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NOORD

Wijkkrant Noord is het 
nieuwsblad voor Tilburg- 
Noord. De krant wordt 
gemaakt door vrijwilligers 
en verschijnt in 2022
achtmaal.
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Bij Feestdagen hoort feestelijk eten… 
Boeuf Bourguignon, Ik kook-Jij ook?

Vrouwen die willen (leren) biljarten, zijn 
van harte welkom in De Ypelaer.
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Samen maken ze korte kinder-
films die nooit langer duren 
dan 20 minuten en waarin 
een kind de hoofdrol heeft. 
De films worden ingestuurd 

naar filmfestivals speciaal voor 
korte films. Met hun laatste 
‘Zoentjesdief’ sleepten ze al 
menig prijs in de wacht, zoals 
voor Beste Film in Mexico en 

Kalmthout, Lidi won ook de 
prijs voor beste regisseur op 
het Falvaterra filmfestival in 
Italië. 
‘Zoentjesdief’ gaat over oma 

die dement is en in het be-
jaardenhuis verliefd wordt op 
een demente opa. Kleinkind 
Amy bezoekt haar oma vaak 
en maakt misbruik van de situ-
atie dat die soms wat dingen 
vergeet. Zo wint ze altijd met 
spelletjes en laat ze heel vaak 
haar rapport zien waarbij ze 
telkens een euro krijgt. Alles 
verandert als de opa wordt 
overgeplaatst naar een ander 
tehuis. Ook al vergeet oma 
van alles, haar liefde voor hem 
vergeet ze niet. Gaat Amy haar 
helpen? 

Ondanks alle prijzen was het 
mooiste compliment voor Lidi 
en Dennis toen in Italië een 
kind met tranen in de ogen 
kwam vertellen dat ze haar 
oma herkende in de film, die 
leed ook aan dementie en 
was kort daarvoor overleden. 
“Dan weet je als filmmaker 
dat je iets hebt gemaakt wat 
binnenkomt.”

De cirkel rond…
Beiden zijn hun carrière be-
gonnen in Tilburg-Noord, Lidi 
heeft op het Cobbenhagen 
college gezeten en Dennis zat 
op de destijds ernaast gele-
gen Aloysiusmavo. Ze hebben 
daar nog mooie herinnerin-
gen aan. Lidi ging vervolgens 
communicatiewetenschap 
studeren in Nijmegen en ook 
als vrijwilliger werken met 
zieke kinderen in het zieken-
huis bij Radboud Kinder TV. 

“Met die kinderen heb ik films 
gemaakt, als een soort van 
therapie. Hier is mijn liefde 
voor het maken van kinder-
films ontstaan.” Eenmaal terug 
in Tilburg kwam ze Dennis 
tegen en samen maken ze nu 
al zo’n 10 jaar films.

Zoek je talent…
Naast het maken van eigen 
films geven ze filmlessen op 
basis- en middelbare scholen 
in heel Nederland. “Laatst 
hebben we les gegeven op 
de Cobbenhagen mavo. Weer 
terug waar het eigenlijk is 
begonnen, dan is de cirkel 
rond. We zijn onze toekomst 

gestart in Tilburg-Noord en 
hebben samen onze talen-
ten gezocht. Dat is dat we 
kinderfilms maken en graag 
jongeren laten zien hoe leuk 
het is om zelf film te maken. 
Daar worden we blij van en 
dat doen we met heel veel 
plezier. Dat gun je iedereen. 
Ons advies aan de leerlingen 
is altijd: Zoek je talent en 
ga ervoor. Ook als het eens 
tegenzit, laat het koppie niet 
hangen, zoek de oplossing die 
bij jou past. Maak je opleiding 
af. Heb plezier in wat je doet 
en probeer dat in je werk later 
terug te vinden.”

Lidi en Dennis wonen nog 
steeds met veel plezier in 
Tilburg-Noord samen met hun 
zoon. Ik ben zeer benieuwd 
wat de volgende korte film. 
‘Zoentjesdief’ van Lidi en 
Dennis is te zien via www.
facebook.com/zoentjesdief. 

Door: Ab Kuiper  

Dit is het succesverhaal van Lidi Toepoel (39) en Dennis de 
Bakker (49). Lidi is de regisseur van een aantal korte films die zij 
samen met Dennis gemaakt heeft. De films worden in heel de 
wereld getoond en geprezen. Het echtpaar woont in Tilburg-
Noord en heeft zelfs een stuk van de laatste film opgenomen in 
onze wijk.

Hoe komt een Amerikaanse in Tilburg-
Noord terecht? Anne Warwick vertelt…

Ook filmmakers wonen in Tilburg-Noord

Door: Hein van Oorschot, beeld Miek Korsmit

“Dan weet je als 
filmmaker dat je 

iets hebt gemaakt 
wat binnenkomt”

Lidi Toepel en Dennis de Bakker                                                             Foto: Miek Korsmit
 Dennis de Bakker en Lidi Toepel                                                                             Foto: Miek Korsmit

AFV Kontrast 
een bijzondere fotoclub in Tilburg



Koningin Máxima borduurt mee aan dit 
nieuwe culturele erfgoed samen met ruim 
150 borduurders uit heel Nederland. In 
de  tentoonstelling ‘Koninklijk borduren: 
verhalen en vakmanschap’ zijn de nieuwe 
gordijnen te zien samen met de historische 
gordijnen die de inspiratiebron vormden. 

De tentoonstelling biedt een kijkje in het 
maakproces van dit omvangrijke project en 
toont de rijkdom aan verhalen die ontstaat 
wanneer mensen samen borduren.

Koningin Máxima volgde in het 
TextielMuseum een masterclass borduren 
van meesterborduurder Anna Bolk, samen 
met leden van de ‘Stik en Strijkgroep’ van 
‘Het Ronde Tafelhuis’ uit Tilburg-Noord. De 
tentoonstelling ‘Koninklijk borduren: verhalen 
en vakmanschap’ biedt bezoekers de  kans de 
nieuwe gordijnen te bewonderen voordat ze 
geïnstalleerd worden in de Chinese  Zaal van 
het paleis. De gordijnen zijn een hedendaagse 
herinterpretatie van de  oorspronkelijke 
gordijnen, gemaakt in het 18de-eeuwse 
Kanton, die te kwetsbaar zijn en  moeten 
worden geconserveerd. Het TextielLab - de 
werkplaats van het TextielMuseum - borduurt 
de nieuwe gordijnen machinaal, waarna 
borduurliefhebbers uit het hele land  met de 
hand borduursels toevoegen. Een omvangrijk 
proces waaraan vele handen  bijdragen. 
De tentoonstelling biedt een uniek kijkje in 
het paleis, een blik achter de schermen van 
het ontwerp- en maakproces en belicht het 
vakmanschap, de passie en persoonlijke 
verhalen van de betrokken borduurders.

Bron: Persbericht, woensdag 22 juni. 
Reserveren voor de tentoonstelling is verplicht, 
e-tickets zijn beschikbaar via textielmuseum.nl

Tentoonstelling ‘Koninklijk borduren’ 
in het Textielmuseum-Textiellab 
aan de Goirkesestraat

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

C O L O F O N

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

Scan de code hiernaast om naar 
onze facebookpagina te gaan.

Wijkkrant Noord valt als  
werkgroep onder juridische  
verantwoordelijkheid van  
de wijkraden Noordraad 
Heikant-Quirijnstok en  
Stokhasselt

DRUKWERK 
DKZET

E-MAIL
redactie@wijkkrantnoord.nl
tips@wijkkrantnoord.nl
jeugdpagina
@wijkkrantnoord.nl

BEZORGKLACHTEN
Stuur binnen een week na 
verspreiding een e-mail met 
vermelding van adres en 
postcode naar bezorging
@wijkkrantnoord.nl

ADVERTENTIES VIA
advertenties
@wijkkrantnoord.nl
of tel. (06)10 26 08 89

DIGITALE FOTO’S APART  
AANLEVEREN
Minimaal 2500px (bxh) 
Maximaal 4000px (bxh) 
in jpg

AANLEVEREN
Voor editie 1 van 2023, 
die uitkomt op 11 t/m 13 
februari  2023 moet de kopij 
binnen zijn op 13 januari 
2023   
 
DE REDACTIE IS NIET  
VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE INHOUD VAN 
INGEZONDEN STUKKEN EN 
BEHOUDT ZICH HET RECHT 
VOOR KOPIJ IN TE KORTEN 
OF TE WEIGEREN.

Wijkkrant Noord 
hét nieuwsblad voor Tilburg-Noord
De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en  
verschijnt in 2022 achtmaal. 

DEZE KRANT WORDT GEMAAKT DOOR 
DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: 
wijkkrantnoord.nl

Ab Ad Cora Hans

Henk Jack Jacques Jasper 

Jessica Lambert Marco Miek 

Myriam Peter Ria Safaa 

Van 1 december 2022 tot en met 29 mei 2023 hebt u een unieke 
kans om de nieuwe gordijnen van het woonpaleis, Paleis Huis 
ten Bosch, van Koningin Maxima en Koning Willem-Alexander te 
bewonderen in het TextielMuseum-Textiellab te Tilburg.

•  Je vindt het leuk om de ondernemers uit Noord te 
 leren kennen. 
•  Je bent een enthousiaste persoon die makkelijk 
 contact legt. Je weet ook wat een ondernemer 
 belangrijk vindt. 
•  Je zorgt ervoor dat de krant telkens haar advertentie- 
 ruimte kan verkopen aan onze adverteerders en de 
 ondernemers van Noord. Want zonder de inkomsten 
 van advertenties kan er geen krant gedrukt worden. 
•  Je komt terecht in een enthousiast team van vrijwilligers 
 die samen Wijkkrant Noord maken. 
Wil je meer weten over deze uitdagende functie? 
Je vindt hier meer informatie: www.wijkkrantnoord.nl

Wijkkrant Noord, een van de mooiste wijkkranten van Tilburg, zoekt een: 

medewerker acquisitie

 Foto: Maarten Schuth  i.o.v. Textielmuseum

                                                                                                                                                    
Foto: Florine van Rees



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 

H E T  R O N D E  T A F E L H U I S
A C T I V I T E I T E N  I N  E N  R O N D  H E T  R O N D E  T A F E L H U I S

www.rondetafelhuis.nl

Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken
Door: Jacques van der Borght
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TERUG NAAR DE BRON…
Gebeurde het op iemands 75e verjaardag 
die groot gevierd werd bij Peerke Donders? 
Of toch de volgende dag op de Gouden 
bruiloft in de Commanderie? Mijn besmetting 
met Corona… Feit is dat ik vier dagen na 
dat weekend waarin ik gast was bij beide 
gelegenheden, begon te hoesten en koorts 
kreeg. “Ik kruip nog even terug onder de 
wol”, sprak ik gelaten tegen mijn vrouw. Toen 
ik weer min of meer op de wereld landde, 
was het drie dagen later. Man, man, man wat 
was ik ziek! Het gekke is dat ik  in bed lag 
maar wel steeds wakker was, in mijn hoofd 
speelde een razende film, chaotische beelden 
wisselden elkaar af; een soort koortsdromen 
maar dan terwijl je wakker bent. Echt 
compleet van de wereld af. En dat terwijl ik 
drie weken daarvoor mijn laatste boosterprik 
had gehad. Ik houd het er maar even op dat 
die erger (ziekenhuisopname) voorkomen 
heeft. Ook mijn vrouw hoestte en proestte 
maar had verder geen koorts en testte elke 
dag negatief. Het is wel goed voor de lijn… 
drie dagen niks eten, doet in dat verband 
wonderen.

