
Bottom up 
“Er moest snel een plan gemaakt worden”, vertelt Femke 
van Tatenhove, projectleider energietransitie van de ge-
meente. De Quirijnstok werd uitverkoren. “In oktober kre-
gen we groen licht van het Rijk. Quirijnstok was één van 
de 27 wijken die was aangewezen voor een pilot met aard-
gasvrij wonen. We kregen daarvoor een rijksbijdrage van 
€ 3,8 miljoen. We wilden met drie projecten aan de slag”. 

In twee gevallen ging dat om woninggroepen waar toch 
al iets moest gebeuren: de zestienhoge Mozartflat en 24 
rijtjeshuizen uit de jaren '70 in de Beethovenlaan en Of-
fenbachstraat; beide aan de beurt voor groot onderhoud. 

“In het derde project, de wijk Quirijnstok, werden door de 
gemeente meerdere blokken en gebieden aangewezen, 
vooral in het Noorden en het Zuiden van de wijk. Wat op-
viel was dat straten in het midden ontbraken. We hebben 
het aanvankelijke plan daarom gewijzigd. We willen de 
hele wijk betrekken bij de transitie naar gasloos wonen. 
De eerste stap is dat we bottom up, samen met bewoners, 
onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn voor 
het aardgasvrij maken van hun huis. Welke aanpassingen 
zijn noodzakelijk in de woning en welke in het energienet-
wek? De bewoners hebben het laatste woord. Mocht de 
meeste logische uitkomst een oplossing zijn die de bewo-
ners niet willen, dan gaat het project niet door. 

In de pilot wil de gemeente namelijk zicht krijgen op een 
aantal cruciale vragen. Waar lopen we tegenaan bij de 
energietransitie? Wordt het niet te duur, hoe beheersen 
we de kosten? Laat de wetgeving bepaalde oplossingen 
wel toe? Is er terechte weerstand van bewoners?”

Werkgroep en wijkteam
Voor deelname aan deze onderzoeksfase heeft de ge-
meente buurtbewoners geworven tijdens de vergadering 
van 24 juni in het Ronde Tafelhuis. Zij gaan in een wijk-
team meedenken over de energietransitie in de wijk. 
“Inmiddels hebben 24 mensen zich aangemeld. Een werk-
groep gaat de vergaderingen van het wijkteam voorbe-
reiden. 

Hierin hebben twee wijkbewoners zitting naast verhuur-
ders WonenBreburg en Vesteda. We willen dat het wijk-
team eind december een voorkeur uitspreekt over de aan-
pak van de energietransitie in de Quirijnstok. Er zijn drie 
opties: een warmtenet, all-electric of biogas” (zie kader). 

Via deze weg wil de gemeente in de wijk draagvlak creë-
ren voor aardgasvrij wonen. Na de onderzoeksfase hoopt 
men daarbij op deelname van het wijkteam aan het uit-
rollen van het uitvoeringsplan. Het streven is om in 2022, 
naast de 256 appartementen in de Mozartflat, nog eens 
250 woningen in onze wijk van het aardgas af te krijgen. 
Dit is geen harde deadline….. En alle betrokkenen gaan 
alleen op basis van vrijwilligheid deelnemen. 
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Voorzitter wijkraad Stokhasselt  
Henri Oosterveen plotseling overleden

Gratis haal- 
en brengservice

Meld je aan voor de APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE 
                                     met 12 PUNTEN CHECK

www.autoprobaat.nl
Leharstraat 21  5011 KA Tilburg   013 - 535 71 71   info@autoprobaat.nl
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Kijk mijn wijk: Rocco Gaetano koos zijn 
eigen weg en vertrok uit Zuid Italië

FYSIOTHERAPIE  KREVERPLEIN

VERTROUWD, DICHTBIJ 
PERSOONSGERICHTE 
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26  Tilburg | 013-4565410
www.fysiotherapiekreverplein.nl

praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie 
en bekkenfysiotherapie
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Sportfestival in Ypelaerpark met groep 8a 
van de Lochtenberg en studenten

PROEFTUIN QUIRIJNSTOK 
Gemeente zoekt draagvlak
Door: Hans Happel en Ab Kuiper

Op 3 april 2018 stuurden de ministers Ollongren en Wiebes alle gemeenten in ons land een brief over het aard-
gasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het kabinet stelt een bedrag van 120 miljoen ter beschikking. 
Voor 1 juli kon een aanvraag ingediend worden voor een proeftuin, een wijk die van het gas af zou gaan. 

Alternatieve opties voor aardgas in Proeftuin Quirijnstok:

• Warmtenet: afkomstig van een centrale bron. De warmte van de stadsverwarming komt thans van de Amercen-
trale. Het water wordt in de wijken op de juiste temperatuur gebracht met aardgas om warm water te leveren voor 
huisverwarming, douchen en de afwas. Er is momenteel één leverancier en dus is er sprake van een monopolie.

• All electric: verzamelnaam voor oplossingen waarbij warmte wordt geproduceerd met elektriciteit. Voor het op-
wekken van warmte wordt een warmtepomp gebruikt. Hierbij is vloerverwarming in de woning noodzakelijk en 
verwarming door bijvoorbeeld een pelletkachel moet mogelijk worden.

• Groen gas. Bijvoorbeeld biogas, synthetisch gas of waterstof. Er is nog weinig groen gas en wat er is, wordt nu 
vooral gebruikt voor auto’s en de industrie.

Amercentrale Geertruidenberg



Half juli is Henri Oosterveen, oud voorzitter van wijkraad Stokhasselt, vrij plotseling van ons heengegaan. Zonder waarschuwing 
en niemand die het had zien aankomen. Afscheid nemen ging niet meer, maar dat is misschien maar goed, want dat lag hem 
niet zo.

Dat hij in de Stokhasselt een huis kocht, heeft ertoe geleid dat Henri overgehaald kon worden om toe te treden tot het bestuur van Wijkraad Stokhasselt. In die periode hebben 
we hem goed leren kennen. Hij was zeker niet gemakkelijk maar altijd eerlijk en had een heldere visie op het welzijnswerk dat de Stokhasselt nodig had. Hij wilde zaken regelen 
waarbij het hem lukte doelen te realiseren. Gemeentebestuurders en ambtenaren vonden dat wel eens lastig want Henri stelde zich hard op om zaken voor elkaar te krijgen. 
Dit gebeurde in goed overleg met medebestuurders en collega's uit de Heikant/Quirijnstok met wie hij een goede band had.

Henri heeft van 23 april 2003 tot en met 29 maart 2012 deel uitgemaakt van het bestuur van Wijkraad Stokhasselt. Van 1 oktober 2005 tot het eind van 2012 heeft hij als voorzitter 
de kar getrokken en veel bereikt. Enkele voorbeelden zijn de aanleg van het Cruijff-court en grote verbouwingen in de Ypelaer, die toen nog beheerd werd door de wijkraad. 
Henri was de bouwkundig specialist en met hem zat het bestuur er bovenop, zodat alles goed, veilig, op tijd en binnen het budget gerealiseerd werd. Toemalig wethouder Jan 
Hamming was zeer te spreken over de wijze waarop Henri met zijn mensen grip had op de werkzaamheden. Het was het enige project in Tilburg, dat in dat jaar binnen het 
budget was gebleven en op tijd klaar was.

Henri stond mede aan de basis van een groot werkgelegenheidsproject: De Groeibriljant. Hierdoor zijn veel kansarme jongeren uit de Stokhasselt aan het werk geraakt, een 
behoorlijk aantal jongeren heeft hieraan regulier werk overgehouden. Het project verwierf in korte tijd zoveel bekendheid dat vanuit het hele land werkbezoeken werden afge-
legd. Wethouder Jan Hamming en toenmalig staatssecretaris Eberhard van der Laan (later burgemeester van Amsterdam) waren vol lof en snapten niet dat enkele vrijwilligers 
zo'n succesvol werkgelegenheidsproject van de grond konden krijgen. Na enige jaren is het project overgedragen aan de Diamant-groep, waar het nog jaren heeft doorgelopen.

Henri nogmaals dank voor alles.
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C O L O F O N
Toen & Nu: De Molen aan de Lijnschestraat
Tekst en beeld: Ad Kolen

Een reeks over Tilburg-Noord en omgeving. Een kijkje in het verleden en hoe het nu is aan de hand van afbeeldingen van 
toen en nu.

