reguliere lessen. Ik heb
om de twee weken begeleidingsgesprekken met docenten en medestudenten via het programma Teams.
Het is alweer ’n jaar geleden dat ik in de schoolbanken
heb gezeten en dat is toch wel iets wat ik erg mis. Ik ben
liever fysiek op school met medestudenten en docenten
om me heen. Aangezien we nu allemaal thuis werken, is
het vaak lastig om telkens weer die motivatie te vinden.

Passie

Mijn grote passies in het leven zijn fotografie en muziek.

Ik ben altijd te vinden op evenementen, concerten en
festivals. Mijn passie voor fotografie ontstond hier in
Tilburg op 13-jarige leeftijd. Het is allemaal begonnen
met natuurfotografie in de bosrijke omgeving van de
Tilburgse Universiteit. Voor mij is natuurfotografie echt
een hobby en manier van ontspanning. Mijn favoriete plekjes om te fotograferen in Tilburg-Noord zijn het
Quirijnstokpark waar ik als kind heb leren fietsen en de
vlindertuin aan ’t Hof van Puccini. Ook al fladderen daar
momenteel geen vlindertjes, toch kun je er tijdens de
warme maanden met een macrolens wonderen verrichten.
Ik vind fotografie zo aangenaam omdat beelden een zeer
krachtig communicatiemiddel zijn. Het maakt gebruik
van emotie en roept herinneringen op bij de kijker. Waar
woorden tekort kunnen schieten, staan goede foto’s op
zichzelf.
Ik hoop dat ik voor de Wijkkrant veel mooie plaatjes ga
schieten. Als ik afgestudeerd ben, ga ik mijn eigen website
lanceren en hoop ik aan de slag te kunnen als freelance
Fotograaf/Journalist.
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Het Zwaailicht..............
Automatische ogen voor de politie: ANPR

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek
leest nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen. Die worden vergeleken met een
lijst gezochte kentekens: bijvoorbeeld van bestuurders die boetes hebben openstaan of
die gezocht worden door justitie.

Babbelaars

Wat doet de politie met ANPR-gegevens?

Als een gelezen kenteken overeenkomt met eentje uit de lijst met gezochte platen, kan
de politie actie ondernemen. Bij een openstaande boete zorgt de politie bijvoorbeeld
dat de bestuurder een naheffing krijgt. Als de bestuurder om een andere reden gezocht
wordt, kan de politie de bestuurder van het voertuig staande houden.

Waar staan ANPR-camera's?

ANPR-camera’s staan vooral op snelwegen. De camera’s kunnen langs de weg staan of
boven de weg hangen. Politieagenten kunnen een ANPR-camera ook meenemen in de
auto of plaatsen op een onopvallende plek langs de weg.

Door: Marco van der Sijpt

Foto: Miek Korsmit

Het sneeuwt en ik wil naar buiten. Het is ijskoud maar toch ga ik de deur uit. Februari begint met een dik pak sneeuw en het sneeuwt maar door. Een koude noordoosten wind blaast kleine sneeuwvlokken schuin vooruit maar uiteindelijk belanden ze
toch op het dikke sneeuwdek. Het lijkt wel alsof elke centimeter erbij zorgt voor een
graad eraf op de thermometer. Het vriest flink en ondanks die 8 graden vorst ga ik
toch naar buiten. Ik vind dit mooi weer om een eind te wandelen en als je je er goed
op kleedt, kun je gerust naar buiten.

Bewaart de politie ANPR-gegevens?

Als gelezen nummerplaten niet in de lijst met gezochte kentekens staan, wordt de informatie direct verwijderd tenzij die informatie voor opsporingsonderzoek langer nodig
is. Daar moet het Openbaar Ministerie dan toestemming voor geven. Want persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Dat staat in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Informatie over gezochte kentekenplaten voor de opsporing
van verdachten die een ernstig misdrijf pleegden, mogen maximaal 28 dagen bewaard
worden. Dat staat in het Wetboek van Strafvordering, artikel 126 (126jj Sv).

Locaties cameraplan

Per 1 januari 2019 heeft de politie de bevoegdheid om ANPR passage-gegevens 28 dagen op te slaan en te raadplegen. Alleen door de minister van J&V geautoriseerde medewerkers kunnen de feitelijke bevraging doen. Alleen de camera’s in het cameraplan
mogen gebruikt worden voor deze bevoegdheid. Dit cameraplan kent een jaarlijkse actualisatie.
Bron: https://www.politie.nl/themas/anpr.html

Foto: Jan van Eijndhoven

Ergotherapie
Ervaart u problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals
douchen, koken, werken, uitvoeren van hobby’s, verplaatsen binnenshuis en
buitenshuis? Wij zoeken samen met u naar praktische oplossingen zodat u
weer zo zelfstandig mogelijk uw activiteiten uit kan voeren.

Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330
013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl • www.fysiosport-mb.nl

Het voelt goed ondanks een strakke wind op mijn gezicht. Ik ben blij om weer eens
tussen die vier muren uit te zijn want zo’n gevoel sluipt er bij ons ook in hoor. We
werken zoveel mogelijk thuis en twee van onze drie bolletjes hebben afstandsonderwijs. Ogenschijnlijk maakt dat niet veel uit. Overdag zie je ze zelden beneden en
ook nu is dat het geval. Alleen zitten ze dus heel de dag op hun kamer achter een
computer en videobellen ze wat af. Ik vergelijk het een beetje met een hotel waar
de gasten alleen naar beneden komen als het restaurant geopend is.
Hardlopen in dit weer vind ik maar niks. Het zijn omstandigheden die we niet echt
gewend zijn en ik ben zelfs onwennig in het kiezen van de juiste kleding. Want dat is
het geheim natuurlijk. Als je je maar goed kleedt, kan alles. Bij het hardlopen piept
het en kraakt het. Ik ben dan niet in mijn element en ik moet erop letten dat ik, het
is -7, mijn koude spieren niet teveel belast. Een oude man, glibberend over een
sneeuwlaagje, loopt zijn rondjes omdat het moet. Van hemzelf. Deze hardloper is
op zijn best ergens tussen +5 en +12 graden. Niet warmer en niet kouder. Leg jezelf
een smalle marge op en het zal niet vaak voorkomen. Weet ik ook wel.
Een paar dagen later ben ik weer aan het wandelen. Ik werk veel vanuit huis maar
ga in de pauze een stuk wandelen. In de eigen wijk dus. Het is weer flink koud maar
stralend zonnig. Een strak blauwe lucht en een voorzichtige wind uit het oosten. De
schoorstenen laten hun rook vrijwel recht omhoog oprijzen naar de blauwe lucht.
Ik adem wolkjes en het kraakt onder de sneeuw. Blijkbaar ligt er een ijslaagje onder
dat zichzelf daardoor verraadt.
Weer terug thuis ben ik toevallig in het cv-hok en daar hangt de omvormer van
de zonnepanelen. Een blauw lampje als hij internet-verbinding heeft. Een groene
lampje als hij elektriciteit produceert. Er brandt maar een lampje. Het blauwe. Een
dik sneeuwdek op de panelen belemmert het licht en al dagen leveren ze dus niets
op. Wel jammer natuurlijk. Nou schijnt er een prachtige zon en nou heb ik er geen
moer aan. Een beetje sikkeneurig draai ik de deur van het cv-hok weer op slot.
Beneden in de woonkamer ga ik in een van de twee zetels zitten en zie dat het buiten nog steeds zo helder is als wat. Een stralend blauwe hemel en een vriendelijk
zonnetje. Ik trek m’n benen onder m’n kont en pak m’n e-reader. Ik heb alweer zin
om in een goed verhaal te duiken dat ik aan het lezen was. Ik voel zowaar de zon in
mijn nek en het lijkt alsof ze vriendelijk tegen me fluistert. Dat we nog even moeten
volhouden. Dat de lente er weer aankomt. Dat we de ogen moeten openen en meer
moeten kijken met het gevoel. En dat die zon wel degelijk iets oplevert. Ook nu. Ik
voel het in mijn nek.
En ze heeft gelijk. Ze heeft potverdikkeme gelijk.
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GEMEENTENIEUWS
Verduurzamen waar dat kan
Maaike Wolfs is door de gemeente ingehuurd als
Duurzaamheidsmakelaar voor de wijk Quirijnstok. Een mooie titel, maar wat houdt het in? Ze
vertelt het zelf.
“Kort gezegd: ik kan mensen financieel en
technisch informeren over duurzame maatregelen
die zij kunnen nemen in hun huis. Ik weet wat er
mogelijk is en dat kan ik toelichten, maar ik kijk
ook wat er bij iemand past en waarom.
Nadenken over je verbruik
Ik ken Tilburg goed, ik zat hier op de middelbare
school en ik geef als vrijwilliger zwemles op de
Drieburcht. Dat maakt het extra leuk om voor de
stad te mogen werken. Verder heb ik me altijd
gestort op duurzaamheid, al tijdens mijn studie
bouwkunde. Sinds mijn afstuderen ben ik actief in
het verduurzamen van gebouwen en woningen.
Ik ben van mening dat we allemaal goed moeten
nadenken over wat we doen, wat we verbruiken.
En als iemand zegt dat iets niet kan of dat het
teveel kost, dan wil ik dat niet zomaar aannemen.
Ik bijt me ergens in vast en ga écht kijken wat er
mogelijk is.
Mijn motto is: wat doe je nu, wat kun je anders
doen? Als je het hebt over duurzamer leven kan
dat heel simpel zijn: pak een keer de fiets naar
school of voor het halen van een kleine boodschap. Laat die auto staan. Zo kun je ook kijken
naar het verduurzamen van huizen. Met kleine,
goedkope veranderingen kun je al het verschil maken. Denk aan radiatorfolie of tochtstrips onder
de deuren. En als je met een dekentje op de bank
kruipt, dan is je gasverbruik lager.