NIET BIJ PEERKE…
De besmetting heb ik ongetwijfeld 
opgelopen bij de Gouden 
Bruiloft in de Commanderie. 
Bij de Zaligverklaarde Peerke 
Donders loop je geen ziekte 
op. Dat is heilige grond en je 
geniet er bescherming van 
Hogerhand. Toen ik op dat (heel 
gezellige) feest arriveerde werd 
ik naar de garderobe begeleid 
door een lieve mevrouw die mij wel 
erg enthousiast begroette. “U bent toch 
Jacques van der Borght?” Ze bleek een groot 
fan van mijn schrijverijen in de wijkkrant en 
herkende me van de foto. Gevleid nam ik haar 

complimenten in ontvangst. Toen ik later op 
de avond afscheid nam, kwam ik haar nog 
tegen en vertelde ze dat ze het leuk vond me 
ontmoet te hebben: “Heb ik toch een soort 
‘Bekende Nederlander’ ontmoet”. Daar moest 
ik hartelijk om lachen, dat is echt teveel eer. 

Maar… lieve mevrouw, als u naam en 
adres naar de redactie van de wijkkrant 

stuurt, bezorg ik u als dank voor uw 
complimenten een leuk boekje dat 
ik ooit geschreven heb. Ik weet 
zeker dat het bij u in de smaak valt.

Tja en Corona… We leven eigenlijk 
weer alsof het niet meer bestaat. 

Ik had er nIet eens over nagedacht 
dat grote drukke feesten potentiële 

besmettingsbronnen zijn. Het is hier 
immers ooit losgebarsten met carnaval. 
Afijn, ik heb het overleefd en wens u hele 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar. 

Alle vrijwilligers en bestuursleden van het Ronde Tafelhuis 
wensen u een heel gelukkig nieuwjaar!

Tilburg-Noord kijkt over grenzen: 
eerste Naaicoöperatie in Afghanistan 
van start. 
Vorig jaar, in de weken voor kerstmis 
en nog op de drempel tussen het 
oude en nieuwe jaar, werd een start 
gemaakt met een project om vrouwen 
in Afghanistan te ondersteunen. Na 
de machtsovername door Taliban in 
augustus 2021, gingen wij in gesprek met 
Afghaanse Tilburgers en zochten wegen 
om hier toekomstperspectief te bieden.
In oktober is de eerste Naaicoöperatie in 
Kabul van start gegaan. Met steun van 
vele Tilburgers kan een tiental vrouwen opnieuw in het onderhoud voorzien van zichzelf, hun 
gezin en vaak meerdere familieleden. Op 25 januari wordt in de LocHal een grote Afghanistan 
bijeenkomst gehouden. U bent daar van harte welkom. De zaal is open om 19.00 uur, het 
programma begint om 19.30 uur. In de Tilburgse kranten volgt een uitnodiging. 
Afghaanse vrouwen in beeld is een project van de Afghaanse vereniging Tilburg, Afghaanse 
vrouwenvereniging, Het Ronde Tafelhuis, Bibliotheek Wagnerplein en PAX voor vrede. 

Taalcafé Ronde Tafelhuis groot succes
Op  17 november kwamen in de grote zaal een twintigtal docenten en taalcursisten samen voor 
het eerste Taalcafé.  De Taalteams komen vaak wekelijks en soms vaker bij elkaar. Vrijwilligers 
uit de wijk ondersteunen Nieuwe Tilburgers bij het leren van onze, vaak lastige, taal. Immers, zo 
zeggen zij, als wij het belangrijk vinden dat mensen onze taal leren, dan is een helpende hand, 
mond en hart van groot belang. In het Taalcafé is ruimte om ook te spreken, luisteren en te 
oefenen samen met anderen.

Filmavonden in het VerhalenHuis
Dinsdag 10 januari: Freedom Writers. Een Amerikaanse film waarin leerlingen van een 
highschool de kracht van tolerantie ontdekken.
Dinsdag 14 februari: Dead Poets Society. Film met Robin Williams waarin een leraar zijn 
studenten inspireert door lessen over poëzie.
De filmavond begint steeds om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
De entree bedraagt € 6.00  
 
Onze Wereldkeuken is ook in 2023 voor u open. Iedere werkdag kunt u tussen 11.30 en 
14.00 bij ons een heerlijke maaltijd gebruiken, een kop soep en vooral ook genieten van het 
gezelschap van wijkbewoners van overal. U bent van harte welkom.

Kerstvieringen in Tilburg-Noord
Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok
Op kerstavond 24 december zijn er de volgende diensten:
Zorgcentrum Heikant om 16.00 uur een woord-/communiedienst met Marcel v.d. Maeden
In de Mariakerk om 19.00 uur met Rob Tanke, Harrie v.d. Berg en het koor Cantiqua.
In de Mariakerk om 21.30 uur met Rob Tanke en het koor Stella Vocalis
Op 25 december Eerste Kerstdag
In de Mariakerk om 10.30 uur met Thea van Blitterswijk, Harrie v.d. Berg en het koor Stella 
Vocalis. Op 26 december Tweede Kerstdag is er geen viering. 

Christelijke gemeente Het Kruispunt
Voor iedereen die meer wil weten over Kerst en de komst van Jezus Christus is er een Kerst-
viering met muziek en samenzang:
Op 26 december Tweede Kerstdag 
In Kerkgebouw Het Kruispunt, Offenbachstraat 105 van 10.00 tot 11.30 uur; Inloop vanaf 
9.30 uur

Montfortparochie 
Op 24 december om 21.00 uur Kerstnachtdienst met Peter Denneman en het Experikoor
Op 25 december Eerste Kerstdag om 9.30 uur eucharistie met Peter Denneman en samen-
zang
Op  zondag1 januari geen viering
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Babbelaars

Door: Marco van der Sijpt 

De scheurkalender is weer behoorlijk dun geworden. Het is weer die tijd van het jaar, die 
tijd waarin we vaak terugkijken op het afgelopen jaar. Of niet natuurlijk en je hobbelt 
gewoon verder het nieuwe jaar in. Deze keer ga ik eens niet mijmeren en achteruit kijken 
maar naar voor. En dat wordt een voorspelling natuurlijk, een verwachting, een blik in de 
glazen bol met geen enkele garantie.

Daar zit ik dan. De scheurkalender achter mij aan de muur, de glazen bol voor mij op een 
bordeaux kussentje. Even het stof eraf blazen want ik gebruik hem niet zo vaak. Jeetje. 
Wat is dat ding troebel. Ik pak, laat het ze maar niet horen, een brillenpoetsdoekje van 
mijn liefste en hoop daarmee een beetje helderheid te verschaffen aan het zo troebele 
beeld en dat begint nu te lukken. Ik wrijf een tijdje in cirkelvormige patronen waarbij het 
beeld begint op te klaren. 

Wat ik zie is een huis met drie personen; twee volwassenen en een puberbol van een 
jaar of zestien. De andere twee zijn natuurlijk ergens buitenshuis waarbij hun activiteiten 
kunnen variëren van sporten, uitgaan, autorijden tot uitslapen bij een vriend tot twee uur 
in de middag. Ze leiden het leven dat wij voor hen hebben gewenst en gevormd vanaf 
hun geboorte; autonoom, zelfstandig en zelfredzaam. Ik zou niet eens weten, ondanks 
mijn glazen bol, waar ze nu uithangen. Ze komen gelukkig nog steeds naar huis.

Ik blaas nog eens op mijn bol en zie die twee volwassenen van daarnet ergens een taartje 
eten met een cappuccino erbij. Ik zie ze wandelen door een dierenpark of ze zitten hand 
in hand in een bioscoop. Ik zie ze met de armen naast het lichaam voor een immens 
impressionistisch schilderij staan en ze laten de indrukken tot zich komen. Ik zie ze op de 
bank zitten onder een fleecedeken en ze kijken een film op Netflix en ze hebben het nog 
steeds leuk samen. Wat een rijkdom denk ik bij mezelf.

Ik blaas nog eens en zie dat het maar 17 graden is in hun woonkamer. Het is december en 
het regent. Het is killig en ook zij gaan bewust met die thermostaat om. Dat gezin volhardt 
ook in de kilte hetgeen vaders heel wat makkelijker af gaat. Ik ben er trots op.

Ik blaas nog eens en zie nu zeven personen. Het is dat gezin van vijf en er zijn twee 
gasten. Ze eten met zijn allen en de tafel ziet er werkelijk fantastisch uit. Tafelkleed, 
kaarsen en bijpassende servetjes. Geen rommeltjes te zien her en der. Alles is aan kant. 
De thermostaat op 19 graden en ze hebben het goed zo. Het lijkt een beetje overdreven 
al die poespas die ze op tafel toveren maar er spreekt wel een hoop warmte uit en 
gezelligheid. Oprechtheid. En weer ben ik trots op ze.

Nou begint die bol weer troebel te worden en dan besef ik dat dat komt door mijn eigen 
vochtige ogen. Ik besef dat de rijkdom die ik zag daar in die bol mijn rijkdom is, en dan 
heb ik het niet over eentjes en nulletjes op je bankrekening. Mijn gezin, ons gezin en dat 
ik die rijkdom met jullie wil delen. Ook volgend jaar zal ik er weer over schrijven al zal dat 
iets minder frequent zijn. Ik wens jullie voor nu al; veel warmte, veel rijkdom (en die is 
dichterbij dan je soms denkt) en liefde tot voor het nieuwe jaar!

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.