Scan de code hiernaast om naar 
onze facebookpagina te gaan.

Onder de t van de naam Stokhasselt staan de letters KM die 
staan voor de locatie van de Molen aan de Lijnschestraat 
rond 1900.

In de laatste editie van 2018 schreef ik over de Heikant-
se molen. Op zoek naar historische gegevens, bleek dat 
er een tweede molen in het noorden van Tilburg ge-
staan heeft aan de Lijnschestraat. Evenals de Heikantse 
molen is deze uit het straatbeeld verdwenen. Ook de 
Lijnschestraat bestaat niet meer. Die lag ter hoogte van 
de Mozartflat en liep met een knik door tot het Goirke. 
De molen stond ongeveer waar later het Wilhelminaka-
naal gegraven is. Aan de overzijde van het kanaal ligt 
nog een stukje Lijnschestraat, nu de IJsselstraat.

De Lijnsestraat, het Lijnsheike en ook de Oude Lind 
ontlenen hun naam aan het Goed ter Lijnden (ook wel 
Goed ter Linden), gelegen tussen het Goirke, de Stok-
hasselt en de Heikant. Het wordt al in een Bossche sche-
penakte van 12 juni 1369 vermeld i.v.m. een overdracht 
van goederen. Een schepenakte uit 1535 spreekt van 
d’ Oude Lijndt. Oorspronkelijk was het in bezit van Rei-
nier van Mechelen. Door vererving viel het uiteen en 
aan het einde van de veertiende eeuw waren er twee 
hoeven met de naam Goed ter Lijnden, eigendom van 
de gebroeders Goiart en Jan van Heyst. Beide hoe-
ven raakten verder versnipperd in de vijftiende eeuw.  

Aangenomen wordt dat de naam ‘Goed ter Lijnden’ afkom-
stig is van de lindeboom. Enige twijfel hierover blijft doordat 
’lijnde’ of ’linde’ ook gebruikt wordt voor een waterloop. An-
deren hebben het dan ook over de Lindsche waterleiding.
’De Hoop’, een molen met bijbehorend woonhuis werd 
in 1856 door Wouterus Tuerlings opgericht. In hetzelf-
de jaar trouwde hij met Nicolasina Leijs. Samen krijgen 
ze negen kinderen. Hij was een goede vader, een uitste-
kend molenaar en ruim 25 jaar kerkregent in de parochie 
Heikant. Zijn vrouw Nicolasina stierf op 56-jarige leeftijd, 
zelf werd hij 82 jaar. In 1896 verkocht hij de molen aan 
zijn zoon. Hierbij behield Wouterus het vruchtgebruik.

‘De Hoop’ was een stellingmolen; een stenen molen met 
een gaanderij (stelling) voor het malen van granen en 
schors (run.) De wind wordt gevangen door de wieken 
die in het wiekenkruis steken. Over het hekwerk aan de 
wieken wordt zeil gespannen. Het wiekenkruis laat de bo-
venas draaien. Daar omheen zit het bovenwiel dat mee-
draait. Door middel van overbrenging laat het bovenwiel 
de koningsspil draaien. Aan de koningsspil zitten één of 
meer raderen die werktuigen kunnen aandrijven. Uit een 
gemeentelijk verslag uit 1892 blijkt dat de molenaar met 
twee personeelsleden werkte en ook een stoommachi-
ne inzette. In 1917 staat vermeld dat de molen maalt op 
wind en met een gasmotor. In 1926 schakelde de molen 
over op elektriciteit om moderne machines voor het zui-
veren en malen van granen aan te drijven. Daarvoor wer-
den drie elektromotoren ingezet. De wieken, de molenas 
en alle draaiende onderdelen werden in 1933 verwijderd. 

De bouw van Tilburg-Noord betekende het einde; de Ge-
meente onteigende de molen en liet hem in 1965 afbreken.

Reacties en vragen via de redactie of e-mail:  
adkolen@kpnmail.nl

IN MEMORIAM

HENRI OOSTERVEEN
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Om de Noord
Een reis door Tilburg-Noord in acht afleveringen

Het Wagnerplein

Ons gezin bestond niet alleen uit mijn ouders 
en hun vijf kinderen. Mijn opa en de beperkte 
broer van mijn moeder woonden bij ons in. Zo 
ging dat vroeger. Mijn oom Ferry was een kleur-
rijk figuur met een groot gevoel voor humor. 
Als kind kreeg hij Rachitis, een aandoening van 
het skelet, veroorzaakt door een gebrek aan vi-
tamine D. Ferry is altijd een klein manneke ge-
bleven met kromme beentjes en overgewicht. 
De dokter had mijn grootouders geadviseerd 
dat hij goed moest eten. Zij vertaalden ‘goed’ 
in ‘veel’.

Ferry was interne postbode bij de Volt. Op 
drukke dagen gooide hij de post binnen in de 
kantoren en riep er dan achteraan dat er van-
daag luchtpost was. Hij had niet alleen humor, 
hij was ook een schelm!

Toen wij in Tilburg Noord gingen wonen, dronk hij aanvankelijk zijn borreltje in het Wit 
Paardje, later stapte hij over op café de Componist. Na zijn pensionering verveelde hij 
zich stierlijk. Hoe het precies gegaan is, weet ik niet maar op een gegeven moment bracht 
hij veel tijd door op het Wagnerplein en veegde daar de boel aan. Hij hoorde al snel he-
lemaal bij het straatbeeld. Mijn vader vond het niks maar Ferry was niet te stuiten: met 
zijn bezem had hij de aanspraak van het winkelpubliek en was niet veroordeeld tot hele 
dagen binnen zitten bij mijn rouwende vader (mijn moeder was inmiddels overleden). 
In 1996 is hij in zijn slaap overleden en namen we afscheid van iemand die voor mij meer 
een soort oudere broer was dan een oom.

Wereldkeuken Specials
Iedere maand nodigen we een persoon of groep uit om te koken 
voor Tilburg-Noord. Zo hebben Afghaans Restaurant Sarban, Jon-
gerenwerk R-Newt, Stichting Antaru en de Bonheur Horecagroep 
al fantastische maaltijden verzorgd. Met de Wereldkeuken Special 
brengen we groepen in de wijk en stad met elkaar in contact on-
der het genot van heerlijke gerechten en buitengewone levensverhalen. Dit najaar 
komen  op 11 september de Liberaal Joodse gemeenschap, op 9 oktober de Abt en 
de kok van de Abdij van Berne, en op 13 november het bestuur van het Peerke Don-
ders Paviljoenen een diner verzorgen. Wilt u deelnemen aan één van deze diners?  
U kunt zich aanmelden via 10jaar@rondetafelhuis.nl. 

Jamsessies
Sinds november 2018 organiseert het Ronde Tafelhuis open muziekavonden, ook wel 
jamsessies genoemd. Op deze avonden kunnen mensen uit de wijk en stad samen mu-
ziek maken. Zo is er veel muzikaal talent in Tilburg-Noord, maar plekken waar muzi-
kanten met elkaar in contact kunnen komen zijn er weinig. De jamsessies zijn daar een 
antwoord op. Een plek waar mensen hun liefde voor muziek kunnen delen, ongeacht 
achtergrond en niveau. Ook mensen die vanuit het buitenland naar Tilburg zijn geko-
men vinden hun weg naar onze jamsessies. Momenteel spelen we met een divers gezel-
schap, zowel qua leeftijd als afkomst. We spelen bijvoorbeeld samen met de Kleurrijke 
Mama’s, Catching Cultures en Claudy Wolfs. Wil je zelf een keer meespelen, of proeven 
van de sfeer? Wees welkom op: woensdag 21 augustus, 18 september, 23 oktober, 20 
november en 18 december.