Daarom zijn maatregelen om gas te besparen in
dat geval niet passend, maar maatregelen voor
elektra weer wel.
Mogelijkheden, geld en wensen
Ik kijk met bewoners naar wat de mogelijkheden
van de woning zijn. Spouwmuurisolatie bijvoorbeeld kan veel opleveren. Maar dan moet je wel
een spouw hebben. Weet je dat niet? Dan kan ik
dus helpen, en ik kijk ook meteen wat er wél kan.
Natuurlijk moet je daarbij reëel blijven. Je kan
elke woning aardgasvrij maken als je dat écht wil.
Maar geld speelt ook een rol. En wat de bewoner wil natuurlijk. Mijn doel is dan ook niet om
heel de wijk van het gas of aan het dubbel glas te
krijgen. Ik wil eigenlijk gewoon dat mensen weten
wat er kan en wat daarvoor nodig is. Iedereen
moet en mag zelf beslissen wat ze doen, ik kan
mensen begeleiden bij die keuze. Daar ga ik me in
Quirijnstok in ieder geval voor inzetten.”

Energiezuinig wonen?
Besteed uw cadeaubon!
Steeds meer Tilburgers maken hun huis energiezuiniger. Als woningeigenaar kunt u profiteren van voordeelacties van de gemeente. Dat
scheelt geld en energie! Heeft u al gebruik gemaakt van uw cadeaubon
van €15,- voor energiebesparende artikelen? Dit kan nog tot eind maart
2021.
Besteed uw cadeaubon van € 15
Simpele maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie leveren direct wat
op. U krijgt niet alleen een lagere energierekening, uw woning voelt meteen behaaglijker. Om u op weg te helpen met energie besparen, biedt
de gemeente een cadeaubon aan van € 15,-. Die kunt u naar eigen wens
besteden in de webshop van het Regionaal Energieloket. Bijvoorbeeld
voor LED-lampen, een deurdranger of een tochtlat. Deze actie loopt tot
en met maart 2021 en hiervoor geldt: op = op!
Hoe werkt het?
1.
Ga naar www.regionaalenergieloket.nl
2.
Vul uw postcode in
3.
Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’
4.
Vul uw postcode, huisnummer en e-mailadres in
5.
U ontvangt de cadeaubon per e-mail
6.
Ga naar webshop: regionaalenergieloket.nl
7.
Bestel de producten die uw huis energiezuiniger maken
De cadeaubon is geldig tot en met 31 maart, daarna vervalt hij
automatisch. Per adres kan 1 bon worden verzilverd. Kijk voor meer
info op www.aandeslagmetjehuis.nl

Maaike Wolfs

Quirijnstok is een voorbeeldwijk in het rijksprogramma voor de energietransitie. Wilt u gratis advies over
uw besparingsmogelijkheden? Maak dan vrijblijvend een afspraak via DuurzaamQuirijnstok@hoom.nl

Digitale tour langs experimenten
openbare ruimte
Hoe maakt de gemeente Tilburg aantrekkelijker? Hoe zorgen we voor een leefomgeving die groen is en
schoon en die bewoners waarderen? Een aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijk thema in het
bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg'.
Daarom voerde de gemeente in 2020 experimenten uit, gericht op een fijnere leefomgeving. We deden
dat op slimme en creatieve manier, zonder dat het extra geld kostte. Samen met inwoners en bedrijven.
Zo experimenteerden we bijvoorbeeld met verplaatsbare pop-up parken, muurschilderingen op gevels en
kregen bewoners de regie over de wijze waarop hun buurt wordt beheerd.
Conclusies
"De experimenten werden erg goed ontvangen. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Uit enquêtes blijkt dat de
experimenten leiden tot een hogere waardering van de openbare ruimte. Iedereen kan er van genieten:
van jong tot oud en bezoeker tot inwoner en ondernemer", aldus wethouder Mario Jacobs (leefomgeving
en openbare ruimte): "Het is een bevestiging voor ons dat het belangrijk is om omwonenden actief bij de
eigen leefomgeving te betrekken.

Aan de slag met je huis
Deze actie is onderdeel van het gemeentelijke energiebesparingsprogramma ‘Aan de slag met je huis’. Net als andere gemeenten in Nederland werkt Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan
door minder energie te gebruiken, te isoleren en duurzame energie op te
wekken. Iedereen doet wat: inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Samen maken we Tilburg stap voor stap duurzamer. Meer informatie
en financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van je woning
staan op www.aandeslagmetjehuis.nl.

LOSSE STOEPTEGEL?

Inwoners gaven aan dat ze het prettig vonden zelf actief mee te werken aan een oplossing en betrokken te zijn bij het beheer van de openbare ruimte. Door de positieve resultaten hebben we besloten de
meeste experimenten in 2021 voort te zetten in de vorm van een project of op te nemen in ons beleid."

Wil je iets melden over jouw
buurt? Download de Fixi app en
meld het direct aan de gemeente.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Abdelkader Barkane
Omgevingsmanager
abdelkader.barkane@tilburg.nl
06-25739978
Twitter: @Tilburg_Noord
Instagram: tilburgnoord
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Muurschildering Eelco van den Berg
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Voor de dubbele fotopagina maak ik meestal zo’n tien foto’s rond een thema. Voor deze editie was ik op zoek naar mensen
met een hobby of bijzondere vrijetijdsinvulling. In mijn eigen kennissenkring vond ik al snel drie personen die mij weer
verder op weg hielpen binnen hun kennissenkring. Alle geportretteerden wil ik hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Tekst en beeld: Miek Korsmit

Lianne speelt al zo’n 40 jaar bridge. Een spel dat je altijd met vieren speelt. Je kunt dat thuis doen, maar ook in clubverband.
Uiteraard heeft Jeanne al maanden geen kaartje meer gelegd; locaties waar je als club kunt spelen zijn gesloten en thuis kun
je maar 1 persoon uitnodigen.

Al sinds 1987 is Johan lid van fotogroep AFVKontrast. En niet alleen, maar zelfs erelid.
Johan heeft veel prijzen gewonnen en hoopt snel weer met vakantie te kunnen om dan
o.a. weer veel mooie platen te maken. Bij de jaarlijkse expositie in de Symfonie zijn o.a. van
Johan foto’s te bewonderen.