Ergotherapie

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

Het Zwaailicht..............

Foto: Miek Korsmit

Milieu
Politieteam De Groene Beemden heeft ook 
milieuspecialisten in huis; de milieuagenten, 
‘gewone’ politieagenten met een taakaccent, 
ofwel extra specialisatie: milieu. Zij zijn 
de spin in het web als het gaat om alle 
milieu gerelateerde zaken die binnen hun 
gebied plaatsvinden. Zij zijn daarmee de 
aanspreekpunten voor collega’s op straat, 
bij de opsporing en externe partners 
zoals gemeente, BOA’s, waterschappen, 
omgevingsdienst, natuurbescherming en 
Staatsbosbeheer.
Kleinere milieuovertredingen handelen 
milieuagenten zelf af. Hierbij wordt het 
basisteam ondersteund door het team 
milieu van de thematische opsporing. Team 

milieu doet de grotere onderzoeken, die 
overigens vaak starten bij signalen van de 
milieuagenten. 

Samenwerking
Als een bedrijf bijvoorbeeld de 
vergunningsvoorschriften niet nakomt, kan 
een milieuagent proces-verbaal opmaken. 
Daarmee kan het Openbaar Ministerie het 
bedrijf strafrechtelijk vervolgen. De gemeente, 
provincie en het waterschap kunnen door 
een dwangsom het bedrijf dwingen aan de 
vergunningsvoorschriften te voldoen.

Melden
Als u een milieudelict wilt melden, bel 
dan 0900-8844. Dit is het algemene 
informatienummer van de politie. Deze 
melding komt dan bij een milieuagent 
terecht. Die kijkt of de melding voor de politie 
is of dat hij moet worden opgepakt door een 
externe partner. Voor het melden van een 
kleine milieuovertreding kunt u ook de Fixi-
app gebruiken. Wilt u liever anoniem blijven 
dan kunt u Meld Misdaad Anoniem bellen 
0800-7000. 

De gemeente Tilburg heeft samen met de Stich-
ting Buurkracht een aantal wijkbewoners uitge-
nodigd voor een webinar om ze te interesseren 
voor verduurzaming en vergroening van de 
‘buurt’. Een aantal deelnemers heeft daarna ook 
deelgenomen aan een masterclass waarin die-
per werd ingegaan op mogelijke projecten om 
een groenere en meer duurzame buurt te rea-
liseren. Daarbij werden enthousiaste kandidaten gezocht voor deelname aan een project. 

Inmiddels zijn enkele bereidwillige Quirijnstok-bewoners bijeengeweest om onder begelei-
ding van Stichting Buurkracht te proberen een project te starten. Inmiddels hebben zich al 
meer bewoners aangemeld en was er eind november een kleine bijeenkomst. Omdat er al 
heel veel activiteit is op het gebied van verduurzaming gaat het team in wording zich rich-
ten op vergroening. De wijk is al heel groen maar aan en rond de woning kan op dat gebied 
nog wel wat verbeterd worden. Om de belangstelling in de wijk te peilen zal binnenkort een 
enquête worden verspreid. 



Als je de weg niet weet 
kom je nergens…
Anne groeide op als jongste 
van drie kinderen in een 
gezin met Scandinavische 
roots; haar ouders hebben 
een Zweedse en Noorse 
achtergrond. Beide ouders 
zijn universitair opgeleid, 
vader was ingenieur en moe-
der bibliothecaris met een 
onderwijsgraad. Ook Anne 
gaat naar de universiteit en 
doet daar een opleiding die 
we hier niet kennen maar 
het best omschreven zou 
kunnen worden als een 
soort brede Huishoudkunde. 
Thema’s zijn gezondheid, 
gezonde voeding, het gezin, 
budgetteren maar ook een 
stukje kunstgeschiedenis, 
zoals gezegd, een brede op-
leiding. Na haar afstuderen 
vertrekt ze naar Europa, een 
vriendin van haar moeder, 
ook een bibliothecaris, 
woont en werkt in Salzburg 
(Oostenrijk) en Anne gaat in 
dit gezin aan de slag als au 
pair en past op de dochter. 
Het gastgezin is werkzaam 
bij het Salzburg Seminar in 
American Studies, destijds 
een onderdeel van het Mars-
hallplan met als doelstelling 
de intellectuele wederop-

bouw van het naoorlogse 
Europa. Anne ontmoet Hein 
(haar man) in Salzburg, die 
een cursus deed bij het Se-
minar, dat inmiddels volledig  
geïnternationaliseerd was. 
Het klikte tussen de twee en 
toen hij weer naar Nederland 

ging, bleven ze correspon-
deren. Later ontmoetten ze 
elkaar opnieuw in München. 
Al snel besloten ze samen 
verder te gaan. Omdat Hein 
een baan had en Anne niet, 
besloten ze in Nederland 
te gaan wonen: “Hein zei 
dat hij met me mee naar 
Amerika zou gaan als ik in 
Nederland niet zou kunnen 
aarden.” Ze woonden in Den 
Haag en Anne wilde graag 
Nederlands leren. De werke-
loosheid was destijds hoog 
en bovendien had ze een 
universitair diploma waar-
mee je hier niet zoveel kunt. 

In diplomatenstad Den Haag 
bezocht ze een talenprac-
ticum waar ze in een hokje 
met een koptelefoon op de 
juiste uitspraak kon oefenen 
van zinnen als: “de oude, 
dure, bruine deur…” En als je 
in Den Haag woont moet je 
natuurlijk Scheveningen ook 
correct kunnen uitspreken 
evenals de naam van haar 
man (van Oorschot). In die 
tijd was er nog geen inter-
net. Als je een fietsenmaker 
zocht, was je aangewezen 
op andere bronnen… “Als je 
in de Gouden Gids zocht op 
‘fiets’ was er niks te vinden. 
Die stonden in de rubriek 
‘rijwielen’. Kom daar maar 
eens achter als buitenlander! 
Als je de weg niet weet, kom 
je nergens”

Naar Tilburg… 
en weer terug
Hein kon op interim basis 
aan de slag in Tilburg als 

gemeentesecretaris. Het eer-
ste jaar als forens maar toen 
de hij zijn vaste aanstelling 
kreeg, verhuisde het gezin 
(Anne en Hein hebben drie 
kinderen waarvan de jongste 
een meisje is) naar Tilburg. 
Ze woonden vijf jaar in 
Tilburg-West. In 1997 wordt 
Hein burgemeester van Delft 
en verhuizen ze terug naar 
Zuid-Holland. 

Anne is actief bij de AWC in 
Den Haag, de American Wo-
men’s Club, een internatio-
naal gezelschap Engelsspre-
kende vrouwen. Die bouwen 
hier samen aan een gevoel 
van gemeenschap in hun 
Nederlandse omgeving door 
het organiseren van sociale 
en culturele activiteiten en 
bieden op die manier leden 
mogelijkheden om daarin 
te participeren. Dat helpt bij 
het integreren. De club doet 
ook veel voor goede doelen, 

onder andere door het orga-
niseren van gala’s om geld 
in te zamelen voor goede 
doelen. AWC is onderdeel 
van FAWCO, een internatio-
naal netwerk van onafhan-
kelijke vrijwilligersclubs en 

verenigingen bestaande uit 
56 aangesloten clubs in 28 
landen over de hele wereld. 
Anne is 15 jaar lang co-chair 
van het Milieu Team van 
FAWCO maar draagt deze 
functie momenteel over aan 
twee andere vrouwen.

Weer terug naar  
Tilburg…
Als Hein in 2004 zijn 
burgemeesterspost verruilt 
voor het voorzitterschap 
van de Raad van Bestuur 
van de Universiteit Tilburg 
besluiten ze in 2006 om 
weer terug te gaan naar 
Tilburg. Omdat de kinderen 
inmiddels uit huis zijn en 
Anne niet kan stilzitten, 
zoekt ze contact met de 
Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM) om 
informatie te verkrijgen over 
buitenlandse werknemers in 
Brabant. Ze richt de Tilburg 
International Club op om 
buitenlandse werknemers 
te helpen integreren en een 
sociale kring te geven. Anne 
heeft 10 jaar in het bestuur 
van deze club gezeten en die 
bestaat en bloeit nog steeds. 
In 2020 ontving ze een lintje 
voor al haar vrijwilligerswerk.

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners 
van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert 
deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een 
mooi plaatje met een praatje.Kijk, mijn wijk... een plaatje met een praatje

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

Plan snel een eerste 
afspraak in en 
krijg een 

GRATIS
GOODIEBAG 
T.W.V. €20,- 

Tel. 013-2083450
www.mondhygiene-akkerman.nl
Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Persoonlijk, transparant 
en professioneel

Waarom naar de mondhygiënist:
U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist
om bestaande mondproblemen te verhelpen of te
verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er 
ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voor-
komen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, 
maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? 
Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor 
de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U 
kunt rechtstreeks een afspraak maken.

Door: Jacques van der Borght, beeld Miek Korsmit

Op zoek naar contact of een steuntje in de rug?

Omdat je bijvoorbeeld te maken 
krijgt met eenzaamheid, financiële 
problemen, verlies of een verslaving. 
Of wil je gewoon gezellig een 
praatje maken? Of nieuwe mensen 
leren kennen? 
Kom naar onze wijkinloop. 
Iedereen is welkom.

Wijkcentrum Symfonie
iedere woensdag 14-16 uur

Wijkcentrum Ypelaer
iedere donderdag 14-16 uur

www.hetkiemuur.nl

De hele wereld woont in Tilburg-Noord. 
Deze keer gaan we in gesprek met een 
Amerikaanse vrouw die begin jaren 
tachtig met haar Nederlandse vriend 
naar Nederland kwam. Anne Warwick is 
opgegroeid in Minneapolis (Minnesota). 
Ik veer spontaan op: “Hey, daar kwam 
Prince ook vandaan!” Anne repliceert: 
“Helaas is de stad inmiddels bekender 
door George Floyd, de zwarte man die 
overleed toen hij werd aangehouden 
door de politie.” 
(Redactie: Naar aanleiding van de dood 
van George Floyd op 25 mei 2020 
groeide de aanhang van Black Lives 
Matter internationaal sterk en vonden 
vele protesten plaats). 

“Hein zei dat hij 
met me mee naar 
Amerika zou gaan 

als ik in Nederland 
niet zou kunnen 

aarden.” “Als je in de Gouden 
Gids zocht op ‘fiets’ 

was er niks te 
vinden. Die stonden 

in de rubtiek 
‘rijwielen’.