Taaldocenten
Vrijwilligers van het Ronde Tafelhuis bieden taallessen aan mensen die het Nederlands 
niet machtig zijn. Dit gebeurt op verschillende niveaus, waarmee we de lessen op maat 
proberen aan te bieden. Sommige van onze leerlingen wonen hier al een tijdje en zien 
de taallessen als laagdrempelige kans om hun Nederlands bij te spijkeren. Andere leer-
lingen zijn pas kort aan hun nieuwe leven in Nederland begonnen en zien de taalles 
als goede aanvulling bovenop hun inburgeringstraject. De vraag naar taalles in de wijk 
is groot. Daarom zoeken we altijd naar mensen die zich als taaldocent willen inzetten.
Onderwijservaring is niet vereist. Affiniteit om (van) mensen iets te leren wel. Wil je 
meer weten over de taallessen, of jezelf aanmelden als taaldocent? Neem contact op via  
info@rondetafelhuis.nl

Verwijsspreekuur
Weet u niet bij welke instanties u met uw vragen terecht kunt? Bent u niet goed gehol-
pen, of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Iedere vrijdagochtend kunt u bij ons 
onafhankelijk Verwijsspreekuur terecht. Mensen met vragen of problemen op het ge-
bied van geld, opvoeding, subsidiemogelijkheden, verblijfsvergunningen, werk, schuld-
problematiek en nog veel meer kunnen hier geholpen worden. Ook Stichting Leergeld 
en de Rechtswinkel sluiten bij dit spreekuur aan. Voor het spreekuur zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. Ben je handig en proactief met het uitzoeken van zaken? Heb je affiniteit 
met het helpen van mensen? Neem contact met ons op via: info@rondetafelhuis.nl.

Door: Jacques van der Borght

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

Het        Ronde Tafelhuis
Centrum voor religie en cultuur

Rock now, roll later! 

Met een goodybag vol gra-
tis spullen van Yakult kon-
den ze er thuis nog van na-
genieten, vertellen Anja van 
Hamond en Kees Janssens, 
beiden lid van het bestuur 
van KBO Stokhasselt. Dit 
uitstapje is een van de vele 
activiteiten die de KBO or-
ganiseert voor haar leden. 
Je hoeft niet in Stokhasselt 
te wonen om lid te mogen 
zijn, al wonen uiteraard de 
meeste daar wel. Quirijn-
stok/Heikant heeft ook een 

KBO Stokhasselt organiseert een zondagmiddag met een vette rockband

Door: Myriam Krol

KBO Stokhasselt is een actieve club. Ze ging afgelopen juni een dagje uit naar Almere 
en Harderwijk. Met de bus naar de Europese fabriek van Yakult in Almere, waar ze 
mochten proeven en het gehele productieproces konden bekijken. Daarna gingen ze 
door naar Harderwijk waar ze op eigen gelegenheid de Vestingwerken, de Visserij, de 
Munt en andere monumenten van het IJsselmeerstadje konden bekijken. Een leuk en 
gezellig uitstapje. 

KBO-afdeling. “We hebben ook leden uit andere delen 
van Noord, zelfs uit Waalwijk en Berkel-Enschot.” 

De KBO staat dan wel te boek als Katholieke Bond voor Ouderen, Anja en Kees hebben 
het liever over de Krachtige Bond voor Ouderen. Je zou het misschien niet verwachten, 
maar KBO Stokhasselt heeft voor zondag 22 september een echte rockband gestrikt. 
Dan treedt de band ReMain op in de Ypelaer. ReMain speelt stevige rock, ontroerende 
ballads, soms met een vleugje disco. Dat is nou eens iets waar jong en oud van kunnen 
genieten. Neem dus je kinderen en kleinkinderen mee en maak er een keigezellige mid-
dag van. Want iedereen mag komen, je hoeft geen KBO-lid te zijn! De Ypelaer is open om 
14.00, de band vangt aan om 14.30 uur.

Het toont het lef van de club om dit te doen. Maar de KBO heeft ook andere laagdrempe-
lige activiteiten waar het er rustiger aan toe gaat. Ten eerste is het een vereniging waar 
ontmoeten en samen ontspannen op de voorgrond staan. KBO Stokhasselt organiseert 
wekelijks voor ieder wat wils, meestal vinden de activiteiten in de Ypelaer plaats. 
Op www.kbo-brabant.nl kun je de gehele kalender vinden.

Zondag 22 september om 14.00 Rockband ReMain in de Ype-
laer. Gratis entree. www.remaincoverband

www.rondetafelhuis.nl



Babbelaars

Foto: Miek Korsmit

De draad weer oppakken

Alsof hij de afgelopen weken niets anders gedaan heeft, komt hij de trap af en 
eet staand aan de aanrecht een paar crackers. De blik op zijn telefoon gericht, een 
zwarte pet op zijn hoofd. Exact om 6.36 uur gaat hij de deur uit en springt op de 
fiets. Hij hoeft ‘pas’ om 6.45 uur op zijn werk te zijn dus hij heeft nog tijd genoeg. 
Dat moet te halen zijn. Ik kijk het stilzwijgend aan en zie dat zijn schooltas al klaar 
staat in de hoek. Ook daar begint hij straks weer aan. Aan de vijfde klas.

Ik loop zelf weer naar boven want ik heb nog wat tijd over. Ook voor mij begint 
het werkende leven weer maar ik heb er nog even geen zin in. Boven is het verder 
stil. Ik weet zeker dat er al heel wat memes en YouTube-video’s over onze WiFi 
gaan maar dat verstoort de stilte niet. Er zal ook Facebook overheen gaan want 
mamma-bolletje is inmiddels wakker. Zij is net als ik rond 6 uur ontwaakt op deze 
eerste werkdag na de vakantie. 

Middelste ligt nog in diepe slaap. Zijn tas staat nog niet klaar maar dat kan straks 
wel. Die vierde klas wacht maar even. Zijn jukbeenderen vertonen witte strepen 
van de aftersun die hij er gisteravond heeft opgesmeerd. De Mallorcaanse zon 
heeft zijn bruine tint verdiept en van een rode gloed voorzien. Die aftersun is niet 
voor niets gekocht.

Jongste is wakker en zijn Rubiks kubus aan het oplossen. In bed. Dat heeft hij 
al duizenden keren gedaan maar hij probeert zijn tijd te verbeteren. Stopwatch 
erbij en na ongeveer 15 seconden is het klaar. En nog een rondje. En nog een. 
Hij maakt zich niet druk want in het gekste geval hoeft hij pas om 9.30 uur in de 
tweede klas zijn. Ik begin dan al bijna aan mijn lunchpauze. Bij wijze van spreken 
natuurlijk.

Ik kruip terug in bed en zoek haar warmte op. Ik kruip onder haar rechterarm en 
poes springt op het bed. Volgens het vaste patroon loopt ze een rondje over het 
dekbed en eindigt dan onder mijn strelende hand. Dat doet ze een minuut of 
drie en springt dan weer van het bed af. Of het personeel maar even wil volgen 
naar beneden want de etensbak moet gevuld worden, ze wil niet wachten op 
haar ontbijt.

En toch zal dat moeten want ik lig op het fijnste plekje ter wereld. Zij leest, kijkt 
plaatjes en filmpjes en op die manier steelt ze ons moment van interactief samen-
zijn. Het maakt me niet uit; ik lig hier prima. Met mijn rechterarm om haar heen 
hoor ik de poes de trap af lopen, kirrend om haar personeel. Ik hoor haar niet eens 
beneden aankomen want ik ben dan alweer in slaap gedommeld.

Door: Marco van der Sijpt

I K  K O O K  -  J I J  O O K ?
Amerikaanse Coleslaw

Een lekker fris bijgerecht voor bij de barbecue (4 personen). Enjoy!

Elke maand verkopen miljoenen mensen spullen via internet aan anderen. Meestal 
naar volle tevredenheid. Maar er zijn ook kwaadwillenden die de boel moedwillig 
oplichten. U betaalt keurig, maar ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald 
om uw product al op te sturen en ontvangt geen betaling. In beide gevallen bent u 
waarschijnlijk opgelicht. Politie, Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en in-
ternetserviceproviders werken samen aan het terugdringen van internetoplichting. 

Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Bij inter-
netoplichting is het slachtoffer door misleiding bewogen goed of geld af te geven. 
Bijvoorbeeld als een partij gebruik maakt van een valse naam of valse contactgegevens, 
door listige trucs of door een opeenstapeling van leugens.

Hoe doe ik aangifte van internetoplichting?
Als u denkt bent dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, kunt u aangif-
te doen via internet (www.politie.nl), telefonisch (0900-8844) of op het politiebureau. 
We raden u aan om via internet aangifte te doen. Het is sneller en de aangiftes komen 
direct bij de juiste afdeling terecht: één centraal punt waar aangiftes over internetop-
lichting worden beoordeeld en onderzoeken worden voorbereid. Bij aangifte via inter-
net moet u beschikken over DigiD.