Ab is een forse kerel, maar verdwijnt toch bijna achter zijn muziekinstrument: een bastuba. Als lid van een
aantal orkesten moet er dagelijks thuis geoefend worden. Wat een rare ervaring was carnaval 2021: geen
muzikale kroegentocht deze keer!

Juist voor de eerste lockdown werd er door de Meenthe via marktplaats een biljart aangeschaft. Ton en Rik mogen er graag
over twee- of drie banden stoten. En met tweeën kun je makkelijk de 1,5 meter aanhouden. Op mijn vraag of er ook vrouwen
komen spelen, kreeg ik de wedervraag: kunnen vrouwen biljarten?

‘Vroeger’ leerden de meisjes haken en breien op de lagere school (heet tegenwoordig
basisschool). Jeanne is dit altijd blijven doen. Zij zoekt o.a. op internet naar nieuwe,
hedendaagse patronen. Op deze foto staat zij met door haar gehaakte lekkernijen, maar
ook engeltjes, pokemon en b.v. vlaggetjes worden in vrolijke kleuren gemaakt.
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50 jaar geleden begon hij er mee en nu al ruim 40 jaar maakt Ad het kruiswoordraadsel voor onze
Wijkkrant en ook nog eens voor een aantal ander bladen. Met iedere puzzel is hij zo’n 5 uur bezig.
In zijn werkzame leven was Ad grafisch vormgever. Hij ontwierp in zijn beginperiode bij de krant
bijvoorbeeld ook advertenties.

Houtskool, aquarellen, gouaches of een combinatie van technieken toont Carin. Genoeg materiaal
om een expositie te vullen. Daarnaast heeft ze ook veel mooi beeldhouwwerk gemaakt. In haar
lichte woning komt het allemaal prachtig tot zijn recht.

Natuurlijk is deze hobby op zolder te vinden. Jan is al zo’n 5 jaar bezig met spoorwegemplacementen. Hij ontwerpt ze zelf en
verandert de trajecten en opbouw zo af en toe. Indrukwekkend hoe hij aan huisjes, bruggen, busstation en groenvoorzieningen een
plaats geeft naast de diverse treinen. Géén treinstoringen bij Jan, maar wel een trein die van de rails liep.

Hoe creatief zijn de Noorderlingen! Bij Han heb ik mijn ogen uitgekeken. In
de gang hangt een reeks heksenhoeden, op de vensterbank leuke figuurtjes
gemaakt van klei en geschilderd, maskers in miniformaat. De reden om Han te
bezoeken is haar hobby van steentjes schilderen. Steentjes in allerlei maten om
af en toe cadeau te doen bij speciale gelegenheden als een geboorte of blijk van
medeleven.
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KRUISWOORDPUZZEL
2

1

3

4

5

12
15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

21

32
37

41

42

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66
73

77

58

68

59

74

70
75

78

79

82

71
76

80

83

84

86

60

64
69

81
85

87
2

34

63

66

1

32

84

13

49

77

39

68

72

10

Horizontaal
1. Aziaat; 7. aanrijding; 12. slaapplaats; 13. paard of koe van een jaar oud; 14.
rivier in Utrecht; 15. rijksstudietoelagen (afk.); 17. Spaanse schilder; 19. huidverharding; 21. rondhout; 22. ten aanzien van (afk.); 24. klein luitvormig muziekinstrument; 27. metaalsoort; 28. Duits automerk; 30. Indische praatvogel; 31.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 32. groot geelkoperen blaasinstrument; 33. zonder moed; 35. telwoord; 37. ogenblik; 38. helemaal niets (Barg.) 41.
Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 42. opzettelijke belemmering (geweldpleging); 44. militair voertuig; 46. tijdelijk voorbijgaand artistiek gebruik; 47. familietwist; 48. iemand die voor niets deugt; 49. deel van bestek; 50. kasteel (burcht);
52. overjas van dunne stof; 54. mannelijk beroep; 56. eer (roem); 58. hinder veroorzakend; 61. streling; 62. kweker; 64. meisjesnaam; 65. mestvocht; 67. dierengeluid; 68. mollengang; 70. iedere; 72. verpakkingsmateriaal; 73. langwerpige eetbare vrucht; 76. voertuig met twee wielen; 77. operatiekamer (afk.); 78. schaapkameel; 79. boomvrucht; 81. militaire politie (afk.); 82. meisjesnaam; 83. vriend
(Lat.); 84. Europeaan; 86. ongelukkig lot dat iemand bedreigt of treft; 87. landbewoner (zeemanstaal).
Verticaal

53

63

67

72

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8
14

18
24

33
38

7

13
17

28

6

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

22

37

70

75

1. spotprent; 2. internationale betrekkingen (afk.); 3. Nederland (afk.); 4. plaats in
Noord-Holland; 5. door vastgestelde tekens mededelingen of waarschuwingen
overbrengen; 6. halmen van gedorst koren; 7. handwerktechniek; 8. ver (in
samenstelling); 9. tennisterm; 10. in memoriam (afk.); 11. met springlading gevuld
projectiel; 16. vruchtennat; 18. laboratorium (afk.); 20. griezelig; 21. borstbeen; 23.
plaats in Gelderland; 25. schilderslinnen; 26. klei-achtige grondsoort; 27. doorzichtig garenweefsel; 29. kat met drie kleuren; 32. communicatiemiddel; 34.
sprookjesfiguur; 36. isolatiemateriaal; 37. waardeloze lap; 39. gezongen toneelspel; 40. heer (Spaans); 42. logeergelegenheid voor een nacht; 43. sierdek op een
bed; 45. zaadkorrel van een vrucht; 46. oude inhoudsmaat voor droge waren; 51.
steensoort; 53. omslag voor papieren; 54. heraldiekwapen (schild); 55. specie om
mee te witten of te pleisteren; 56. oningewijde; 57. stoer (flink); 59. huidsmeer; 60.
mestkuil; 62. rode vrucht; 63. plooi of groef in de huid; 66. binnenvaartuig; 67. met
springlading gevuld projectiel; 69. Trans Europa Express (afk.); 71. toiletartikel; 73.
haarloos; 74. brandstof; 75. zuiver; 78. aangesloten bij een vereniging; 80. rood
(Engels); 82. rijksoverheid (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

De oplossing van puzzel 1 - 2021 is: VEILIGHEIDSSLOTEN
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Lianne Schuurmans, van Anrooylaan
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd.
De oplossing van deze puzzel voor 26 maart naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Kom je ook bij ons spelen?

Wij bieden:
Kinderopvang (0-4 jaar)
VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar)
Kleinschalige voor- & naschoolse opvang
op verschillende locaties in Tilburg Noord
Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties
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Stoere ambachten in voormalig schoolgebouw
Tekst en beeld: Myriam Krol
We bezoeken Gérard Dielemans en Cynthia Dekeyser van het Beeldhouw Service Centrum Tilburg aan de Gershwinstraat. Sinds 2018 zit hun atelier in een deel van het
schoolgebouw van het ROC. Wat meteen opvalt bij binnenkomst is een takelinstallatie aan het plafond en een grote oven in de hoek. Verder is het een mooie georganiseerde
chaos. Een hoge ruimte boordevol kunstwerken en werkstukken van steen, brons, gips, kunststof, marmer en hout en alle gereedschappen die je daarvoor nodig hebt. Het
centrum is een van de weinige in de provincie waar bronzen beelden tot twee meter hoog gegoten kunnen worden. Hun klanten komen van heinde en verre.