Lang en blond, 
dat valt niet op in Nederland
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Er gebeurt veel om de binnenstad klaar te maken 
voor de toekomst: de bouw van woontorens, het 
vervangen van kabels en leidingen en de aanleg 
van meer groen. Daarnaast wordt het steeds 
drukker. Er wonen meer mensen én er zijn veel 
bezoekers die komen shoppen of gezellig een 
hapje en drankje komen doen. Zeker nu de 

feestdagen eraan komen en de Frederikstraat, 
het Hendrikhof en de nieuwe Emmapassage open 
gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het 
centrum nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER NAAR DE 
BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER

Gezond, makkelijk en goedkoop. Stal de 

fiets gratis in de binnenstad (stalling Pieter 

Vreedeplein, Heuvel, Katterug of Concertzaal). 

Kom je met de scooter? Gebruik de extra grote 

scooterstalling bij de Concertzaal.

MET DE TREIN OF BUS

Parkeer de auto of fiets gratis bij treinstation 

Reeshof of Universiteit en neem de trein naar 

station Tilburg. Via het dwaalgebied loop je in 

ongeveer 10 minuten naar het centrum. Ook met de 

bus kom je makkelijk naar het centrum.

MET DE AUTO

Parkeer aan de rand van het centrum 

(parkeergarage Knegtel, max €8 per dag). 

In 10 minuten loop je via het dwaalgebied naar 

het centrum. Kies voor parkeergarage 013-Tivoli 

als je middenin het centrum wil parkeren. 

Tips om het je zo makkelijk mogelijk te maken

• Kom doordeweeks.

• Kom lopend of op de fiets.

•  Kom op koopavond (donderdag) en geniet  

van de nieuwe feestverlichting.

•  Hoef je niet in de binnenstad te zijn?  

Vermijd de stad met de auto.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD



 GEMEENTENIEUWS

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

Groot onderhoud Midden-Brabantpark

Leerlingen bieden ‘handige handjes’ aan inwoners 
Quirijnstok

Plannen voor uitbreiding Wagnerplein

Het werk aan de Stokhasseltlaan is bijna klaar. Er wordt nog 
gewerkt aan het deel tussen de Componistenlaan en de 
Burgemeester Bechtweg. Als alles volgens planning verloopt, is 
dit 23 december klaar. In maart 2023 gaan we met de Vlashoflaan 
aan de slag. Meer informatie op tilburg.nl/asfalt.

Een bijzondere samenwerking in Quirijnstok. Leerlingen van het Praktijkcollege in Tilburg helpen inwoners uit 
Quirijnstok bij het aanbrengen van energiebesparende artikelen. Van tochtstrips tot radiatorfolie, deze ‘handige 
handjes’ kunnen het allemaal.

In Quirijnstok helpt de gemeente woningeigenaren bij het duurzamer maken van hun woning. Quirijnstok is een 
voorbeeld van een aardgasvrije wijk.  

Energiebesparing
Er is een bewonersavond geweest waar inwoners zich  konden inschrijven voor energiebesparende maatregelen. 
De gemeente en duurzaamheidsmakelaar Maaike Wolfs zorgen dat de leerlingen van het Praktijkcollege Tilburg de 
spullen thuis komen aanbrengen. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de wijk? Duurzamertilburg.nl/quirijnstok 

Het Midden-Brabantpark wordt sinds eind 
november flink opgeknapt. Het park moet weer een 
goed onderhouden, groene plek worden. Een park 
om fijn te wandelen, elkaar te ontmoeten en te 
spelen. 

Werkzaamheden
Het groen in het park wordt gesnoeid en sommige bo-
men krijgen een andere plek. Een aantal bomen gaat 
weg. De kap is nodig omdat ze in slechte staat zijn of 
om andere bomen en beplanting op de grond meer 
kans te geven goed te groeien. Er komen bredere 
groenstroken langs de paden en meer bloemen. Som-
mige bomen krijgen een vleermuiskast. Daarin kunnen 
vleermuizen overnachten en broeden. 

Tekening
Bij de ingang van de flats, bij de kinderboerderij en in het wijkgebouw hangen tekeningen van de plannen. 
Ze staan ook op: tilburg.nl/middenbrabantpark.

Het Wagnerplein krijgt over een paar jaar een forse uitbreiding. In de eerste helft van 
2023 komt hier waarschijnlijk een besluit over en start de uitwerking van een steden-
bouwkundig plan. In dat plan staat o.a. waar de nieuwe gebouwen komen en waar er 
ruimte is voor parkeren. 

Planteam
De gemeente maakt het plan samen met het planteam Wagnerplein. Hierin zitten 
bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de klankbordgroep Wagnerplein en 
andere betrokkenen uit de wijk. Zij denken mee over de plannen en geven de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies.  

In de volgende editie van de wijkkrant komen we kort terug op de stand van zaken. De 
laatste informatie staat ook op tilburg.nl/wagnerplein. Op een later tijdstip volgt een 
informatiebijeenkomst. 

Er is samen met bewoners gekeken naar mogelijke plekken voor 
de komst van ontmoetingsruimtes, jongerenruimtes en een dans-
studio voor de Urban Factory. Bewoners zijn op 2 november bijge-
praat over de laatste ontwikkelingen. Het eerdere voorstel voor 
1 gebouw aan de Bellinistraat blijkt niet haalbaar. Daarom komen 
de functies op verschillende plekken. 

Acties:
• Er komt een nieuwe gymzaal bij basisschool de Vlashof en de 

openbare ruimte en speelplekken worden opgeknapt.
• Verbouwing van de oude gymzaal aan het Belaveld. Hier komt 

o.a. ruimte voor de dansactiviteiten van Corpo Maquina.
• Op het braakliggende terrein aan de Bellinistraat komen nieuwe 

woningen.
• Het maken van wijkkamers Parkzicht-flat op de plek waar nu de 

bergingen zijn. Die zijn te gebruiken als ontmoetingsruimten 
voor flatbewoners of om activiteiten voor jongeren te  
organiseren.

Vervolg
De gemeente werkt de plannen verder uit. Zo gaat WonenBreburg 
in gesprek met bewoners van de Parkzicht-flat om de plannen voor 
de wijkkamers te bespreken en om te horen wat voor activiteiten 
de bewoners in de wijkkamers willen. Naar verwachting neemt de 
gemeente begin 2023 een besluit.

Ontwikkeling Urban Factory

Wil je iets 
 melden over 
jouw buurt?

Download de 
Fixi app en meld 
het direct aan 
de gemeente.

GEDUMPT AFVAL? 
CONTAINER VOL? 

Wegwerkzaamheden

Fotografie: Jimke Joling

Fotografie: Gemeente Tilburg

Fotografie: Dolph Cantrijn
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Amateur Fotografen Vereniging Kontrast (AFV Kontrast) is al 
meer dan 50 jaar actief met leden uit Tilburg en omgeving. Zij 
helpen elkaar om zich als fotograaf verder te bekwamen. De 
club kenmerkt zich door een positief-kritische samenwerking 
in een open, vriendschappelijke sfeer. 
Kontrast is ‘thuis’ in MFA de Symfonie. De club bestaat uit 5 
vrouwen en 14 mannen. Zij komen uit Tilburg-Noord, andere 
delen van Tilburg én omgeving. 
Wilt u meer zien van deze fotoclub: www.afvkontrast.nl

Annemieke: 
Annemieke kreeg toestemming van deze vriendelijke man 
om deze foto te maken

Jan: 
Denis Hendrikx werd in de Mariakerk aan de Schans 
geportretteerd door Jan

Henk B: 
Het nieuwe depot van het museum Boymans 
van Beuningen

Henk W: 
Henk is al ruim 45 jaar lid van Kontrast en fotografeert altijd in zwart-wit. 
Henk heeft de blauwe lucht niet nodig voor een mooie foto

Gert: 
Gert ging een avond op stap in het Botlekgebied 
en schoot deze foto

AFV Kontrast 
een bijzondere fotoclub in Tilburg
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Kurt: 
Wat een rust straalt deze pijprokende man uit. 
Kurt wist dat mooi vast te leggen

Theo: 
Daar waar nu aan de Bundersstraat het migrantenhotel staat 
fotografeerde Theo eerder de voormalige kassen

Laurens: 
Laurens legde het betere stapelwerk vast. Zo nietig 
wordt een mens als die ook in beeld komt.

Miek: 
Miek fotografeerde deze hele oude bushalte die
nog te bewonderen is op Koningshoeven

Manon: 
De dochter van Manon en haar twee vriendinnen vrolijk aan de  wandel 
op een zonnige dag



Stadswandelingen 2023
De agenda van de wandelingen voor 2023 vindt u op 
onze website www.stadsgidserij.nl of scan de QR code 
hierboven.

In Memoriam

Mark van Kampen
Op 5 november is fysiotherapeut Mark van Kampen 
overleden. Hij was verbonden aan Fysiotherapieprak-
tijk Kreverplein. Mark heeft zijn patiënten altijd met 
veel inzet, kennis, enthousiasme en plezier behan-
deld. We verliezen met hem een gewaardeerd colle-
ga, vriend en goede vakman. 

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den. De mogelijkheid bestaat om in de praktijk een 
condoleanceregister te tekenen te zijner nagedach-
tenis.
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 7 - 2022 is: VOETBALVERENIGING
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

A. Donders, Purcelldreef, Tilburg.

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt de prijs thuisbezorgd.
De oplossing van deze puzzel voor 13 januari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen 

of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar van deze puzzel krijgt een cadeaubon van Kaatje Jans.

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 

U I TAG E N DA
DEC

01 T/M 29 

MEI 2023

JAN

08

JAN

10

JAN

25

DEC

24 & 
25

JAN

08

JAN 

19

FEB

14

Tentoonstelling Koninklijk 
Borduren in Textielmuseum aan 
de Goirkestraat
 
Kerstvieringen in Tilburg-Noord 
Info op pagina 3 van deze krant

Familiedag met vrijmarkt, lunch 
en bingo van 12.00 tot 16.00 uur 
in De Ypelaer
 
Winterevenement Sterrentocht. 
Vertrek om 17.00 uur vanaf de 
kerk ‘t Heike. Info op pagina 13

Film: ‘Freedom Writers’ in Het 
Ronde Tafelhuis. Aanvang: 19.30 
uur. Entree € 6.00

Nieuwjaarsreceptie in de 
Symfonie. Bekendmaking van de 
Wijkburger 2022

Afganistan manifestatie in 
LocHal. Zaal open om 19.00 uur, 
programma begint om 19. 30 uur

Film: ‘Dead Poets Society’ in Het 
Ronde Tafelhuis. Aanvang: 19.30 
uur. Entree € 6.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60

62 63 64

66 67 68 69 70 71 72 73 74

61

76 77 78 79 80 81 82

65

83 84

75

85 86 87 88 89 90 91 92 93

95 96 97 98 99 100

102 103 104 105 107106 108 109

111 112 113 114 115 116

101

94

117 118 119 120 121 122 123 124

110

125 126 127

41 126 13 102 72 116 7 103 79 29 5 35 88 119 58 19 92 10 100 44 54 59 !