Op het moment dat er in uw aangifte genoeg aanknopingspunten zitten om een op-
sporingsonderzoek te starten, krijgt u de aangifte per post toegestuurd. U moet deze 
ondertekenen, voorzien van een aantal documenten en terugsturen naar de politie. 
Alle aangiftes van internetoplichting worden grondig bekeken op aanknopingspunten 
voor verder onderzoek door de politie. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of een bank-
rekeningnummer, IP-adres, of e-mailadres naar een verdachte leidt of dat er sprake is 
van meerdere aangiftes die met elkaar te maken hebben. Zo’n cluster van aangiftes 
kan wijzen op grootschalige oplichting. Met het Openbaar Ministerie wordt besproken 
welke zaken in aanmerking komen voor verder onderzoek. Er komen zoveel meldingen 
binnen dat niet in alle gevallen een opsporingsonderzoek kan worden gestart.
Voor meer info kijk op https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html

Het Zwaailicht .............
Internetoplichting
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Ingrediënten:
• 4 el (plantaardige) mayonaise
• 3 el appelciderazijn
• 1 el grove mosterd
• 1 el vloeibare honing

• 250 g gesneden witte kool
• 1 grote wortel
• ½ el verse platte peterselie 
• 1 handvol gewassen rozijnen

Bereiding:
Meng voor de dressing de mayonaise met de appelciderazijn, grove mosterd, honing 
en peper en zout naar smaak. Snijd de witte kool fijn, snijd de wortel julienne of rasp 
deze en hak de peterselie fijn. Meng in een saladekom de witte kool, wortel, rozijnen 
en peterselie goed door elkaar. Meng de dressing erdoor op het laatste moment, dan 
blijft de salade lekker knapperig.

Illustratie: Laurien Baart
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  freelancecreative.nl

Op zaterdag 7 en zondag 8 september wordt in het Ypelaerpark weer een groot festival gehouden voor jong en oud. We beginnen beide dagen om 12.00 uur en eindigen 
om 18.00 uur. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een vrijmarkt, kinderactiviteiten, optredens, demonstraties, eten en drinken. Het Parkfestival is in eerste in-
stantie bedoeld voor de wijkbewoners maar daarnaast is iedereen uit de wijde omgeving van harte welkom. Voor een dagje Parkfestival heb je geen dikke portemonnee 
nodig. De toegang is gratis en de prijzen voor hapjes en drankjes zijn laag. Er zijn meer dan 200 zitplaatsen om met een natje en droogje overal van te kunnen genieten.

Spreekuren wijkraden Tiburg-Noord
De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden 
spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er te-
recht voor een breed scala van onderwerpen. Voor 
specifieke informatie zal worden doorverwezen naar 
gespecialiseerde instanties. 

Spreekuren in De Ypelaer
Woensdag 21 augustus van 10.00 tot 11.00 uur
Woensdag 4 september van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 18 september van 10.00 tot 11.00 uur

Spreekuren in De Symfonie
Woensdag 28 augustus van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 5 september van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 18 september van 10.00 tot 11.00 uur

Meer wijknieuws op pagina 6

Foto's Parkfestival: Carin van Voorst                                       

Al vele jaren is de vrijmarkt een enorm succes in combina-
tie met het Parkfestival. De markt is op beide dagen toe-
gankelijk van 12.00 tot 17.00 uur. Persoonlijk aanmelden 
voor een kraam op de vrijmarkt kan alleen nog op dinsdag 
20 en 27 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum 
De Ypelaer. De kosten bedragen slechts € 15,- per kraam 
per dag.
Aanmelden kan ook via e-mail t/m vrijdag 24 augustus. 
Vraag wel eerst een inschrijfformulier aan via: 
parkfestival@tilburg-noord.nl.

Kinderen
Kinderen vormen een belangrijke doelgroep in onze wijk. 
Op beide dagen is dan ook een groot deel van het park 
gereserveerd voor de jeugd met diverse klim- en spring-
kussens. Kinderen kunnen hun gezicht laten schminken of 
een afwasbare glittertatoeage laten zetten. En er is ook 
een heuse kinderbar, waar onder meer ranja en kinder- 
snoep verkocht worden voor héle kleine prijsjes.

Vrijmarkt

Jongeren
Buurtsport Tilburg zorgt samen met R-Newt Jongeren-
werk Tilburg-Noord voor sportieve activiteiten voor de 
oudere jeugd. Er worden enkele toernooien georgani-
seerd op het Cruijff Court waarbij leuke prijzen te winnen 
zijn. Aanmelden kan gewoon ter plaatse.

Optredens

Informatie en demonstraties

De ruimte tussen de vaste optredens door zal worden op-
gevuld door DJ Tim. Maar er is ook ruimte voor spontane 
optredens. Wil je alleen of met een groep een keer voor 
een groot publiek optreden, dan is dit je kans. Tot en met 
woensdag 28 augustus kun je je alleen of met een groep 
nog aanmelden via: parkfestival@tilburg-noord.nl.

Parkfestival Tilburg-Noord 2019

Op het terras van het wijkcentrum De Ypelaer staat een 
groot overdekt podium waar allerlei optredens zullen 
plaatsvinden. Op zaterdag kun je onder meer genieten 
van het Meezingkoor Meepesaant en wordt de dag afge-
sloten door de band Bad Duck. Tijdens de gratis brunch 
op zondag treedt het accordeonorkest Les Musiciens 
Joyeux op. Later in de middag staat het popkoor Zo op 
het podium en daarna geeft het Wijkorkest Tilburg-Noord 
acte de presence.

Gratis Brunch
Wees er op tijd bij en neem op zondag om 12.00 uur deel 
aan de gratis brunch. Je hoeft je niet van tevoren op te 
geven. De producten zijn halal, zodat iedereen er gebruik 
van kan maken. Bij de start van deze brunch opent onze 
wijkwethouder Mario Jacobs de 2e festivaldag.

Opening Parkfestival door wethouder Mario Jacobs en organi-
sator Frans van den Dries

Verzorging brunch door vrijwilligers

Organisaties die actief zijn in Tilburg-Noord kunnen op 
zaterdag 7 september iets van hun activiteiten laten zien 
of een activiteit promoten. Voor die mogelijkheden kun je 
contact opnemen via parkfestival@tilburg-noord.nl.

Vrijwilligers gevraagd
Veel activiteiten in de wijk worden georganiseerd door 
de Werkgroep Activiteiten (van de wijkraad Stokhasselt). 
Deze bestaat uit een kleine groep actieve vrijwilligers. 

Voor het Parkfestival zijn echter veel meer vrijwilligers no-
dig. Enerzijds voor het opbouwen op vrijdag 6 september 
en het opruimen op zondag 8 september vanaf 18 uur en 
anderzijds voor het begeleiden van activiteiten tijdens 
het festival zelf. 

Deze extra vrijwilligers kunnen in aanmerking komen 
voor een kleine vergoeding (belastingvrij). 
Heb je tijd en zin om mee te helpen, neem dan contact 
op via parkfestival@tilburg-noord.nl of kom even langs in 
De Ypelaer op dinsdag 20 of 27 augustus tussen 19.00 en 
20.00 uur voor meer informatie.

Contactpersoon voor vragen over de activiteiten van de 
wijkraad Stokhasselt: Frans van den Dries (06-53438250).

Open Podium
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De kinderdisco voor kinderen van de bovenbouw basis-
school wordt nieuw leven ingeblazen. We gaan van start 
op 14 september. Daarna draaien we de kinderdisco elke 
2e zaterdag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur 
in De Symfonie. De oude entreeprijs van € 1,- geldt nog 
steeds. 
We zoeken nog wel vrijwilligers/ouders die tijdens de dis-
co-avond hand- en spandiensten willen verrichten. 
Als u bereid bent dit te doen, laat het dan even weten aan 
hazet56@gmail.com .
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Beethovenlaan 240 | 5011LN Tilburg | www.mond-esthetiek.nl

Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”  

staat bĳ ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds 

een heel belangrĳk onderdeel is en blĳft.

Bĳ het eerste intake gesprek luisteren wĳ naar uw wensen en 

proberen wĳ u te adviseren maar u bent en blĳft degene die beslist. 