Gérard en Cynthia in hun atelier

Gérard is sinds 2018 weer terug bij zijn begin, vertelt hij.
Hoe grappig is dat! “Ik had hier als jonge jongen mijn
middelbare schooltijd. Ik zat op wat toen scholengemeenschap Quirijn heette. Ik volgde hier de vooropleiding dierverzorging. Hierna maakte ik mijn dierenverzorgingsopleiding af in Barneveld. Maar ik ben nooit in dit
vak aan de slag gegaan. Want ik leerde Cynthia kennen
en raakte bevangen door de kunsten. Zij was een in Brugge geboren beeldend kunstenaar, die het Vlaamse land
al voor Brabant had ingeruild.” Via haar kwam hij in contact met beeldend kunstenaar Charles Vergouwen (19462019) en ging bij hem in zijn beeldhouwcentrum in Rijen
in de leer. “Charles was mijn leermeester, alles wat ik kan,
heb ik van hem geleerd.”
Nadat Vergouwen met pensioen ging, zette Gérard samen met Cynthia het beeldhouwcentrum van Vergouwen voort, in Tilburg. Ze zaten eerst nog een tijdje in
een oude school in de Haydnstraat. Toen Quirijn vertrok,
zette de gemeente het gebouw in de verhuur. Door de
ruime praktijklokalen is het ideaal voor ateliers. Gérard en
Cynthia huren de ruimte nu van Stichting Ateliers Tilburg.

Kunstenaars zoals Marieke Vromans, Ton Naron, designer
Wick Telgenkamp en nog enkele ceramisten en metaalbewerkers huren ook lokalen in het gebouw. Zoals Cynthia en Gérard zeggen “Het is een leuke kruisbestuiving,
we vormen een kleurrijke gemeenschap, we ondersteunen elkaar, leren van elkaar en hebben het gezellig. Er zijn
vriendschappen voor het leven ontstaan.”
Het beeldhouwatelier is een werkplaats waar iedereen
die iets wil maken zich kan aanmelden. In dagdelen
kan er gewerkt worden aan een eigen kunstwerk. Alle
werkzaamheden op driedimensionaal gebied kunnen er
plaatsvinden, zoals bronsgieten, beeldhouwen, plastisch
vormgeven in kunststof, klei, gips en gietsteen. Er is een
oven voor keramiek en beelden kunnen op sokkel gezet
worden. Gérard en Cynthia ondersteunen en begeleiden
de ateliergebruiker bij het ontwikkelen van technische
en ruimtelijke vaardigheden en inzicht in het beeldend
vormgevingsproces. “We sluiten aan bij het niveau van de
atelierbezoeker. Werkzaamheden aan het kunstwerk die
de bezoeker niet zelf kan, kunnen wij uitvoeren.”

Gérard en Cynthia werken daarnaast ook zelf aan particuliere opdrachten. Zo leverden ze bijvoorbeeld kunstwerken aan Doloris’ Meta Maze en bedachten veel kunstgerelateerde oplossingen voor het Tilburgse labyrint.
Dit jaar, als het weer mogelijk is, zullen ze een open dag
organiseren, samen met de andere kunstenaars in het
pand. Nu, in Coronatijd, zijn ze een ander project aan
het uitwerken. “We willen samenwerken met de stichting
www.opgroenevoet.nl, in het project opgroenevoet.nl/
project/toffetuinenmooiemakersroute/ Hiervoor werden
we uitgenodigd om te exposeren met werkstukken van
onze ateliergebruikers. We hopen dat dit door kan gaan.”
Wanneer deze dag zal zijn, daar zullen we zeker in
de Wijkkrant over berichten. Of houd de website
www.beeldhouwatelier.com in de gaten.
Het centrum heeft ook een facebookpagina. Daarop kun
je onder meer zien hoe brons gegoten wordt. https://
www.facebook.com/BeeldhouwservicecentrumTilburg

Foto boven: werken van kunstenaar Ton Naron
Foto links: werken van Cynthia in de tuin
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N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD
SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Sociale kaart Tilburg-Noord voor ouderen

Activiteiten wijkraden

De werkgroep Senioren Nieuw Noord (SNN) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan
een overzicht van belangrijke adressen voor ouderen in Tilburg-Noord. Het resultaat is
een uitklapbare flyer met daarop gegevens zoals van politie, huisartsenpost, wijkcentra
en vervoer. Handig is dat de flyer de vorm heeft van een deurhanger en makkelijk bewaard kan worden. Daarnaast is een totaaloverzicht van adressen van onder andere huisartsen, tandartsen, fysiopraktijken, ContourdeTwern, de parochies, etc. in Tilburg-Noord
te vinden op de websites van de wijkraden www.stokhasselt.nl en www.noordraad.nl.
Adressen van zorg, welzijn en de gemeente zijn dus voor
Tilburg-Noord in kaart gebracht en op één plek terug te
vinden. Zo’n overzicht is niet alleen voor wijkbewoners
heel handig maar ook voor de professionals en vrijwilligers
die in Tilburg-Noord hun weg willen vinden. Organisaties
die deelnemen aan het Platform Ouderen, zoals KBO, Zonnebloem, de parochie en ContourdeTwern zijn soms zoekende wie zij waar kunnen vinden. Dit overzicht helpt hen
dus ook. Bovendien kan het overzicht van de websites van
de wijkraden regelmatig worden aangepast en is daarom
up to date.

Omdat de coronamaatregelen door het kabinet opnieuw
zijn aangescherpt en er tussen half december en half januari een volledige lockdown was, hebben de wijkraden helemaal geen activiteiten kunnen organiseren. Dat
betekent: geen vertoning van opera’s, geen familiedagen, geen Kerstevenementen, geen activiteiten voor de
jeugd en ook niet voor ouderen. Zodra de maatregelen
worden versoepeld en we weer leuke dingen kunnen organiseren, leest u dat op de websites van de wijkraden
www.stokhasselt.nl en www.noordraad.nl.

Presentatie deurhanger; Joop van de Ven en Liny Jansen

De deurhanger is inmiddels verspreid onder de verschillende organisaties die zich inzetten voor ouderen in Tilburg-Noord. De Sociale kaart voor senioren bewoners van
Tilburg-Noord is op 17 februari in De Ypelaer gepresenteerd.

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat
De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bundersestraat in Tilburg-Noord gaan zo goed als zeker door. De gemeente heeft toestemming gegeven om
tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken zodat een vergunning afgegeven kan worden voor de bouw van een logiescomplex voor 416 werkmigranten voor de
periode van 10 jaren.

Hoe kwam het tot stand?

In het voorjaar van 2019 werden de eerste plannen in een
tumultueuze bijeenkomst aan omwonenden gepresenteerd. Kort daarna is een bewonersklankbordgroep opgericht die aan de slag is gegaan met vooral de sociale
en verkeerstechnische kanten van de plannen. Hiermee
kwam het proces in een wat rustiger vaarwater. Maar uiteindelijk hebben 11 organisaties inclusief bewoners in
juni 2020 bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend.
Hiertoe behoorden ook de gezamenlijke wijkraden van
Tilburg-Noord. In de zienswijze van de wijkraden is met
name ingegaan op het bestemmingsplan (dat niet strookt
met de bouw van dit complex), de sociale gevolgen voor
de wijk, de belangen van bewoners en de voorwaarden
waaraan de gemeente (in het bestemmingsbesluit) nog
niet heeft voldaan. De wijkraden staan wel op het standpunt dat migranten die in onze stad of regio werkzaam
zijn, recht hebben op fatsoenlijke en voldoende huisvesting. En als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan kan
ook Tilburg-Noord daaraan een bijdrage leveren.

Mondelinge toelichting zienswijze

Begin 2021 waren de gezamenlijke wijkraden in de gelegenheid om hun zienswijze bij de gemeenteraad mondeling toe te lichten. Harrie Meeuwesen, voorzitter van de
beide wijkraden, heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Hij heeft in zijn betoog vooral aandacht gevraagd
voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen voor de wijk
en benadrukt dat een goede begeleiding op dat terrein
onontbeerlijk is. Kritiek gaf hij op de geringe moeite die
de gemeente heeft genomen om wijkorganisaties en om-

Impressiefoto Kafra Housing (ontwikkelaar)

wonenden bij de plannen en het proces te betrekken. Dit
strookt niet met ontwikkelingen en initiatieven in Noord
zoals PACT-aanpak en Wijk aan Zet. De wijkraden willen
bovendien antwoorden op de vragen die zij in de Zienswijze hebben gesteld. Toegezegd is ook dat de wijkraden
deel zullen nemen aan een op te zetten stuurgroep.