KERST PUZZEL

Horizontaal
1. stierenvechter te voet; 7. vrolijk (opgeruimd); 13. echtgenoot; 14.
koraaleiland; 15. ordinis servorum mariae (afk.); 17. insectenetend
zoogdier; 19. hoffeest; 21. fuel stratified injection (afk.); 23. geheim
agent; 24. deel van bijbel (afk.); 25. ante meridiem (afk.); 26.
binnenplaats in een huis; 27. verbrandingsrest; 28. zwarte kleverige
stof; 30. knolvormige verdikte wortel; 32. paardenslee; 33. puntige
uitwas op de huid van sommige dieren en planten; 35. boomvrucht;
39. dier (algemene benaming); 42. opstootjes; 45. rivier in Friesland;
46. bedehuis; 48. Scandinavische muntsoort; 49. plaats in Noord-
Holland; 51. neon (scheik. afk.); 52. gemoedelijk praten (keuvelen);
55. ongaarne; 57. waarvan geen tweede is; 59. trommelslager; 62.
steen; 63. zuster van Beatrix; 65. nieuw (in samenstelling); 66. het
gelijktijdig met twee personen gehuwd zijn; 70. lichaamsdeel; 71.
twee (Engels); 72. opgerold stuk vlees; 76. voorvoegsel; 77.
telwoord; 79. schoenmakersgerei; 82. groot ongeluk; 84. uitroep van
pijn; 85. wijfje van het paard; 88. warmte die van een vurige massa
uitstraalt; 90. het heilige boek der Mohammedanen; 92. op een
andere plaats; 95. en omstreken; 96. van geringe breedte; 98. tijd-
perk; 99. ver (in samenstelling); 101. ex tempore (afk.); 102. koe of
paard van één jaar; 103. onserieus mens; 106. jongeling van zeld-
zame schoonheid; 109. zangvogel; 111. Europeaan; 113. vierhandig
dier; 113. interest; 115. mak; 116. insect; 117. plaats in Gelderland;
119. groot soort hert; 121. troep honden voor een drijfjacht; 123. ik
(Lat.); 125. touw waarmee men een tent spant; 126. boekje met
feestliederen; 127. klepperen.

Verticaal
1. scheepstouw;  2. onbeslist eindigende schaak- of damwedstrijd; 3.
errore excepto (afk.); 4. vrouwelijke politie-beambte; 5. deel van week;
6. mechanisch aangedreven rollende trap; 7. specialist in een zieken-
huis; 8. inwendig orgaan; 9. dagrit in de Tour de France; 10. weten-
schappelijk onderwijs (afk.); 11. voetbalteam; 12. drietal; 16. strijkmes
voor zalf; 18. een zekere; 20. alleenstaande minderjarige asielzoeker
(afk.); 22. alarm op de eerste maandag van de maand; 29. iedere; 31.
begrensd gebied (bijv. van de hersenschors); 33. meisje of vrouw met
bijzonder veel sex-appeal; 34. huisdier; 36. pijnlijk (moeilijk); 37.
Palestijnse verzetsorganisatie (afk.); 38. kunstprooi (met leer beklede
houten vogel); 39. ledemaat; 40. priester van Silo; 41. vrouw
(Italiaans); 43. koeienmaag; 44. zenuwachtig; 47. deel van schip; 50.
zeer hevige wind; 53. Europese Economische Gemeenschap (afk.);
54. rekenopgave; 56. kruiderij; 58. zuiver gewicht; 60. in de grond
levend zoogdier; 61. familielid; 64. Europese rekeneenheid (afk.); 67.
plotseling (onverwachts); 68. bloeiwijze; 69. hetzelfde (Lat.); 73. Duits
automerk; 74. aangesloten bij een vereniging; 75. levendig (speels);
78. eskimohut; 80. persoon van adel; 81. Duits kaartspel; 83. tegen (in
samenstelling); 86. tot organisch bederf overgaan; 87. land aan de
Middellandse zee; 89. Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
(afk.); 91. plaats in Brazilië (afk.); 93. lampenpit; 94. waarbij de eer niet
te kort wordt gedaan; 97. gebergte in Zwitserland; 100. meisjesnaam;
102. droogvloer; 104. leidinggevend personeel; 105. regelmaat; 107.
overjas van dunne stof; 108. deel van gelaat; 110. salaris; 114.
vochtig; 118. platina (scheik. afk.); 120. zie 51 horizontaal; 122. en
dergelijke (afk.); 124. voorvoegsel.
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  freelancecreative.nl

Stand Mestfabriek

FAMILIEDAGEN MET 
VRIJMARKT IN YPELAER
Op  zondag 8 januari wordt in wijkcentrum De Ypelaer een 
familiedag met vrijmarkt gehouden. Van 12:00 tot 16:00 uur 
bent u welkom. De toegang is gratis. In de ontmoetingsruimte 
wordt van 12:00 tot 13:00 uur tegen een kleine vergoeding een 
lunch aangeboden. Na de lunch start de bingo.
Bij de lunch kan gekozen worden voor een standaard lunch 
van €2,00 of een kleine lunch voor €1,00. Kinderen waarvan 
één van de ouders een betaalde lunch gebruikt, kunnen gratis 
lunchen. Om 13:30 uur start de bingo waaraan deelgenomen 
kan worden vanaf 16 jaar. De kosten bedragen 50 cent per 
plankje en de prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten.

Wijkbewoners kunnen informatie krijgen over de familiedag 
of zich aanmelden om mee te helpen via: familiedag.ypelaer@
stokhasselt.nl . Aanmelden voor en informatie ontvangen over 
de vrijmarkt kan via vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl of bel Wil 
Groenewoudt (06) 51 13 72 87.

NIEUWJAARSRECEPTIE 
IN DE SYMFONIE
Na twee jaren waarin de coronapandemie de overhand 
had, kunnen we nu weer proosten. Voor alle bewoners 
van Tilburg-Noord en belangstellenden wordt namelijk 
op donderdag 19 januari een Nieuwjaarsborrel 
gehouden. Dit keer georganiseerd door de Noordraad , 
de wijkraad Stokhasselt en ContourdeTwern samen. We 
zorgen voor lekkere hapjes en drankjes. We beginnen 
om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Rond 20:30 uur zal de wijkburger 2022 bekend 
gemaakt worden.

Afgelopen maand hebben we 
het besluit van de Provinciale 
Staten ontvangen: de natuur- 
en omgevingsvergunning 
etc. wordt niet ingetrokken. 
Deze uitspraak is een 
tegenvaller. Niet alleen voor 
de Brabantse Milieufederatie, 
Natuurmonumenten en de 
wijkraden, maar ook voor 
de gemeente die eenzelfde 
verzoek had ingediend.
Er bestaat de mogelijkheid 
om een beroepsschrift 
in te dienen maar gezien 
de juridische kosten, de 
energie die het ons kost 
en de geringe kans op succes, ligt die stap niet voor de 
hand. De gemeente Tilburg beraadt zich wel op juridische 
vervolgstappen. We zijn nog wel in afwachting van een 
besluit van de provincie over de aanvraag voor een gewijzigde 
vergunning. VTTI heeft de beide wijkraden inmiddels 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de fabriek. 
Naar hun inschatting is de fabriek eind 2023 operationeel. VTTI 
is bereid om ook een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor geïnteresseerde bewoners.
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De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken 
Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel 
uit zo’n dertien gemotiveerde personen die om de paar weken 
(op dinsdag, woensdag of donderdag) een middag de handen 
uit de mouwen steken. De werkgroep komt elke drie weken bij 
elkaar. De data voor dit en het komende jaar zijn: 29 december, 
17 januari, 8 februari, 2 maart, 21 maart,12 april, 4 mei, 23 mei, 
14 juni, 6 juli, 25 juli, 16 augustus, 7 september, 26 september, 
18 oktober, 9 november, 28 november en 20 december. We 
starten in de regel om 13.30 uur en eindigen rond 15.30 
uur. Een gezellig en sociaal moment is de afsluiting in een 
wijkgebouw met koffie, thee of een koud drankje.

Meedoen?
Heb je zin om (een keer) mee te helpen met de werkgroep? 
Of wil je meer informatie over ons, heb je tips (bijvoorbeeld 
over vervuilde locaties)? Stuur dan een mailtje naar carin.van.
voorst@planet.nl  .

Grijper nodig?
De gemeente heeft een website onder de naam 
Tilburg Schoon. Daarop vind je een formulier 
om kosteloos een grijper en gele zakken te 
bestellen. De site: www.tilburg.nl/actueel/
projecten/tilburg-schoon

De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en de wijkraden van noord 
hebben ruim een jaar geleden een intrekkingsverzoek ingediend van de natuur- en 
omgevingsvergunning (op basis van de Wet Natuurbescherming). Het gaat om de 
bouw van een mestfabriek aan de Vloeiveldweg bij De Spinder. Ook de gemeente 
Tilburg heeft pogingen gedaan bij de provincie om de vergunning (uit 2018) in te 
trekken. Daarna heeft de rechter beslist dat de provincie extra tijd kreeg om op het 
intrekkingsverzoek te reageren. Maar een bouwstop kwam er niet.

ZWERFAFVAL RUIMEN 
MET EEN GROEP

Foto: Carin van Voorst

Foto: Carin van Voorst

We wisten dat er voorbereidingen waren om in De 
Ypelaer een beauty-salon te starten. Het initiatief lag 
bij een aantal jonge vrouwen. Een droom misschien? 
Maar die is niet zo gemakkelijk te verwezenlijken; er 
moet een locatie zijn, bewijzen van vakbekwaamheid 
en je moet de verantwoordelijkheid kunnen en willen 
dragen voor de bedrijfsvoering. De wijkraad was een 
geïnteresseerde belangstellende. Onze collega Gerbrand 
de Brouwer (die ondernemerschap in zijn portefeuille 
heeft) en medewerkers van de Ypelaer en vakopleiders 
waren belangrijke meedenkers. Er kwamen natuurlijk 
ook kosten bij kijken, zoals de inrichting van de salon en 
de aanschaf van make up en andere beauty-spulletjes. 
Begin oktober was het eindelijk zo ver! In De Ypelaer 
zijn de dames gastvrij ontvangen en de wijkraad heeft 
financiële middelen beschikbaar gesteld om een goed 
toegeruste salon te kunnen beginnen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de opening een feestelijke gebeurtenis 
was. We zijn trots op de initiatiefneemsters en wensen 
hen veel succes. Wilt u een afspraak maken voor een 
beauty behandeling? Dat kan via (06) 84 14 25 09. 
Adres: Corellistraat 10.