Voor ieder van u wordt de benodigde tĳd gereserveerd, zodat wĳ 

samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.

Nazorg blĳft belangrĳk wat mooi aansluit bĳ ons motto: 

   Goed werk leveren kost tĳd!

Wĳ nemen nog patiënten aan.  Bel 013-5920112

�����������������������������������
�������������
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy 
toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning 
in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat 
om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en 
dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners 
maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en 
wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het 
milieu. Met de techniek van fracken wordt het bodemge-
steente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en 
wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat 
gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien 
een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten 
naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet 
juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar al-
ternatieven voor aardgas. 

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waal-
wijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt 
en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten 
opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de 
gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de 
overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de 
Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikke-
lingen van deze gaswinning.
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Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt 
op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 
maart. De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden daarvoor kan elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 
uur in De Ypelaer. Neem voor informatie contact op via 
e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.
In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan ieder-
een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com-
plete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan  
€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van te-
voren aan te melden. Tot 13.00 uur kun je gewoon bin-
nenlopen.
Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen 
aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent 
per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met 
levensmiddelen.
Wijkbewoners die leuke ideeën hebben, kunnen contact 
opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur
Donderdag 21 maart, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 27 maart, 10.00 - 11.00 uur

Spreekuren in De Ypelaer
Woensdag 20 februari, 10.00 - 11.00 uur
Woensdag 6 maart, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 20 maart, 10.00 - 11.00 uur

De Noordraad H/Q (wijkraad voor de wijken Heikant en 
Quirijnstok) is op zoek naar nieuwe leden voor het Alge-
meen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast 
hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit 
voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan 
het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het 
AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De 
Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer 
divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, 
veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jon-
geren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de 
wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). 
Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je 
als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons 
gezellig bestuur, laat het dan weten via secretariaat@
noordraadhq.nl . Alle belangstellenden zijn welkom maar 
we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en 
wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interes-
se kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om ver-
trouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat 
wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding e.d. te laten ver-
richten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf mee brengt. 
De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11.00 tot 15.00 
uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928.

���������������������������
De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van 
maandag 8 april t/m donderdag 11 april. Het is dit jaar 
voor de vijfde keer dat deze activiteit voor basisschool-
leerlingen georganiseerd wordt. In de volgende Wijkkrant 
wordt uitgebreidere informatie gegeven zoals de inschrijf-
mogelijkheden.
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Wij beschikken over een tandprotheticus 
en tandtechnisch laboratorium. 

Elke werkdag  
staan wij voor u klaar!
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TandprothetiekWeegels
Mond Esthetiek en Tandtechniek
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Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”  

staat bĳ ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds 

een heel belangrĳk onderdeel is en blĳft.

Bĳ het eerste intake gesprek luisteren wĳ naar uw wensen en 

proberen wĳ u te adviseren maar u bent en blĳft degene die beslist. 

Voor ieder van u wordt de benodigde tĳd gereserveerd, zodat wĳ 

samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.

Nazorg blĳft belangrĳk wat mooi aansluit bĳ ons motto: 

   Goed werk leveren kost tĳd!

Ons team bestaat uit een tandarts,  

tandprotheticus en tandtechnisch laboratorium,  

voor alle voorkomende tandheelkundige  

werkzaamheden. Tevens werken wĳ samen  

met mondhygieniste S. Lazaar te Tilburg.

Wij nemen nog patiënten aan. Bel 013-5920112

Gaswinning Waalwijk, Loon op Zand, 
Tilburg-Noord
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy 

toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning 

in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat 

om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en 

dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners 

maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en 

wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het 

milieu. Met de techniek van fracken wordt het bodemge-

steente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en 

wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat 

gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien 

een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten 

naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet 

juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar al-

ternatieven voor aardgas. 

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waal-

wijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt 

en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten 

opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de 

gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de 

overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de 

Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikke-

lingen van deze gaswinning.

Familiedagen en vrijmarkt in de Ypelaer Spreekuren wijkraden Tilburg-Noord

Versterking gevraagd voor Noordraad

Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt 

op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 

maart. De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden daarvoor kan elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 

uur in De Ypelaer. Neem voor informatie contact op via 

e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.

In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan ieder-

een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com-

plete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan  

€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van te-

voren aan te melden. Tot 13.00 uur kun je gewoon bin-

nenlopen.

Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen 

aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent 

per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met 

levensmiddelen.

Wijkbewoners die leuke ideeën hebben, kunnen contact 

opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur

Donderdag 21 maart, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 27 maart, 10.00 - 11.00 uur

Spreekuren in De Ypelaer
Woensdag 20 februari, 10.00 - 11.00 uur

Woensdag 6 maart, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 20 maart, 10.00 - 11.00 uur

De Noordraad H/Q (wijkraad voor de wijken Heikant en 

Quirijnstok) is op zoek naar nieuwe leden voor het Alge-

meen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast 

hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit 

voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan 

het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het 

AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De 

Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer 

divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, 

veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jon-

geren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de 

wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). 

Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je 

als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons 

gezellig bestuur, laat het dan weten via secretariaat@

noordraadhq.nl . Alle belangstellenden zijn welkom maar 

we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en 

wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interes-

se kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om ver-

trouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat 

wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding e.d. te laten ver-

richten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf mee brengt. 

De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11.00 tot 15.00 

uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928.

Wandel4daagse Tilburg-Noord
De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van 

maandag 8 april t/m donderdag 11 april. Het is dit jaar 

voor de vijfde keer dat deze activiteit voor basisschool-

leerlingen georganiseerd wordt. In de volgende Wijkkrant 

wordt uitgebreidere informatie gegeven zoals de inschrijf-

mogelijkheden.

Repair Café in de Ypelaer

Wijkraad Stokhasselt zoekt nieuwe secretaris
De huidige secretaris van de wijkraad Stokhasselt wil zijn 
taak overdragen. Daarom is de wijkraad op zoek naar een 
nieuwe secretaris. Het werk van de secretaris is veelom-
vattend en interessant. Je hebt regelmatig vergaderingen 
waarvan een kort verslag gemaakt moet worden. Naast 
de reguliere maandelijkse wijkraadvergadering neem je 
deel aan vergaderingen met andere organisaties zoals 
ContourdeTwern en met SWNN (Samenwerking Wijkraden 
Nieuw Noord). Door de rol van secretaris leer je veel van 
en over de wijk in al haar facetten. Ook over professionele 
organisaties en platforms (projectenoverleg, bestuurlijk 
overleg met de gemeente), over vrijwilligers en vrijwilli-

gersorganisaties (zoals de Voedselbank, de Ruilwinkel, de 
Kinderboerderij en nog veel meer). 
Intern is er bij de wijkraad ook veel te doen. Je kunt een 
bijdrage leveren aan de activiteitencommissie, meeden-
ken over Landschap Pauwels, industrieterrein Zwaluwen-
bunders, meepraten over projecten in de wijk, nieuwe 
onderwerpen aandragen en betrokken zijn bij allerlei 
(actuele) ontwikkelingen. Kortom een uitdagende rol in 
een dynamische omgeving. En dat niet alleen: er wacht 
een leuk team op je. Heb je belangstelling en/of vragen? 
Neem dan contact op met hmeeuwesen@home.nl of  
kaldrijvers@hotmail.com.