Groenbeheer en ecologie

Naast een logiescomplex aan de Bundersestraat heeft de
gemeente ook een besluit genomen over de voorziening
aan de Dongenseweg (voor 700 werkmigranten). De gemeente heeft nog vijf locaties in beeld. In totaal moeten
3600 tot 5000 werkmigranten in Tilburg gehuisvest worden.

De wijkraden hechten aan een omgeving zonder zwerfafval. Maar dat niet alleen.
Een veilige en mooie wijk vraagt ook om goed groenbeheer. We hebben via de
werkgroep zwerfafval regelmatig contacten met Groen Xtra (onderdeel van de Diamantgroep) over onderhoud van het groen in de wijk en met de gemeente over een
meer ecologische inrichting van bermen en weiden.

Maaifrequentie gras

Biodiversiteit

Verdere plannen gemeente

Foto: Carin van Voorst

De werkgroep heeft voorgesteld om de grasvelden in de binnengebieden minder vaak
te maaien. Nu worden de gazons elke 10-14 dagen gemaaid maar vooral in voorjaar en
zomer zien we dat het gras daarna snel geel wordt. Door het maaien droogt de bodem
extra uit. Dat heeft ook consequenties voor het bodemleven en voor het voedsel voor
insecten en vogels. De maaimachines zorgen er ook voor dat de bodem wordt geplet en
daardoor minder lucht en vocht bevat. Door het vele maaien krijgen bloemen geen kans
waardoor het gras nog meer verschraalt en bijen en insecten (en vervolgens vogels) er
niets meer te zoeken hebben. Als er tijdens regenweer wordt gemaaid, wordt het gras
kapot getrokken en duurt het lang voordat de grasmat en de bodem hersteld zijn. De
gemeente en Groen Xtra nemen onze signalen en argumenten serieus. We hopen dat
de gemeente binnenkort met een aanpassing komt op het maaibeleid en de contracten
met de Diamantgroep en onderaannemers daarop aansluit. Lees verder op pag. 13 >>>
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De zon keert terug
In de natuur kennen we warme en trieste dagen, kale bomen en velden vol bloemen, elk jaar weer. Als gemeenschap zitten we op dit moment in een moeilijke tijd. Door de
lockdown voelen we ons opgesloten; erger nog, we ondervinden ziekte en verlies van geliefden, we verliezen ons werk en inkomen, onze kinderen kunnen niet naar school en
raken gedemotiveerd. Maar toch…de zon zal ook voor ons weer gaan schijnen. Dat neemt niet weg, dat we u graag wat suggesties meegeven voor de tijd dat hij nog achter
de wolken schuilgaat.

De Dirigent

Foto's: Carin van Voorst

Voedselbank

Elke dinsdagochtend is de voedselbank aanwezig in De
Ypelaer en komen zo'n honderd mensen hun pakket ophalen. Bent u door de corona-ontwikkelingen in financiële
problemen geraakt of hebt u al langer een laag inkomen,
dan is het misschien goed om na te laten kijken of u mogelijk ook in aanmerking komt voor een wekelijks bezoek
aan de voedselbank. U hoeft zich niet te schamen. Iedereen kan door omstandigheden in de problemen komen.
U kunt een afspraak maken met een van de sociaal werkers in De Ypelaer of De Symfonie. Zij kijken samen met u
of u misschien gebruik kunt maken van de voedselbank.
Er wordt een overzicht ingevuld van uw vaste inkomen
en uitgaven om vervolgens te kijken wat u vrij te besteden overhoudt. Voor één persoon geldt dat hij/zij in aanmerking komt als dit bedrag lager is dan 230 euro, voor
twee personen minder dan 325 euro, voor drie personen
420 euro, vier personen 515 euro. Zo is er een oplopende
grens. U mag ook een beroep doen op het Verwijsspreekuur RondeTafelHuis.

Samen jonge leerlingen helpen

Samen zouden we stil moeten staan bij de problemen van
onze jeugd en hun ouders. We horen er regelmatig over
in de media, maar realiseren ons misschien niet wat onder onze ogen gebeurt. In verschillende delen van noord
wonen grote gezinnen die vaak klein behuisd zijn. Korte
lontjes die velen zo langzamerhand ervaren komen daar
zeker ook voor, en leiden tot verstoorde relaties en stil verdriet. Gelukkig zijn de leerlingen van de basisscholen weer
welkom op school, maar er zullen er velen zijn die een
grote achterstand hebben opgelopen. Thuisonderwijs is
moeilijk als je geen eigen rustig plekje hebt, of als er geen
laptop of slechts één laptop voor vier kinderen is. Niet alle
ouders kunnen hun kinderen helpen. Hebt u er wel eens
bij stil gestaan dat u kinderen bij u in huis huiswerk kunt
laten maken? En dat u daarbij af en toe een handje kunt
helpen door als een echte opa of oma, tante of oom, voor
juf of mijnheer te spelen?

De Ypelaer

De Symfomie

De oudere jeugd bijstaan

De iets oudere jeugd is vaak nog thuis en moeilijker te helpen. Ze zoeken hun vertier buiten; houdt u hen voldoende
in het vizier? Zij mogen hun studie niet opgeven, ook al raken ze gedemotiveerd. Ze moeten in een goede toekomst
blijven geloven, ook al moeten ze een langere weg gaan.
Het is bekend dat er depressies optreden. We hebben in
Nederland goede hulpverleners, maar de wachtlijsten van
de GGZ zijn ontzettend lang, zodat uw kinderen of uzelf
te lang moeten wachten. Probeer dit te voorkomen door
bijvoorbeeld een beroep te doen op het jongerenwerk van
R-Newt; praat eerder met een klassendocent of mentor op
de school. Wees ervan overtuigd dat de financiële gevolgen i.v.m. de studiefinanciering opgelost gaan worden. Op
dit moment is het moeilijk een stageplaats te vinden. Kunt
u daar als werkgever of manager iets aan doen door een
plek aan te bieden of op uw werk te pleiten voor een stageplaats voor een jongere uit uw buurt?

Het Ronde Tafelhuis

Kortom: houd moed, houd uw kinderen in de gaten, praat met hen, zoek zo nodig hulp, dan gaat ook voor u de zon
weer schijnen.

Adressen voor hulp:
Voedselbank Tilburg-Noord
Wijkcentrum Ypelaer, Corellistraat 10
5049 EM Tilburg. Tel. O13-4552928
Verwijsspreekuren ma en vr van 9:00 tot 11:30 uur
Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4
5011 LR Tilburg
Tel. 06-30545340 (ook via Whatsapp)
verwijs@rondetafelhuis.nl
MFA de Dirigent
(Locatie ouderkamer)
Dirigentenlaan 27
5049 GP Tilburg

<<< vervolg van pagina 12

Ecologische bermen

R-Newt
Wijkcentrum De Ypelaer
Corellistraat 10, 5049 EM Tilburg
Tel. 013-4552928
MFA De Symfonie
Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg
Tel. 013-4553800
Sociaal werkers ContourdeTwern
Wijkcentrum De Ypelaer
Corellistraat 10, 5049 EM Tilburg
Tel. 013-4552928
MFA De Symfonie
Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg
Tel. 013-4553800

Mooi Noord; Quirijnstokpark

Ruim een jaar geleden hebben we bij de gemeente een voorstel gedaan om de bermen
van de grote wegen in Noord en de groene stroken langs het kanaal ecologischer in
te richten; om in plaats van één grassoort diverse planten, struiken, bloemen en bodembedekkers te planten. De werkgroep heeft daarvoor zeven locaties voorgesteld. De
gemeente heeft daarna vijf locaties opgenomen in het MeerJarenPlan openbare ruimte
(MJP). Afgelopen voorjaar konden we genieten van de eerste bloemrijke bermen.