BEAUTY-SALON IN DE YPELAER
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DE INFORMATIEMARKTEN HEBBEN VEEL OPGELEVERD
De informatiemarkten die in mei en juni in de drie wijken in 
Tilburg-Noord zijn gehouden, hebben de organisatoren veel 
informatie opgeleverd. Informatie en wensen die bezoekers via 
vragenlijsten/post-its bij ons hebben achtergelaten. Hieronder 
volgt een overzicht van opmerkingen die we hebben ontvangen.

1. Wat is het fijne aan Tilburg-Noord?
Tilburg-Noord heeft mooie en goede eigenschappen die veel 
bezoekers waarderen. Het is vooral een groen stadsdeel met 
veel ruimte en rust. Het ligt dicht bij het buitengebied met 
mooie natuurgebieden. In de wijk zijn verschillende parken 
die voor wandelplezier zorgen. Niet alleen het buitengebied is 
dichtbij. Het centrum van de stad ligt op fietsafstand. En ook de 
voorzieningen in de wijk zijn per fiets goed bereikbaar.
Noord is multicultureel en divers. Heel veel bezoekers hebben 
aangegeven in Noord te willen blijven wonen. Vooral de 
bezoekers uit Quirijnstok uitten zich positief over de ruimte, het 
groen en de veiligheid in de wijk. 

2. Over de bouwplannen van 
 5.000 nieuwe woningen:
Er moet aandacht zijn voor starters en senioren. Door vooral  
voor senioren (veel genoemd) kleine woningen te bouwen 
wordt doorstroming mogelijk. Help mensen die in een te groot 
huis wonen de overstap te maken naar een kleine woning met 
financiële prikkels. Dat kan door de huur gelijk te houden of 
met een verhuissubsidie. Voor kleine woningen kan gekeken 
worden naar andere (samen)woonvormen. Bezoekers willen 
duidelijk een grote differentiatie van soorten woningen; groot, 
klein, voor gezinnen en kleine huishoudens, koopwoningen en 
huurwoningen, circulaire en levensloopbestendige woningen. 
De nieuwe woningen moeten de ruimte krijgen en niet in 
lange rijen dicht bij elkaar staan. Ook wordt een goede mix 
van bewoners geadviseerd (autochtoon, migratieachtergrond, 
jong en oud) waarbij ook aandacht is voor mensen met een 
beperking. De voorkeur van de meeste (oudere?) bezoekers 
gaat uit naar kleine woningen voor senioren maar ook (luxe) 
appartementen worden genoemd. Wat betreft de sociale 
woningbouw moet deze beter over de stad worden verdeeld. 
Voor de wijk Stokhasselt zouden er geen sociale woningen 

gebouwd hoeven te worden. 
Met doorstroming van kleine 
huishoudens en senioren 
zouden er weleens voldoende 
gezinswoningen vrij kunnen komen. Bij nieuwbouw moet 
aandacht zijn voor de duurzaamheid van de woningen en 
gebruik van duurzame bouwmaterialen. Als het gaat om 
verdichting weten bezoekers nog wel plekken te vinden waar 
nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Verdichting zal 
wel moeten, zeggen sommige bezoekers. De woninguitbreiding 
mag niet ten koste gaan van het groen.

3. Welke wijkvoorzieningen en 
 verbeteringen zijn nodig in Tilburg-Noord?
Een veelgenoemd punt is meer horeca. Vooral terrasjes, een 
theehuis maar ook met name horeca (restaurants) van goede 
kwaliteit. Wat nog meer? Meer leuke voorzieningen langs 
het kanaal bijvoorbeeld. En kan de Fanfare (bij zorgcentrum 
De Heikant) niet heropend worden? En wat te denken van 
een parkcafé a la de 7 Geitjes. Culturele voorzieningen 
zijn ook diverse keren geopperd en meer en betere 
ontmoetingsplekken, en luxere winkels. Maar ook (grotere en 
omheinde) speelplekken, sportvoorzieningen en faciliteiten 
voor jongeren en ouderen. En openbare toiletten. 
En iemand schrijft dat de voorzieningen gelijke tred moeten 
houden met de bewonerstoename. Er zijn nu al te weinig 
huisartsen; met meer bewoners moeten er meer medische 
voorzieningen komen. Ook kinderopvang is genoemd. Vooral in 
de wijk Stokhasselt wordt gepleit voor gratis kinderopvang.

4. Verbeteringen op het gebied van 
 verduurzaming
Groene daken, groene gevels, geveltuintjes, 
boomspiegeltuintjes, kleine parkjes, meer groene tuinen, 
bloemen, wandel- en fietspaden; het zijn allemaal wensen. Maar 
ook inzetten op het verwijderen van tuintegels is belangrijk. 
In elk geval moet het huidige groen behouden blijven maar 
het creëren van een nóg groenere wijk heeft de voorkeur. En 
dan mag ruimte voor groen ook wel met minder auto’s. Het 
Von Weberpark moet blijven bestaan. In Stokhasselt moet het 
Ypelaerpark voor alle wijkbewoners blijven en niet speciaal voor 
jongeren worden ingericht.  
Naast verduurzaming op het gebied van groen is ook 
de energietransitie genoemd. Er is vooral behoefte aan 
duidelijkheid op individueel /woningniveau.

5. Verkeer 
De verkeersproblemen bij het Wagnerplein zijn een punt 
van zorg en ergernis van heel veel bezoekers. Een goede 
doorstroming van verkeer en veilig oversteken zijn vooral in de 
wijk Heikant veel genoemd. Maar ook parkeervoorzieningen 
moeten niet vergeten worden. Bezoekers raden een betere 
handhaving aan van 30 km en andere verkeersovertredingen. 
Maar ook een betere scheiding van auto’s en fietsen. 

6. Sociaal
Veel genoemd in Heikant en Stokhasselt: bestrijding van 
armoede en zorgen voor banen vooral voor mensen die in Foto’s: gemeente Tilburg

Foto’s: Thea van Blitterswijk en Carin van Voorst

STERRENTOCHT
Op zondag 8 januari maakt Tilburg kennis met een nieuw 
winterevenement. Om 17.00 u vertrekt vanaf de kerk op 
‘t Heike voor de eerste keer de Tilburgse Sterrentocht. In 
deze stoet staat licht centraal. Voorop gaat een gigantische, 
verlichte ster, gevolgd door kinderen, jongeren en ouders 
met zelfgemaakte lampionnen. Natuurlijk wordt er ook 
gezongen en is er muziek. Het geheel is een eigentijdse 
invulling van Driekoningenzingen. In plaats van het ophalen 
van geld en snoep zijn kinderen nu in de gelegenheid om 
speelgoed op een kar te leggen. Via de Speelgoedbank komt 
dat dan bij mensen met een kleine portemonnee. Iedereen is 
van harte welkom. 
Kinderen uit de parochie Peerke Donders worden 
uitgenodigd om samen lampions te maken op 
vrijdagmiddag 6 januari in de kerk van ‘t Goirke. Mensen die 
niet meelopen kunnen op 11 december speelgoed doneren 
in de Montfortkerk om 10.30 uur (Corellistraat 231). Op 
zondag 8 januari zullen we met onze groep aanwezig zijn in 
de stoet. Kom je ook ?? 

armoede leven. Voor de bestrijding van armoede kan ook 
vrijwilligerswerk een optie zijn. En daar mag de gemeente best 
een toeslag voor geven. Los van werk of vrijwilligerswerk zijn 
zinvolle bezigheden belangrijk, ook voor ouderen. Jongeren 
zouden meer een stem moeten krijgen in de volwassen wereld 
en er zouden meer voorzieningen moeten komen voor de 
jeugd zoals jeugdhonken, hangplekken, sportlocaties. Help 
bewoners hun talenten te ontwikkelen. En stimuleer sociale 
activiteiten.
Overlast zou verminderd moeten worden en sociale veiligheid 
verbeterd. Bij de informatiemarkt in de wijk Heikant (RTH) 
was een vertegenwoordiger van de politie aanwezig om over 
veiligheid in en om het huis te praten. Diverse bezoekers 
hebben aangegeven graag een vervolggesprek te willen. 
Het multiculturele karakter van de wijk heeft gezorgd voor 
veranderingen in het straatbeeld maar dat karakter wordt 
tevens omarmd.
 
Dat was een flinke opsomming van hetgeen de bezoekers 
aan voorstellen en opmerkingen hebben ingediend. De punten 
die hier zijn genoemd zijn in de regel door meerdere personen 
aangedragen. Een volgende keer laten we weten wat we gaan 
oppakken en hoe we dat gaan doen. 
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Zuinig op de aarde en je geld? Koop gebruikte meubels

2000m2 - kapelmeesterlaan 114

EETHOEKEN 
KASTEN 
BANKEN   
TAFELS 
STOELEN

vanaf €49,00
vanaf €99,00
vanaf €39,00
vanaf €23,00
vanaf €4,00

MAGAZIJN
Kapelmeesterlaan 114
5049 NL Tilburg
do. t/m za. open

CONTACT
013 - 53 59 858
info@peerke.biz
www.peerke.biz

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

In-  en Verkoop gebruikte meubels ,   woonaccessoires en vintage kleding

Wat is VerWijs? 
Mensen die vragen hebben of problemen op 
het gebied van geld, opvoeding, het invullen 
van formulieren, verblijfsvergunningen, werk, 
schuldproblematiek en nog veel meer, kunnen 
bij VerWijs terecht. Het valt immers niet altijd 
mee om hierover te communiceren met 
bijvoorbeeld de Gemeente, de Belastingdienst, 
de zorgverzekering of WonenBreburg. Een 
ernstige aanslag op je inkomen valt op de 
deurmat. De energietoeslag kan worden 
aangevraagd. Een ontoegankelijk formulier 
moet worden ingevuld… we kennen het 
allemaal uit eigen ervaring. VerWijs bemiddelt 
tussen die verschillende instanties en de 
mensen die er zich geen raad mee weten 
en hiermee geconfronteerd worden. Het 
spreekuur is er om samen met de vragensteller 
een oplossing te zoeken en op zoek te 
gaan naar de instantie die hen verder kan 
helpen. Deze mogelijkheden onderzoeken 
en vervolgens helpen, is de taak van de 
intermediair tijdens het spreekuur van VerWijs. 