Zwerfafval
Werkgroepen
We hebben in Tilburg-Noord twee werkgroepen zwerfaf-
val. De werkgroep in Heikant/Quirijnstok komt eens per 
drie weken bij elkaar. De komende keren zijn vrijdag 30 
augustus en maandag 23 september (beide ’s middags 
om 14.00 uur). Wil je (een keer) meehelpen of wil je meer 
informatie? Kijk op www.noordraadhq.nl of neem contact 
op met carin.van.voorst@planet.nl .
De werkgroep Stokhasselt gaat elke eerste dinsdagoch-
tend van de maand aan de slag in de Stokhasselt. We 
verzamelen om 9.30 uur in wijkcentrum De Ypelaer. Be-
langstelling? Laat het weten via werkgroep.zwerfafval@
stokhasselt.nl .
Voorlichting basisscholen
Met een groepje vrijwilligers zijn we een nieuw initiatief 
gestart. We geven voorlichting over zwerfafval aan de 
groepen 8 van alle basisscholen van Tilburg-Noord. We 
willen de kinderen in onze wijk bewust maken van de 
gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf. 
Zwerfvuil móet worden aangepakt. Inmiddels hebben we 
vier scholen bezocht voor een les. Op basisschool Noor-

derlicht hebben we deelgenomen aan de Noorderlichtdag 
waar enthousiaste kinderen zwerfafval hebben geruimd 
(met een prachtig hesje aan en met een kindergrijper). We 
kregen van de schoolleiding een eigen kraam en hebben 
de kinderen daarbij geleerd om huishoudelijk afval goed 
te scheiden. Dat is namelijk het begin van hergebruik van 
kostbare grondstoffen en de basis voor een circulaire eco-
nomie waar de gemeente Tilburg naar toe wil.
Gratis afvalgrijper 
Wil je aan de slag en het zwerfafval te lijf gaan? Graag! De 
gemeente verstrekt gratis zwerfafvalgrijpers en speciale 
gele afvalzakken. Interesse? Stuur een mail naar groen@
diamant-groep.nl of bel 013-4641700.

Foto: Carin van Voorst

Kinderdisco 2019 in Symfonie
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord

Maak jij je als moeder soms zorgen over waar jongeren in Tilburg 
Noord mee in aanraking komen? Heb jij wel eens behoefte om 
andere vrouwen in de wijk te ontmoeten om ideeën en overtui-
gingen uit te wisselen met elkaar? Dan ben jij misschien de vrouw 
die we zoeken. 

Ik ben Loebna, moeder van drie kinderen en wijkbewoner uit Stok-
hasselt. Met een aantal andere vrouwen hebben we een Vrouwen-
raad opgericht. We willen als moeders in de wijk in gesprek met 
elkaar en met anderen. Zo kunnen we in kaart brengen wat er leeft 
en met welke mogelijke problematiek ouders en jongeren in de 
wijk te maken kunnen krijgen. 

Donderdagochtend
Na de zomervakantie willen we elke donderdagochtend afspreken 
in wijkcentrum De Ypelaer. Zo kunnen we informatie uitwisselen 
en elkaar tot steun zijn bij onder andere de opvoeding van onze 
jongeren. We willen zoveel mogelijk bewoners bereiken. Dus laat 
van je horen!

Is jouw interesse geprikkeld en wil je je aansluiten bij de Vrouwen-
raad? Neem dan contact op met Loubna, telefoonnummer 
06-427 305 73.

Vrouwenraad Tilburg Noord

Tijdens een feestelijke lunch in de 
Speel-o-theek van De Dirigent zijn 
in juni 2019 certificaten uitgereikt 
aan de VVE ambassadeurs.

Negen moeders met diverse cul-
turele- en taalachtergronden zijn 
getraind om als VVE ambassadeur 
te kunnen worden ingezet. Zij gaan 
op bezoek bij gezinnen en kunnen 
in hun eigen taal met ouders in 
gesprek om hen te wijzen op het 
belang van voor-  en vroegschoolse educatie.  

Training
De training tot ambassadeur bestaat uit drie bijeenkomsten, elk met een eigen onderwerp:
- Informatie over het belang van VVE (door coördinator Ouderkamers) en bijwonen van bijeenkomst  
              met ouders en peuters samen lezen, spelen zingen en dansen met je kind
- Wet en regelgeving over VVE (door HBO coaches kinderdagopvang)
- Communicatievaardigheden ( door Joke en Els van de wijkorganisatie)

Certificering ambassadeurs 
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Hoe zou Tilburg Noord er in 2040 uit moeten zien? 
Die vraag stond afgelopen maanden centraal.  Bewo-
ners verenigden zich in een wijkarena en maakten 
gezamenlijk een plan. Ook de jongerenadviesraad uit 
Tilburg Noord was gevraagd om mee te denken. De 
plannen werden half juni gepresenteerd aan bewo-
ners in de Ypelaer. 

Vier pijlers
De belangrijkste thema's die naar voren kwamen waren 
dat Tilburg Noord een plaats moet worden van ontmoe-
ten, stabiliteit en een 'place to be'. Ook is de behoefte  
groot om de kracht van de mensen meer tot ontwikke-
ling te brengen, te ondersteunen. 'Power to the people' 
werd dat genoemd. 

"We gaan hiermee aan de slag door op korte termijn 
concrete acties op te pakken met elkaar. De eerste actie 
was 14 juni: het eerste terras in Tilburg Noord, feeste-
lijk geopend door wethouder Mario Jacobs. Een mooi 
begin, dit smaakt naar meer", aldus een betrokken 
bewoner.

Bigbelly's
Rondom winkelcentrum Wagnerplein komen dit jaar drie Bigbel-
ly's te staan. Deze afvalcontainers hebben een ingebouwde pers 
om het afval aan te drukken. Dat zorgt ervoor dat er acht keer 
meer afval in kan dan in een traditionele container van 70 liter. 

De Bigbelly gebruikt 'groene stroom' omdat hij is voorzien van een 
zonnepaneel. Speciale software geeft aan wanneer de Bigbelly 
leeggemaakt kan worden. De bakken moeten zorgen voor minder 
zwerfafval. In de binnenstad staan op een aantal drukke plekken 
sinds vorig jaar al een aantal Bigbelly's. 

De buurt BBQ op 10 juli in het Ypelaerpark was een groot succes. 
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar uit de wijk hebben maanden 
gewerkt aan een leuk programma voor buurtbewoners. 
Doel: ontmoeting en elkaar beter leren kennen. Verschillende 
organisaties zoals Tempo Team en WonenBreburg waren  aanwezig 
om de jongeren te informeren over wonen en werken. 

De rodeo zorgde voor veel  sfeer en rolmodel nasser el.jackson gaf 
een freestyle voetbal show. Mo Bicep stimuleerde de jongeren met 
sportoefeningen en doorzettingsvermogen. Jongerenwerker Erdem 
Altin heeft de jongeren begeleid om deze dag te organiseren. Zij heb-
ben ook steun gekregen vanuit Maatschappelijke Diensttijd project 
KISS, Jongerenwerk R-Newt en Buurtsport Tilburg Noord. Dit gebeurt 
niet alleen om jong en oud samen te brengen. Zij willen jongeren uit 
Tilburg Noord ook inspireren en een toekomst bieden. 

BBQ

Sinds de metamorfose met extra winkels, de stadswin-
kel en sportcomplex Drieburcht weten steeds meer 
mensen winkelcentrum Wagnerplein te vinden. Het 
is de huiskamer van Tilburg Noord. Ten opzichte van 
2017 is het aantal aangiftes van gestolen fietsen vorig 
jaar met 46% toegenomen. Daarom start de gemeente 
een proef met een beheerde fietsenstalling. 

De fietsenstalling komt na de zomervakantie op het 
plein naast Bristol. Het wordt omheind met hekken. 
Streven is om de beheerde stalling begin september te 
openen. De fietsenstalling biedt  ruimte aan 200 fiet-
sen. De openingstijden zijn van maandag tot en met
zaterdag  van 9 uur tot 18 uur. De proef duurt zes 
maanden. Daarna volgt een evaluatie. 

Veiligheid
De gemeente heeft gedupeerden gesproken van 
gestolen fietsen. Het gevoel van veiligheid van deze 
bezoekers is achteruit gegaan. Verschillende bewoners 
hebben aangegeven niet meer met de fiets naar het 
winkelcentrum te willen gaan. De gemeente  hoopt dat 
de proef het veiligheidsgevoel van bezoekers kan ver-
beteren. En dat het een stimulans is om de auto (weer) 
thuis te laten waardoor de parkeerdruk afneemt. 

Getuige van een fietsendiefstal? Bel 112. 

Proef beheerde fietsenstalling

Zomersluiting zwembad 
Drieburcht 
In de zomer zijn de zwembaden Drieburcht en de Reeshof enkele 
weken gesloten. Dat komt omdat het in de zomer veel minder druk 
is. Tijdens de sluiting vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. 
Recreatiebad Stappegoor is heel de zomervakantie geopend. Sport-
complex Drieburcht is gesloten van 22 juli t/m 18 augustus. Meer 
informatie op sportintilburg.nl/accommodaties. 