Afstemming maaien en zwerfvuil ruimen

Een ander punt waar de werkgroep al lange tijd aandacht voor vraagt is een betere afstemming tussen de maaiplanning en het werk van de werkgroep. De werkgroep wil
graag het zwerfafval verwijderen vóórdat er gemaaid wordt. Hiermee kan worden voorkomen dat veel zwerfafval wordt mee gemaaid en helemaal versnipperd raakt tussen
het groenafval. Dat geldt ook voor het verwijderen van herfstbladeren. Ook dit natuurproduct hoort zoveel mogelijk vrij te zijn van zwerfafval. We hopen dat in 2021 deze
afstemming tot stand komt.

Foto: Carin van Voorst
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Duurzaamheid; iedereen kan er aan bijdragen
Tekst en beeld: Carin van Voorst

CORRESPONDENTIEADRES:

Duurzaamheid is een groot woord en bestrijkt een enorm terrein. Maar je hoeft niet grootmoedig te zijn om een begin te maken met een groenere, schonere en gezondere wereld. Iedereen kan er een bijdrage aan leveren; in kleine
stapjes en op verschillende terreinen kan veel worden bereikt. We willen in verschillende edities van de wijkkrant
steeds een onderdeel belichten. Ook op de website www.noordraad.nl kun je kennisnemen van meer onderwerpen
over duurzaamheid. Met de informatie daarover hopen we onze wijkbewoners bewuster te maken en daarmee aan
te sporen tot betere keuzes. In de voorgaande edities van de wijkkrant hebben we al enkele onderwerp belicht. Nu
is het onderwerp Biodiversiteit aan de beurt.

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

Biodiversiteit						

Scan de code hiernaast om naar
onze facebookpagina te gaan.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen. Alles wat in de natuur leeft dus. Die
verschillende planten en dieren zijn afhankelijk van elkaar. Ze vormen een ecosysteem. De wereld is afhankelijk van de
vele soorten; die biodiversiteit. En de mens is afhankelijk van de ecosystemen.
Elk continent, land, gebied, heeft min of meer een eigen ecosysteem. We spreken van inheemse soorten als die voorkomen in het eigen ecosysteem en over uitheemse soorten als ze in een systeem zijn beland waar ze eigenlijk niet
thuishoren. Uitheemse soorten, ook wel exoten genoemd, kunnen schade aanbrengen aan de soorten die zich wel in
hun eigen gebied bevinden en zo de biodiversiteit bedreigen. Uitheemse soorten hebben vaak geen of veel minder
concurrenten of last van vijandelijke soorten, waardoor ze vrij spel hebben. Planten overwoekeren een gebied en dieren planten zich onbeperkt voort. Dat noemen we invasieve soorten. En die kunnen een enorme schade aan het ecosysteem tot gevolg hebben. Maar ook aan onze gezondheid. En er is vrijwel altijd economische schade. Overheden (ook
gemeenten) en milieuorganisaties hebben steeds vaker hun handen vol aan het beperken van invasieve exoten zoals
muskusrat, Japanse duizendknoop, Ambrosia (die hooikoorts veroorzaakt), Amerikaanse rivierkreeft, etc. En dan zijn de
middelen waarmee dat gebeurt vaak ook nog schadelijk. Nederland heeft inmiddels meer dan 2000 invasieve exoten.
Hoe kunnen we als burger hier rekening mee houden en
meer schade aan onze natuur voorkomen? Neem nooit
planten of dieren mee naar huis vanuit een vakantieadres
buiten Nederland. En heb je eenmaal exoten in huis, tuin
of vijver, dump deze dan vooral niet in de natuur. Maar
veel soorten zijn niet bewust meegenomen. Ze zijn per
ongeluk hier beland; als zaadje of insect meegereisd met
het vliegtuig van onze vakantiebestemming. Door ons
enorme reisgedrag staan ecosystemen onder druk en nemen we virussen mee. Maar het gebeurt niet alleen doordat we de hele wereld over reizen. Ons leefpatroon heeft
ook invloed. We doen ingrepen in de natuur die niet altijd
zo goed zijn en wat te denken van de opwarming van de
aarde? Soorten die eerder alleen in zuidelijke landen te
vinden waren, komen steeds vaker in het westen voor. Die
rukken op met de hogere temperaturen. Andere – juist
inheemse soorten – overleven de hogere temperaturen
niet en sterven uit óf verplaatsen zich noordelijker.
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Japanse Duizendknoop

En dan hebben we nog de plagen, zoals van muizen,
sprinkhanen en processierupsen. Die ontstaan als de biodiversiteit is aangetast. Als we alleen maar eikenbomen in
woonwijken planten en alles onder de bomen wegmaaien, heeft de processierups vrij spel. Als we diverse soorten
bomen door elkaar planten en we laten struiken en grassen onder de bomen staan, komen er veel meer insecten-,
vogel- en diersoorten rondom de bomen voor, en heeft de rups voldoende concurrentie.
De biodiversiteit gaat ook sterk achteruit door verdroging als gevolg van de klimaatverandering. De temperatuursverhoging en het gebrek aan regen hebben de laatste jaren veel invloed gehad op onder meer de stand van het grondwater. Maar de lage grondwaterstand is ook – en dat was een proces van decennia – veroorzaakt door de landbouw.
De bodem mocht voor de boeren niet te nat zijn en daarvoor is grondwater kunstmatig verlaagd. En er zijn mooie
kronkelende beken recht getrokken om water sneller af te voeren. In droge perioden
werd (en wordt nog) grondwater gebruikt om gewassen en gras te besproeien. Dat is
een dubbele aanslag op de waterstand.
Door de landbouw is de biodiversiteit nog meer onder druk gezet. Boeren zijn massaal
dezelfde (eiwitrijke) grassoort gaan gebruiken waardoor een eentonig landschap is ontstaan en de soortenrijkdom van insecten en het bodemleven enorm is afgenomen. Daar
komt het intensievere maaibeleid bij en sloop van natuurlijke houtwallen waardoor weidevogels geen beschutting meer hebben. En wat te denken van de enorme bemesting
en de veelheid van bestrijdingsmiddelen (zie foto)? Dat laatste brengt veel schade toe
aan insecten, bijen, vogels en zelfs planten. Maar dan zijn we er nog niet. De uitstoot van
ammoniak en methaan is zodanig hoog dat veel planten en daardoor diersoorten het
loodje hebben gelegd. Vooral natuurgebieden ondervinden de gevolgen van de intensieve landbouw.
Daar kunnen we zeker iets aan doen. Het onderwerp is actueel en de overheid is er mee
aan de slag gegaan. Als burger kunnen we ook iets doen. We kunnen meer/zoveel mogelijk biologische producten kopen waardoor veel minder bestrijdingsmiddelen en minder
kunstmest in het milieu komen. We kunnen de biologische boeren met extensieve en
kringlooplandbouw – zonder import van soja - tot steun zijn. Zo kan de landbouw weer
samengaan met de natuur. Maar we kunnen ook veel bereiken door minder vlees en
dierlijke producten nuttigen.

ADVERTENTIES VIA
advertenties@wijkkrantnoord.nl
of tel. 06-10260889
Digitale foto’s apart aanleveren:
Minimaal 2500px (bxh)
Maximaal 4000px (bxh) in jpg
DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH
HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN
Voor editie 3 van 2021, die uitkomt op 26 april 2021 moet
de kopij binnen zijn op 26 maart 2021

IK KOOK - JIJ OOK?

Door: Jacques van der Borght
Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een super eenvoudig recept
voor als je geen tijd of zin hebt om te koken. Het smaakt een beetje als hete bliksem
en het is heerlijk.