Wat doet een intermediair?
Als ik Ludo Wilbrink vraag waarom hij 
vrijwilligerswerk als intermediair is gaan 
doen, valt onmiddellijk het woord caritas, 
latijn voor ‘mensen in nood verder helpen’. 
Het lag voor de hand dat Ludo zich hiervoor 
zou gaan inzetten na zijn pensionering nadat 
hij jaren werkzaam was in coaching- en 
advieswerk. “Voor het werk als intermediair 
heb je overigens geen bepaalde expertise 
nodig. Je werkt in een team en kunt van elkaars 
kennis gebruik maken. Het is ook gezellig 
om met elkaar de situatie te bespreken en je 
leert gaandeweg. Internet is perfect om van 
alles op te zoeken. Een intermediair moet dus 
wel handig zijn met de computer. En hij of zij 
moet goed kunnen luisteren naar wat mensen 
precies vragen. Dat is misschien wel het 
moeilijkste van het werk. Soms zit er een heel 
andere problematiek achter een hulpvraag. 
Je moet geduldig zijn en geduldig kunnen 
zoeken. Waar we snel kunnen helpen, doen 
we dat uiteraard. Bijvoorbeeld bij het schrijven 
van een bezwaarschrift. Is het bezwaar 

kansrijk dan schrijven we die gewoon uit. 
Maar in conflictsituaties treden we niet op. We 
verwijzen dan door naar de Rechtswinkel of 
bij problemen met de belastingdienst naar de 
Smeetskring (Redactie: Stichting Fiscale Hulp). 
Mensen verwachten veel van ons, maar je kunt 
niet altijd helpen. Dat vind ik wel eens lastig; 
een hoge energierekening kunnen wij niet 
ongedaan maken, maar we kunnen wel mee 
helpen zoeken hoe dit op te lossen”. 

Fluitend naar huis   
Ludo vindt het werk van intermediair heel 
bevredigend en leuk om te doen. “Ik ga na zo’n 
spreekuur bijna altijd fluitend naar huis. In veel 
gevallen heb je mensen vooruit kunnen helpen 
en zie je ze met een blije lach na het advies 
vertrekken”. Het meeste werk  gaat zitten 
in helpen bij het invullen van formulieren; 
bijvoorbeeld voor Bijzondere Bijstand, huur- 
en zorgtoeslagen en bij het opstellen van 
betalingsregelingen. “Wij kunnen de mensen 
een eind op weg helpen, want het is voor 

hen vaak erg lastig een beroep te doen op 
gemeentelijke instellingen, maatschappelijk 
werk of andere instanties. Hun kennis van het 
Nederlands is vaak beperkt, sommigen zijn 
zelfs analfabeet. Toch is de taal in ons direct 
contact met hen zelden een echt probleem; ze 
kunnen de buurvrouw erbij roepen. Mensen 
nemen vaak zelf iemand mee uit de eigen 
gemeenschap. In het uiterste geval zitten er 
altijd mensen in de wereldkeuken van het 
Ronde Tafelhuis of in de ouderkamer van  
basisschool Aboe el-Chayr die kunnen komen 
helpen tijdens een gesprek”. 
Kortom beste lezer, sta je in het volle leven, 
weet je de maatschappelijke instellingen 
te vinden als je die nodig hebt, én weet je 
wat de overheid doorgaans van een burger 
verwacht, dan is het misschien ook iets voor 
jou. Om Intermediair te worden bij VerWijs. 

Voor een eerste kennismaking: 
info@rondetafelhuis.nl. of 
ludo@rondetafelhuis.nl. 

Ze spelen nu nog gemengd, met de heren. Maar het liefst 
zouden de vrouwelijke biljarters in Tilburg-Noord zoveel 
andere vrouwen voor hun sport enthousiast willen maken, dat 
ze een eigen competitie konden beginnen. Daarom vertelt 
Anja van Hamond graag meer over deze hobby.

Zijn er ook vrouwen die biljarten?
Door: Aldert van der Burg

Intermediair VerWijs, 
wat is dat? Iets voor jou?
Door: Hans Happel

Onlangs had ik een gesprek met Ludo Wilbrink, hij is intermediair bij VerWijs, het 
onafhankelijk spreekuur voor bewoners uit Tilburg-Noord. Tweemaal per week is het 
spreekuur bereikbaar op maandagochtend in de ouderkamer van MFA ‘De Dirigent’ of 
op vrijdagmorgen in het Ronde Tafelhuis.

Vrouwen die willen (leren) biljarten, zijn van harte welkom in De Ypelaer. 
Rechts op de foto Anja van Hamond. (foto: Aldert van der Burg)

Zelf begon Van Hamond ruim tien 
jaar geleden met biljarten. Als lid van 
ouderenbond KBO kwam ze regelmatig 
in De Ypelaer aan de Corellistraat, waar de 
mannelijke biljarters haar overhaalden om 
ook een keer met een keu tegen een bal 
te stoten. “Ik deed wel eens mee met vrij 
biljarten, later met de competitie”, vertelt 
ze. “Vooral die spanning als je tegen een 
vreemde speelde, was leuk.” Ze zat op een 
gegeven moment zelfs in het bestuur van 
de biljartcommissie van KBO Kring Tilburg. 
Omdat ze het druk kreeg met andere KBO-
activiteiten - Van Hamond heeft ook nog een 
baan als schoonmaakster - hing ze drie jaar 
geleden haar keu aan de wilgen. “Je moet 
keuzes maken. Maar wie weet krijg ik weer 
animo om te biljarten als ik over twee jaar met 
werken ben gestopt.”
Vrouwen die graag een keer willen kijken of 
deze hobby iets voor hen is, zijn van maandag 
tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom in De Ypelaer. Zij worden 
verzocht zich tevoren aan te melden bij Anja 
van Hamond (06) 55 18 09 43 (alleen in de 
avonduren) of bij Cees Janssens (06) 47 55 09 
12. “Je hoeft nog niet te kunnen biljarten als je 
je bij ons wilt aansluiten”, zegt ze. “Er zijn altijd 
mannen die het leuk vinden een ander iets te 
leren. Het liefst hebben we pittige vrouwen 
die tegen de mannen meteen van zich 

afbijten, maar dat leer ik ze wel”, lacht ze.

Eenzaamheid
Haar poging om meer vrouwen aan het 
biljarten te krijgen, sluit aan bij de doelstelling 
van KBO Kring Tilburg om eenzaamheid 
onder ouderen tegen te gaan. “Ik ken 
vrouwen die echt nog niet zo oud zijn en 
nooit meer ergens komen.” Voor hen kan 
biljarten een mooie manier zijn om (weer) met 
anderen in contact te komen. Van Hamond: 
“Sommige vrouwen hebben geen interesse, 
omdat ze het een mannensport vinden, maar 
ik vind dat mannensporten niet meer bestaan. 
Vrouwen kunnen net zo goed biljarten als 
mannen.” 
Wie via KBO in competitieverband wil 
biljarten, betaalt 65 euro per jaar en daar 
zit het KBO-lidmaatschap bij inbegrepen. 
Vrouwen die geen lid worden en alleen vrij 
willen spelen, betalen 50 cent per halfuur. 
Iedere 50-plusser kan bij KBO terecht 
voor zeer uiteenlopende activiteiten. De 
ouderenbond komt daarnaast op voor 
senioren en behartigt hun belangen. Ieder 
lid ontvangt tien keer per jaar het magazine 
‘Ons’. Word ook lid. 
Meer info: 
www.kbo-kringtilburg.nl, 
info@kbo-kringtilburg.nl 
en (06) 46 24 40 27.



 Als u dit leest is het december. Tijd van afscheid nemen. Afscheid van een roerig jaar. En 
misschien ook wel van mij. Hoezo? hoor ik u denken. Wat heeft zij ermee te maken? 
Vijf jaar geleden ben ik begonnen met mijn column in de deze krant. Ik vond het een hele 
eer om gevraagd te worden. Blijkbaar had de redactie voldoende vertrouwen in mij om deze 
rubriek te vullen.
 Vijf jaar lang schreef ik hier over het wel en wee in de wijk, mijn gezin en de 
vriendinnenclub. Maar nu is de koek op. Weinig nieuws onder de zon. Dus misschien wel tijd om 
te stoppen. Zodra ik mijn vriendinnen inlicht over dit voornemen, ontploft de groepsapp. ‘Hé, 
wat zeg je nou?’ tetteren de dames door elkaar heen. Ping!
 ‘Ga je stoppen?’ ‘Gaat ze stoppen?’ ‘Ja ik denk het.’ ‘Nee toch?’ ‘Hoezo ga je stoppen?’ 
‘En wij dan?’ Tja, en zij dan… de zeven dames van het goede leven. Ik vraag de Clown om 
raad. Wat vind jij: Stoppen of doorgaan? Doorgaan! zegt ze stellig. Dan maak je er maar een 
vriendinnencolumn van. Over ons valt nog genoeg te schrijven!
 Ik twijfel. Wie zit er te wachten op een uitvoerig verslag van weer een feest, lunch, borrel, 
boottochtje, bioscoopbezoek of weekend weg? Ping! ‘Ik!’ ‘Ik!’ ‘Ik!’ ‘Ik!’ ‘Ik!’ ‘Ik vind er geen zak 
aan…’ Da’s Moppersmurf. Hart van goud, maar altijd kritisch. De Blije Dame en de Clown vinden 
het een uitstekend idee. En ook Beatrix en Máxima stemmen in, net als Gangsta Granny. (Ja, het 
is een clubje bij elkaar hoor).
 Juf moet gewoon blijven schrijven! ‘Je schrijft zo herkenbaar,’ vinden ze. ‘Alsof we het zelf 
zijn die het meemaken.’ Pardon? Dacht je dat ik dit allemaal loop te verzinnen? De vreetfeestjes, 
de ongemakken, de parkuitzettingen? Ook de stukjes over mijn gezin berusten op waarheid. 
Het is hier gewoon inderdaad een enorme bende. Mijn kinderen zijn foetsie, mijn huis valt uit 
elkaar en mijn man lost alles op met een houtje en een touwtje, als u begrijpt wat ik bedoel.
 De ouwe camper en de logeerhond bestaan ook echt. Als ik het zo op een rij zet, zit er 
misschien toch een verhaal in. Ellende zat. Ping! (de Clown weer). ‘Een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd! En wij zijn er ook nog. Dus schrijven GVD!’ ‘Goed zo’, zegt Moppersmurf. 
‘Afscheid nemen we pas in kist. Hoor je dat Juffrouw? En tot die tijd blijven we lekker feesten en 
plezier maken. Ping! (de Blije Dame): ‘Dat is mijn tekst, maar jullie hebben gelijk. Pluk de dag!’