Tilburg Noord in 2040



Horizontaal

1. waardebepaling (raming); 7. deel van gelaat; 12. werkschuw; 13. volkomen ont-
wikkeld insect; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. eminentie (afk.); 17.
Zwitserse hoofdstad; 19. de fijnste veren; 21. muzieknoot; 22. voertuig op twee
wielen; 24. cannabis sativa; 27. directie (afk.); 28. Europeaan; 30. Chinese vermi-
celli; 31. vogeleigenschap; 32. gewicht; 33. kever; 35. aardmannetje (kabouter);
37. medicijn (dragee); 38. prikkelbaar (boos); 41. scheepsvloer; 42. vullen met
benzine; 44. plat open zeilbootje; 46. herkauwend huisdier (koe); 47. indianentent;
48. ongeduldig heen en weer lopen; 49. rijstbrandewijn; 50. klanknabootsing van
dof knallend geluid; 52. kerstboomversiering; 54. universiteitsterrein; 56. lidwoord;
58. mannelijk beroep; 61. vordering; 62. extra uitkering; 64. plaaggeest; 65.
gekneed mengsel om te bakken; 67. vertrek in een woning; 68. gesloten; 70.
(half)zacht (Engels); 72. tenger; 73. land in Zuid-Amerika; 76. jongensnaam; 77.
lengtemaat (afk.); 78. licht paars; 79. kleine gemeente; 81. zink (scheik. afk.); 82.
bewaarplaats voor gevangen vis; 83. welpenleidster; 84. ten verzoeke van (afk.);
86. als gast blijven slapen; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal

1. marionet; 2. extra large (afk.); 3. alstublieft (afk.); 4. telwoord; 5. beperkt van
duur (vergankelijk); 6. goudstaaf; 7. ontsmettingsmiddel voor wondjes; 8. bips (zit-
vlak); 9. kleine vrucht; 10. erbium (scheik. afk.); 11. plaats in Noord-Holland; 16.
voormalige Chinese leider; 18. vertragingstoestel; 20. uitroep van schrik; 21.
Europeaan; 23. ruwe steenmassa; 25. zwemvogel; 26. stille haat (rancune); 27.
kort steekwapen; 29. zijn mond voorbij pratend (flapuit); 32. boterhamsmeersel;
34. meisjesnaam; 36. trainen (studeren); 37. kookgerei; 39. eiland in de
Middellandse zee; 40. grimas; 42. hoofdstad van Tunesië; 43. verdieping; 45.
katholieke scholengemeenschap (afk.); 46. republiek (afk.); 51. int. autokenteken
Australië; 53. boomsoort; 54. donorbewijs (wilsbeschikking); 55. gemalen graan;
56. golfterm; 57. balletrokje; 59. grap (boert); 60. rond verkeersplein; 62. tropische
vrucht; 63. land in Afrika; 66. rivier in Utrecht; 67. onderwereld; 69. Electric Light
Orchestra (afk.); 71. rode muts met kwastje; 73. telwoord; 74. reinigingsmiddel;
75. geneesheer; 78. waterloop; 80. harde kunststof (afk.); 82. gewicht (afk.); 85.
vanaf (afk.).
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 4 - 2019 is: ONTWIKKELINGSLAND
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Janna Fransen, Sweelincklaan
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia

De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden.

De oplossing van deze puzzel voor 3 september naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

FEB

13
Parkfestival Tilburg-Noord

Wereldkeuken special bij Ronde Tafelhuis
17.30 uur

Biobliotheek Wagnerplein
Workshop Minecraft

Kinderdisco bij de Symfonie
Aanvang 20.00 uur

Jamsessie Bij Ronde Tafelhuis  
19.30 - 22.00 uur

World Cleany UpDay

Rockband ReMain in de Ypelaer
Aanvang 14.00 uur. Gratis Entree

 Burendag

UITAGENDA
SEPT

7 & 8

SEPT

14

SEPT

18

SEPT

22

SEPT

11

SEPT

14

SEPT

21

SEPT

28

BEWEGEN MET DEMENTIE
 
 

 

 
 

 
 

Aduni’s move and care heeft vanaf 24
augustus elke zaterdag van 11.30 - 12.30

uur een kleine bewegingsgroep (max 5
personen) met dementie die samenkomen in

de Symfonie (Eilenbergstraat 250)
 

De nadruk ligt op het behouden van eigen
regie, zelfvertrouwen en verbinding met

anderen.
Voor meer informatie mail naar
info@adunismoveandcare.nl 

of bel op 0645348128
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KRUISWOORDPUZZEL

SCHAAKCLUB TILBURG-NOORD bestaat 50 jaar

Schaakclub Tilburg-Noord is een kleine schaakclub die is 
opgericht op 4 juli 1969 en dus nu al 50 jaar bestaat.
Oorspronkelijk gehuisvest in Zalencentrum  ’t Wit Paardje, 
na sluiting hiervan in februari 1997 werden de activiteiten 
voortgezet in Wijkcentrum ‘de Schans’ en vanaf septem-
ber 2010 zijn we actief in MFA ‘de Symfonie’ aan de Eilen-
bergstraat 250 in Tilburg.
Dat een kleine club met een gemiddeld ledenaantal van 
16 leden (variërend van 9 tot 23) al 50 jaar bestaat mag 
zeker als een prestatie worden beschouwd.
Dit laat zich verklaren door het primair stellen van een 
gezellige sfeer en het zorgen voor spanning en strijdlust 
(door het spelen van interne competities) en komt o.a. tot 
uiting in vele langdurige lidmaatschappen.
Helaas is het ledenaantal de laatste jaren gedaald tot de 
huidige 10 leden, waarmee we samen met de partners  op 
22 juni het gouden jubileum hebben gevierd.
Gezien de grootte van onze club verwelkomen we heel 
graag nieuwe leden.

Ter info: We spelen alleen interne competities. Er wordt 
elke maandag gespeeld van 19.30 tot 22.30 uur, behou-
dens in juli en augustus.

Heeft u interesse of heeft u graag meer informatie. 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Frank van 
der Schoot via tel. 013-4555482 of 06-21173912 of via 
e-mail: flvanderschoot@gmail.com.
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Met het nieuwe schooljaar in aantocht leek het mij een goed idee het huishoudelijk be-
wustzijn bij mijn huisgenoten eens wat te stimuleren. Want ik moet straks ook weer ge-
woon werken hè? Daarom had ik wat ludieke bordjes opgehangen op de kritieke locaties. 
Zoals daar zijn: de keuken, de trap, het toilet en de puberslaapkamers. Waar in mijn ogen 
nog wel wat te verbeteren viel. Humor, dacht ik. ‘Belachelijk!’ zeiden mijn bloedjes.

Om u een indruk te geven:
• ‘Even met de stofzuiger erdoor, en mama zal niet meer mopperen hoor.’
• 'Wie hier de stront nog ruikt, heeft de spuitbus niet gebruikt.’
• 'De vaatwasser vullen jouw eer te na? Tien minuutjes werk en een blije ma!’
• ‘Ligt dit nog steeds op de trap? Ruim het op en een beetje rap!’

En meer van dit soort uitspraken. Met grappige plaatjes erbij (vond ik zelf ).  

Zoon: ‘Ik ga dus echt niet elke week mijn kamer stofzuigen hoor. Weet je wel hoeveel tijd 
dat kost?’ Ja lieverd, dat weet ik precies. Ik kom daar namelijk elke week minstens een 
uur puinruimen. En jij hoeft alleen maar even te stofzuigen. En zelfs dat vertik je. ‘Och, 
dat is toch zo gepiept?’ ‘Maar het is helemaal niet vies mam.’ Nee maar, hoe zou dat toch 
komen?

Dochter: ‘Wat doet dat bordje op de wc? Vet voor schut!’ ‘Nou, jij zit toch altijd te klagen 
dat het hier zo stinkt? Omdat niemand de moeite neemt even te sprayen?’ Ik wel hoor 
mam’ ‘En ik ook. Je moet denk ik bij papa zijn. ‘Huh, wat nu weer?’ ‘Niks hoor pap. En haal 
trouwens maar snel weer weg. Straks komt X hier, wat moet die wel niet denken?’ Waar-
schijnlijk dat ik gelijk heb?