Hete bliksems!
Ingrediënten:
•
500 gr. Gehakt;
•
Spaghetti- of macaronimix
(zakje, gedroogd);
•
Instant aardappelpuree;
•
Paneermeel;
•
Paar klontjes boter;
•
Appelmoes;

Bereiden:
Oven voorverwarmen op 220 C
•
Gehakt mengen met de spaghettimix en rul bakken.
•
Aardappelpuree klaarmaken volgens de aanwijzing op de verpakking.
•
Ovenschaal invetten en het gerulde gehakt over de bodem verdelen.
•
De aardappelpuree eroverheen verspreiden.
•
Bestrooien met paneermeel en hier en daar een klontje boter leggen.
•
In de oven zetten en in de gaten houden.
•
Het is klaar als de bovenkant bruin en krokant is.
•
Het smaakt heerlijk samen met appelmoes.
Roundup-gebruik bij Biest-Houtakker

Geniet ervan!
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Coronatijd... van theatertechnicus

Jessica Köhler-Bracke

naar vuilnisophaler

ECH TE MAN N EN

Door: Ab Kuiper

Net als de rest van Nederland zijn wij al een tijdje aan het klussen in huis. De voormalige
schuur op de eerste verdieping is omgetoverd tot een heuse logeerkamer. Daarvoor
gingen we op zoek naar een kast. Een extra grote, want er waren nog heel wat spullen
overgebleven na de interne verhuizing. Maar waar haal je zo gauw een kast vandaan?
Van Marktplaats!
‘Is ie niet te hoog?’ appte ik naar mijn man. ‘Nee hoor, past precies’ antwoordde hij. ‘Ook
in de auto?’ vroeg ik. Tuurlijk, geen probleem.’ (Echte mannen krijgen alles in hun auto,
en anders wel op het dak, weet ik uit ervaring!) ‘Hoe lang is onze auto eigenlijk?’ vroeg ik
nog voor de zekerheid. ‘Och zeur toch niet zo, ik zei toch dat ie past?’
Dus wij op pad. Helaas regende het die dag pijpenstelen. ‘He wat gek, hier zou het toch
ergens moeten zijn. Wat was het adres ook alweer? Dit is een heel andere straat, kijk
maar.’ ‘Zal ik het anders even vragen?’ antwoordde ik. ‘Nee!’ (Echte mannen vinden altijd
zelf de weg) Na drie rondjes wandelen over hetzelfde natte plein: ‘Ok, vraag het dan
maar.’

Joep zo heet hij, is al lang mijn buurjongen en ik ken hem niet anders dan bezig met
muziek. De start van zijn loopbaan als theatertechnicus begon al vroeg. Op het Cobbenhagen Lyceum behoorde hij tot de crew die alles verzorgde van de muziek, het
geluid en alles wat gedaan moest worden voor toneelstukken en andere uitvoeringen. Zo is hij in de wereld van het entertainment gerold. Tijdens zijn schooltijd ging
hij Het Stadsnieuws rondbrengen om geld te verdienen, om boxen te kopen. De start
van zijn loopbaan die uiteindelijk uitmondde in theatertechnicus.

We arriveren te voet bij een druk winkelcentrum, met daarboven een appartementencomplex. ‘Een flat?!’ Mijn man begint al te sputteren . ‘Dat hadden ze er wel even bij mogen zeggen. Zul je net zien dat we op de bovenste verdieping moeten zijn. En nog zo’n
moderne bel ook! Als die deur nou niet vlug open gaat, rijd ik terug naar huis.’ Nu moet
ik oppassen, want hij is er toe in staat.
‘Ach, het regent nu toch, laten we gewoon gaan kijken.’
‘Dag mevrouw. Tja, da’s inderdaad een flinke kast.’ ‘Zullen we hem anders hier binnen al
uit elkaar halen?’ opper ik (want ik zie de bui al hangen). ‘Nee!’ klinkt het resoluut. ‘Ik zet
‘m op de steekkar en dan demonteren we hem wel beneden in de hal.’ ‘Weet je zeker dat
je hem zo door de deur krijgt?’ ‘Jahaaa....’ (Echte mannen kunnen alles vervoeren, zelfs
hele grote kasten op hele kleine steekwagentjes)
BAM!!!! OMG! Met een enorme klap vliegt bij het laatste bochtje richting de uitgang de
kast van de kar. Rakelings langs mijn oor. Wonderbaarlijk genoeg is hij nog helemaal
heel. Een kwaliteitskast dus. Dat geldt niet voor de deur waar hij tegenaan is geknald.
Daar prijkt nu een gat ter grootte van een tennisbal. ‘Sorry mevrouw.’
Eenmaal buiten op de gang besluiten we het gevaarte toch maar meteen uit elkaar te
schroeven. ‘Gaat dat zo wel lukken?’ vraag ik bezorgd. Maar daar komt de trukendoos
van de echte man al tevoorschijn! Schroefmachine, tang, extra bitjes en twee flinke rechterknuisten. In no time is de kast uit elkaar. Nu moet hij alleen nog naar beneden.
Piiiiiiiiiiiep! ‘Wat doe je?’ ‘Ik hou de lift alvast voor je open.’ Piiiiiiiiiiep! ‘Jij blijft hier, ik
haal die kast.’ ‘Ok’, zeg ik, ‘maar gaat dat wel passen?’ ‘Hoe lang is ie ook alweer?’ ‘Twee
vijfendertig.’ ‘Schuin erin dan.’ Piiiiiiiiiep! ‘Mens, ga eens opzij!’ Piiiiiiiiiiiep! Piiiiiiiiiiep! Piiiiiiiiiiiiep!!!
Na veel passen en meten staan wij een half uur later eindelijk met de kast in vijf delen
beneden in de hal. ‘Jij blijft hier, ik haal de auto.’ ‘Maar het is hier hartstikke druk!’ ‘Nou
en?’ (Echte mannen vinden overal een parkeerplek, al moeten ze er drie straten voor
omrijden) ‘Kruip jij maar achterin.’
Met vijf lange planken schuin tussen ons in rijden we terug naar huis. Ik zit klem achter
de passagiersstoel en zie niks van het overige verkeer. Bij elke bocht moet ik de kast
een beetje van me afduwen. Eenmaal terug in noord, trapt mijn man op het allerlaatste
moment keihard op de rem. De kast schuift nu bijna door de voorruit. ‘Kijk uit!’ gil ik. ‘Ik
had hem heus wel gezien hoor.’ (Echte mannen hebben altijd gelijk).
Wat ben ik blij als de kast eindelijk boven op zijn plek staat. Een vriendin komt nieuwsgierig de nieuwe logeerkamer bewonderen. ‘Dat is toch die kast van Marktplaats?’ vraagt
ze met haar hoofd richting de nieuwe aanwinst. ‘Dat was zeker nog een heel gesjouw?’
‘Welnee,’ schudt mijn man. ‘Fluitje van een cent. Als je maar de juiste spullen hebt.’
Ik knik en denk er het mijne van. Spullen zát hier! Gelukkig hebben we nu ook een kast. Daar
kan straks alles in. Maar dat is vrouwenwerk vrees ik....

Energieadvies
op maat

speciaal voor Tilburg

Optie 1: Stel je
vraag telefonisch
We zijn elke werkdag bereikbaar van
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

De eigen bijdrage voor deze online check is
€20 (voor een advies ter waarde van €90).