Ik zeg dus maar: Fijne jaarwisseling en wie weet tot ziens…

I K  K O O K  -  J I J  O O K ?
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Jessica Köhler-Bracke

T I J D  V O O R  A F S C H E I D ?

C O L U M N

Door: Jacques van der Borght

Aan de slag:
Snijd de runderlappen in blokjes (of laat 
dat de slager doen). Doe het vlees in een 
kom en giet er de rode wijn overheen. 
Snijd de citroen in schijven en plet de 
teentjes knoflook. Voeg dat toe en roer 
het geheel door elkaar. Dek af en laat 
een nacht staan in de ijskast.
Haal het vlees uit de marinade (pas op: 
gooi de marinade niet weg) en dep 
droog met keukenpapier. Strooi er peper 
en zout overheen en ook wat bloem, 
zodanig dat alle vleesblokjes zijn bedekt 
met een dun laagje. Doe een flinke klont 
roomboter in een braadpan en voeg het 
vlees toe zodra de boter gesmolten is. 
Bak rondom bruin. Snijd de uien in halve 
ringen en bak die zachtjes mee (het vuur 
mag nu lager). Steek 2 kruidnageltjes 
door elk blaadje laurier en leg bij het vlees in 
de pan. Voeg een paar takjes tijm en rozemarijn 
toe (je haalt ze er later weer uit, dus je hoeft ze 
niet te strippen). Giet tenslotte de marinade 
(zonder de citroenschijven) in de pan, roer 
door en breng het geheel aan de kook. Laat 
ongeveer drie minuutjes koken (om de alcohol 
kwijt te raken). Voeg nu het bouillonblokje toe 
en draai het vuur op de laagste stand (deksel 
op de pan). Laat het geheel drie uur sudderen, 
af en toe een keer doorroeren. Als je een 
oven hebt kun je de pan ook daarin zetten 
en drie uur laten sudderen (minder risico op 
aanbranden, oven op 180 oC.)

The finishing touch:
Eerst gaan we vissen: haal de laurierblaadjes 
en de takjes tijm en rozemarijn uit de pan. 
Snijd de peperkoek in kleine blokjes en roer 
door de saus. Dan gaan we proeven: de balans 
tussen zoet, zuur, zout en bitter bepaalt het 
succes van dit gerecht. Te zuur? Misschien 
een beetje honing toevoegen of een scheutje 
balsamico azijn. Niet zuur genoeg? Wellicht wat 
citroensap of wat wijnazijn. Naar smaak kun 
je zilveruitjes toevoegen (niet iedereen houdt 
daarvan).

Om het helemaal af te maken:
Spruitjes smaken hier 
voortreffelijk bij, maar 
ook worteltjes of broccoli. 
En serveer het eens met 
een anders-dan-anders 
aardappelpuree: kook gelijke 
hoeveelheden aardappel 
en knolselderij in wat zout 
water. Als het gaar is afgieten, 
wat boter erdoor roeren en 
warme melk met een scheutje 
slagroom. Stampen maar en 
uw dinertje wordt hiermee 
een gegarandeerd succes.

Als je kunt lezen, 
kun je koken. 
Gewoon doen wat ik 
opschrijf en je tovert 
heel gemakkelijk 
lekkere en gezonde 
gerechten op tafel. 
Een mooie winterse 
pot met allure 
bijvoorbeeld die 
het hart verwarmt: 
Boeuf Bourguignon. Een beetje uitgebreid deze keer zodat u 
er een lekker kerstmenu van kunt maken. Op tijd beginnen dus 
want het vlees moet een nachtje marineren en daarna moet 
het ook nog lang opstaan!

maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon 
niet zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd 
Thuis - Smits voor u. Lekkere gezonde 
Hollandse pot zoals u zelf ook op tafel zou 
zetten. De maaltijden worden door 
een vaste bezorger persoonlijk bij u 
gebracht. Hoe makkelijk dat is, kunt 
u nu heel voordelig ontdekken.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht
Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon 

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht Proefpakket

3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Nodig:

750 gr. doorregen runderlappen, 

1 citroen, 

1 fles rode wijn, 

4 teentjes knoflook, 

2 blaadjes laurier, 

kruidnagel; verse tijm, verse rozemarijn; 

2 rode uien, 

bloem, roomboter, zilveruitjes, peper, zout, 

1 runderbouillon blokje, 

paar sneetjes peperkoek

De organisatie van de Wan-
del4daagse Tilburg-Noord 
is naarstig op zoek naar vrij-
willigers voor 2023. Na 2 jaar 
stil te hebben gelegen door 
Corona, was het weer moge-
lijk om in 2022 de 4daagse te 
gaan lopen. Door gebrek aan 
vrijwilligers waren we echter 
genoodzaakt te besluiten om 

de 4 daagse niet door te laten gaan. Dit was voor veel kinderen een grote teleurstelling. 

We zetten alles op alles om de Wandel4daagse Tilburg-Noord in 2023 weer door te laten gaan.
Waar zijn we naar op zoek?
•  Mensen die de route uit willen zetten en de pijlen na afloop weer verwijderen;
•  Mensen voor de stempelposten en uitdelen van gezonde traktaties;
•  Mensen die willen meelopen en toezicht willen houden;
•  Mensen die willen meefietsen en toezicht willen houden;
•  Mensen die na afloop even mee willen opruimen;
•  Mensen voor de inschrijvin-
 gen op school en bij de 
 wijkcentra.
Mocht je mee willen helpen, 
en er mee voor zorgdragen 
dat alle kinderen uit Til-
burg-Noord weer de Wandel-
4Daagse kunnen lopen, meld 
je dan aan door een mail te 
sturen naar yolanda5012@
gmail.com. 
Namens alle kinderen van 
Tilburg-Noord, dank u wel!                                                                                  

Yolanda Doorakkers

De wandel4daagse Tilburg-Noord zoekt vrijwilligers
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“Als mensen het wijkcentrum binnenlopen zeg ik altijd 

‘Welkom in de grootste en gezelligste huiskamer van de wijk 

Stokhasselt’. Uiteraard valt over smaak te twisten, want dat 

zal niet voor iedereen zo zijn of voelen, maar voor onze wijk-

bewoners proberen we dat in ieder geval wel uit te stralen”, 

aldus Natacha Pinas, centrumcoördinator.

“Als je hier binnenkomt zie je de mooie wanddecoraties, 

prachtige doeken en tegels en ook een toffe graffitischildering 

gemaakt door een wijkbewoner. Maar ook een diversiteit aan 

mensen en culturen. Immers een wijk met meer dan 120 natio-

naliteiten vraagt om een kleurrijk wijkcentrum. Een plek waar 

dit allemaal in harmonie samenkomt.

Wij staan voor Ontmoeten-Verbinden-Samen

Deze waarden vertellen wie we zijn, waar we voor staan en 

waar we in geloven. Iedereen is welkom en we bieden kansen 

en mogelijkheden en voorzien in ruimte voor ontmoeting, uit-

wisseling en ondersteuning. Een plek waar veel te beleven valt 

voor iedereen en door iedereen. Samen met alle medewerkers, 

vrijwilligers en bewoners zetten we ons vol enthousiasme en 

energie in om deze ambitie te realiseren. 

In dit wijkcentrum vindt een breed aanbod aan sociale, educa-

tieve, culturele, dienst- en hulpverlenende activiteiten plaats.

Wist je dat:

• je voor fietslessen, naailessen of taal in de wijk bij ons 

terecht kunt?

• je op de woensdagavond een lekker en gezond driegangen 

diner kunt eten met andere wijkbewoners in ons wijkres-

taurant? 

• er een Ruilwinkel is gevestigd? Waar je met gesloten por-

temonnee dingen kunt kopen?

• er een weggeef-en boekenkast in het WIJkcentrum staat, 

waar je gratis pullen mee kunt nemen?

• er op donderdag verse soep wordt bereid en je deze voor 

€0,75 per kopje kunt kopen?

• je hier terecht kunt voor formulierenhulp of andere 

ondersteuning? Denk hierbij aan het inloopspreekuur, 

het juridisch spreekuur, hulp bij digitale problemen of het 

Repaircafé? 

• er vele mogelijkheden zijn voor ontspanning voor de kids? 

Zoals de meidenclub, kidsclub of speelsafari?

• wij een officiële “HogeNood”-locatie zijn?

• er elke donderdagmiddag Bingo gespeeld wordt?

• je hier terecht kunt om een activiteit te organiseren? Jij 

komt met het idee en wij faciliteren.

• je ook bij ons terecht kunt om gezellig een praatje te 

maken of een bakkie te doen. En dat er een luisterend oor 

wordt geboden, gewoon omdat het kan?”

Er is nog veel meer te doen en te beleven in het WIJkcentrum. 

Kom er eens vrijblijvend een kijkje nemen of een praatje ma-

ken. Alles is bespreekbaar, Nooit alleen!

WIJkcentrum 
De Ypelaer 

wordt 
50 jaar in 

2023!

Om alvast in de sfeer te komen, vond 

-tijdens ons vrijwilligersfeest op donderdag 

8 december jl.- een aftrap plaats met een 

terugblik naar de jaren ‘70. 

We zijn uiteraard al volop bezig met de 

voorbereidingen voor ons kroonjaar. Heb 

jij iets met De Ypelaer te maken gehad? Of 

heb je er mooie herinneringen aan? Of ken 

jij verhalen van vroeger? Wijkbewoners, 

oud-collega’s, bezoekers en vrijwilligers… 

neem contact op met de huidige centrum-

coördinator: Natacha Pinas. 

Ben jij of ken je iemand die dit feestelijke 

evenement graag mee organiseert? Dan 

horen wij dit natuurlijk ook graag!

Natacha is bereikbaar via 

natachapinas@contourdetwern.nl of op 

telefoonnummer 013 455 29 28. 

WIJkcentrum De Ypelaer, 
dé ontmoetingsplek in de wijk

Bel voor meer informatie naar 
ons WIJkcentrum op nummer 
013 455 29 28. 

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

ContourdeTwern
Noord