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed
Hoogmoed, energieadviseur in Tilburg. Heb je in jouw huis last van tocht en
koude voeten? Met isolatie creëer je een prettiger
binnenklimaat en je bespaart energie. Misschien zijn
je kozijnen en beglazing aan vervanging toe?
Ik help je graag op weg bij het verduurzamen van
jouw huis via de drie opties hiernaast:
Meer weten wat wij doen? Kijk op:
www.energiefabriek013.nl

Door te werken bij evenementen zoals Lowlands, deed hij de nodige ervaring op. Later,
door het uitzendbedrijf Freelance, kon hij bij Extase aan de slag. Daar maakte hij van alles
mee. Van Amerikaanse muziekgroepen tot Jan met de Pet, alles had zijn eigen aanpak en
afhandeling. Je moet soepel in de omgang zijn, niet over je laten lopen, weten wat kan
en niet kan en hulpvaardig zijn om alles in goede banen te leiden: samenspel op hoog
niveau. Als er een toneelstuk uitgevoerd wordt, moeten alle decorstukken, de belichting
van alle scènes, in elk theater, voor de uitvoering gelijk zijn. Ongeacht de grootte van
het toneel. Dit vereist veel werk en goede afstemming met de producent. Door het Coronavirus ging alles op slot. Geen werk, wel gestart als ZZP-er, investeringen gedaan in
de tijd dat er volop werk was, zoals een nieuw busje gekocht voor alle apparatuur. Daar
sta je dan. Gelukkig heeft hij een urencontract in het Jan van Besouwhuis in Goirle. Dat
inkomen blijft, het is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit levert net genoeg op
om de eerste onkosten te betalen.
Dan moet je proberen om aan werk te komen in deze tijd en dat lukte. Precies op tijd
komt een advertentie langs en kan hij aan de slag bij Coolblue. Bezorgen, aansluiten,
alles wat bij de klant gedaan moest worden. Na een tijdje was dit werk toch niet wat hij
graag op tijdelijke basis wilde doen. Op het juiste moment kwam de vraag langs voor
werk bij Renewi, het voormalige van Gansewinkel. Achter de vuilniswagen en de bakken
leeg maken. Wel iets anders dan het theater. Op mijn waaromvraag was zijn antwoord
zeer duidelijk. Er wordt een rooster gemaakt van een week vooruit. Je kunt opgeven
hoeveel dagen je per week kunt werken, een dag ertussenuit kan. “Ik heb vanaf de start
afspraken gemaakt, dat ik dagen vrij kan maken om theaterwerk te kunnen doen. Nu heb
ik inkomsten, het aantal dagen bepaalt de hoogte en ik heb hele leuke collega’s. Als wij
onze route klaar hebben en de collega’s naast onze route hebben wat moeilijkheden gehad, nemen we even wat van hen werk over. Prima sfeer, wat mensen ook denken, goed
werk. Hierdoor kan ik binding houden met mijn vak als theatertechnicus.”
Joep vindt het theater werk fantastisch, meewerken aan een evenement waar een 80.000
mensen op het veld staan of een theaterproductie voor een paar honderd toeschouwers,
alles heeft zijn charme. Het is zeer onregelmatig werk maar als alles weer toegestaan
is, gaat hij graag weer in die wereld aan de slag. Joep is een goed voorbeeld van hoe je
kunt handelen in Coronatijd, niet kijken wat er niet kan maar juist wat je allemaal wel
kunt doen.
Klasse man!

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online
check van jouw huis

oed,
n Hoogm
Peter va viseur Tilburg
Energiead

Foto: Wim Verspaandonk

Vraag een online check aan via:
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis
voor een onafhankelijk advies
De eigen bijdrage voor deze live check is €65
(voor een advies ter waarde van €210).

In samenwerking met:

Bestel de
Proefbox!

Bestel nu
3 maaltĳden
voor maar

15,00

€

Verse gerechten bij u thuisbezorgd.
U proeft dat er met zorg voor u is
gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954
smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout
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ContourdeTwern
Noord

2021: Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet
In Nederland zijn er ruim 7 miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Je kunt het bijvoorbeeld voor één dag per week
doen of zo af en toe. Eén korte klus oppakken of een maatje worden voor bijvoorbeeld
een jaar. Alleen of samen met vrienden en collega’s.

Honderden grote en kleine taken en

ons het verschil maken, omdat zij zorgen

klussen vallen onder vrijwilligerswerk

dat wij als ContourdeTwern steeds weer

Voor iedereen is er passend en interes-

en meer impact kunnen maken besteden

sant vrijwilligerswerk. Jong of oud, man

wij aan hen dit jaar graag extra aandacht!

of vrouw, iedereen kan ongeacht zijn

We willen dit mooie en waardevolle werk

werk en opleiding als vrijwilliger aan de

vieren, het aan anderen laten zien en

slag. Wat je ook doet of wilt gaan doen,

waarderen. Houd onze socials in de gaten

impact maak je met vrijwilligerswerk so-

zodat je hier niets van mist!

wieso.

En uiteraard willen we zeker dit jaar ook
zo veel mogelijk nieuwe mensen inspire-

2021 het jaar van de vrijwilliger

ren om ook bij te dragen! Want nieuwe

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de

gedreven en enthousiaste vrijwilligers

vrijwilliger. Omdat juist vrijwilligers bij

zijn zeker welkom!

Wil jij ook wat doen voor een ander?
Neem dan eens een kijkje bij onze vrijwilligersbank:
contourdetwern.nl/vrijwilligers

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00
Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28
internet www.contourdetwern.nl

Vrijwilligerswerk:
Kleine geluksmomentjes
Iedere week spreekt Babiche van VrijwilligersTilburg, mensen die op zoek

Hans is erg blij met zijn werk. “Het mes snijdt aan twee kanten”, vertelt hij

zijn naar een leuke vrijwillige baan. “Iedereen heeft zijn eigen motivatie.

enthousiast. “Niet alleen de personen waar ik maatje voor ben, hebben er

Vaak willen mensen meer sociale contacten en meer uit huis zijn. Er zijn

belang bij. Ik vind het zelf ook heel fijn om mensen te leren kennen en van

ook veel mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. Zij willen bezig blijven

betekenis te zijn. Het is dankbaar werk. Op deze manier creëer ik kleine

en nieuwe dingen leren. Ook voor hen is vrijwilligerswerk een uitkomst.”

geluksmomentjes. Ook voor mezelf.”

Iedereen blij

Vrijwilligerswerk is ook maatwerk

Bij het Vrijwilligerspunt kun je geholpen worden in je zoektocht naar vrijwil-

Soms is het een uitdagende zoektocht. Zo begeleidde Babiche iemand

ligerswerk. “De eerste vraag is altijd ‘Waar word je blij van?’. Want als je er

die autisme heeft. “Hij vindt ruimtes met veel mensen vaak heel druk, er

geen geld voor krijgt, wil je op een andere manier waardering krijgen. Vaak

komen dan veel prikkels bij hem binnen. Het leek hem leuk om op een ba-

vinden vrijwilligers het fijn om eindelijk te kunnen doen wat ze leuk vinden.

sisschool te werken. Als er ergens veel prikkels zijn, is het daar wel. Ik heb

Of om te kunnen experimenteren, bij een team te horen en te worden

de directeur gebeld en gevraagd of het mogelijk was dat de vrijwilliger pas

gezien.”

zou beginnen als de kinderen binnen waren. Dan was het een stuk rustiger.
Ook vond hij het fijn om één begeleider als aanspreekpunt te hebben op

Dat ervaart Hans Houben ook. Hij werkt al jaren als vrijwilliger bij de

de werkvloer. Zo gezegd, zo gedaan. De school heeft er een fijne conci-

Zonnebloem en ContourdeTwern. “Ik werk als maatje. Dat betekent dat

erge bij en de vrijwilliger kon zijn talenten kwijt. Tegelijkertijd genoot hij

ik ben gekoppeld aan iemand uit de wijk met weinig sociale contacten.

van de complimenten die hij kreeg, hoort hij bij een team en kan hij leren

Ik kom één keer per week langs. We drinken koffie en kletsen wat. Als het

omgaan met zijn prikkels.”

lekker weer is, wandelen we buiten. Soms doen we een boodschapje.”
Babiche Klijs
Coördinator Vrijwilligerspunt
Tilburg Noord & Oud-Noord
Wat kan vrijwilligerswerk voor jou betekenen? Je leert nieuwe mensen kennen. Je wereld wordt
groter. Je geeft een positieve invulling aan je week. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
je hierdoor gelukkiger wordt! Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden; je bent nooit te oud om te
leren. Daarnaast bouw je aan een goed cv. Dat kan fijn zijn als je zoekt naar een betaalde baan.
Lijkt het jou ook leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen? Neem contact met ons op!
Je kunt mailen naar: noord@vrijwilligerstilburg.nl. Of bellen naar Babiche: 06 238 61 635.
Je kunt ook een kijkje nemen op de vacaturebank: www.vrijwilligerstilburg.nl