‘Jongens, hebben jullie het gezien? Ik ga dus niet meer de hele tijd met spullen heen en 
weer lopen sjouwen. Alles ligt klaar op de trap en jullie nemen het zelf mee naar boven, 
inclusief je schone wasgoed. En trouwens nog eens iets: ‘Ik was niks meer wat niet in de 
wasmand ligt!’ 
…………. (gepaste stilte)

‘O jee, mama heeft het weer op haar heupen. ’

’Ik hoor jullie wel....’

Dochter: ‘Pap, kan jij niet even ingrijpen? We moeten opeens allemaal van alles van 
mama. Zo stom. Bovendien kan ik helemaal niet de vaatwasser doen op vrijdag, dan 
moet ik werken. Zoon: ‘Volgens mij had ik dan ook een afspraak…..’
Het zal toch zeker niet waar zijn. ’Hé vooruit, zeg jij nou ook eens wat?’

‘Wèèèèèh, jullie luisteren niet naar mij! En ik heb nog wel zo hard gewerkt aan die stom-
me bordjes. Wat moet ik in GODSNAAM doen om hier in huis een beetje medewerking te 
krijgen?!’ Zoon: ‘Je zou het gewoon netjes kunnen vragen. Dat zeg je ook altijd tegen ons. 
’’Dus als ik alsjeblieft zeg, ga je dan wel stofzuigen?’ ‘Dat heb ik niet gezegd.’

O heilige Francisca, maak dat ik mijn geduld niet verlies! ‘Zei je iets mam?’ ‘Nee hoor. Ik ga 
wel werken. Daar zijn ze tenminste blij met mijn creatieve ideeën.’ 

Dochter: ‘Zeg nou eerlijk mam, die bordjes slaan toch nergens op? Wie besteedt daar nou 
aandacht aan? En dan die teksten, haha, hoe verzín je ze?’ ‘Dat is toevallig gewoon mijn 
werk hoor, teksten schrijven. Maar ik zal ze wel weghalen, ‘t helpt toch niks.’

‘Gatverdamme! Wie is er als laatste naar het toilet geweest?’ Zoon: ‘Uh, jij toch? Je ging 
de bordjes eraf halen, weet je nog? En toen moest je opeens heel nodig...Toch jammer 
hoor, het was best een goeie tekst. Maar ja, nu weten we tenminste wie het was! Dochter: 
‘Ja mama, en vergeet je niet alles mee naar boven te nemen? Staat zo slordig op de trap.’

Jessica Köhler-Bracke

O P G E R U I M D  S T A A T  N E T J E S

C O L U M N

Straatklinkers: Künnekestraat Eduard Künneke, (Emmerik, 27 januari 1885 - Berlijn, 27 oktober 1953)
Door: Ab Kuiper

Eduard Künneke was een Duits componist, die vooral door zijn opera's en operettes bekend werd. Hij begon aanvankelijk met een studie musicologie en literatuurgeschie-
denis. Na een masterclass bij Max Bruch werd hij correpetitor en koorleider aan het Neues Operettentheater am Schiffbauerdamm in Berlijn. Later volgde de functie van 
kapelmeester bij het Deutsches Theater Berlin. Met de opera Robins Ende (1909) maakte hij zijn debuut als componist.

O P R O E P J E           

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 

Heeft u klachten waardoor u het 
sporten niet (goed) kunt uitoefenen? 
Of heeft u tijdens het sporten een 
blessure opgelopen?

Bij ons kunt u terecht voor 
advisering, begeleiding en training 
van sporters, mensen met een 
chronische aandoening en andere 
doelgroepen, ongeacht leeftijd en 
andere persoonlijke omstandigheden.

Sportfysiotherapie

013 5470257
Benatzkystraat 38

info@fysiosport-mb.nl
www.fysiosport-mb.nl

Kankerbestrijding: help mee!

Van 1 t/m 7 september wordt de volgende collecteweek georganiseerd voor KWF Kan-
kerbestrijding! De Tilburgse afdeling zoekt collectanten. Het kost slechts een paar uur 
en je draagt bij aan belangrijk onderzoek naar de oorzaak en het genezen van kanker.
Ben je geïnteresseerd? Mail dan vandaag nog naar info@kwftilburg.nl!

Tijdens de eerste wereldoorlog moest Künneke in dienst 
als militair muzikant, maar kreeg later vrijstelling om voor 
het theater te gaan werken. Na de oorlog verwierf hij 
vooral bekendheid met zijn operettes. Eén van de meest 
succesvolle is wel Der Vetter aus Dingsda, met het be-
roemde lied ‘Ich bin nur ein armer Wandergesell’. Künneke 
was sinds 1920 (zijn tweede huwelijk) getrouwd met de 
sopraan Katharina Garden (1889 - 1967). Hun gemeen-
schappelijke dochter was de actrice en zangeres Evelyn 
Künneke (1921-2001).

In Amerika, waar Künneke in 1925 woonde en werkte, gingen enkele Engelstalige operettes in première. Naast opera’s 
en operettes schreef de getalenteerde componist ook filmmuziek, liederen en orkestwerken, waaronder de Tänzerische 
suite, een concerto grosso voor jazzband en groot orkest. Künneke was ook naast het componeren actief. Hij leverde 
een belangrijke bijdrage aan kunstenaarsorganisaties. Zijn algemene ontwikkeling was groot: hij studeerde hogere 
wiskunde, mythologie en filosofie. Bovendien had hij een bibliotheek waar veel vakmensen jaloers op waren.
Bron: https://musico.nl/bibliotheek-informatie/persoon/kunneke-eduard/ Foto: Miek Korsmit

Het graf van Künneke
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Linde

Een reeks artikelen over de verschillende soorten 
bomen en struiken die groeien in Tilburg-Noord.

Tekst en beeld: Ad Kolen

Hartvormig blad en zaden van de Hollandse linde De Hollandse linde aan de Schans uit circa 1816

Bomen en struiken in Tilburg-Noord

Het boek ’De mooiste bomen van Tilburg’ van Han van 
Meegeren vermeldt de oudste en dikste boom van 
de stad: een Hollandse linde in de voormalige pas-
torietuin van de Mariakerk aan de Schans. Dit juweel 
is van dichtbij niet goed te bewonderen omdat hij op 
privéterrein staat maar de gigantische kroon steekt 
boven alles uit en is vanaf het parkeerterrein naast 
de kerk prima te zien. Hij is vroeg in de achttiende 
eeuw geplant, al voor de bouw van de kerk in 1873. 

Schrijvend over bomen en struiken in Tilburg-Noord, 
groeit het besef hoe waardevol het bomenbestand in onze 
wijk is. Op de fiets kijk ik welke bomen waar staan, zoek 
de soort op als ik het niet weet en verwonder me. Vooral 
het hoge aantal soorten, waaronder ook bijzondere, is fee-
eriek; sprookjesachtig mooi zijn de bomen om de Schans. 
Deze aflevering over de linde brengt me op een zonnige 
zomermiddag naar deze historische plek. De monumenta-
le Hollandse linde recht tegenover de kerk werd door bier-
brouwer A.Witlox geplant rond 1816. Met zijn opvallende 
vergroeiingen staat hij voor de Priorij van de Norbertijnen 
te pronken. Op het driehoekige plein aan de Schans staan 
enkele tientallen lindes met plantdata tussen 1920 en 
1970. Ook verderop aan de Schans en langs de Heikant-
laan, Donizettistraat, Debussylaan en Sibeliusstraat zijn 
verschillende soorten lindes aangeplant. 

Lindes behoren tot de grootste loofbomen en kunnen 
zeer oud worden. We onderscheiden twee soorten die van 
nature in Nederland voorkomen: de kleinbladige winter-
linde en de grootbladige zomerlinde. In de oerbossen van 
Noordwest-Europa domineerden lindes zo’n vijfduizend 
jaar geleden. Ze groeien bij voorkeur op de rijkere bo-
dems, die echter ook zeer geschikt zijn voor akkerbouw. 
Hierdoor verdwenen ze in het wild in grote gebieden. Wel 
zijn lindes talrijk aangeplant, vaak als leiboom om scha-
duw te bieden aan woningen. En in lanen, immers: ’Liesje 
leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan’. In het cen-
trum van dorpen en steden vinden we nog vaak ’etage-
lindes’. Onder lindes werden veel huwelijken gesloten en 

werd vaak rechtgesproken. Voor de Kelten en de Germa-
nen was het een heilige boom.
Lindes hebben drie opvallende kenmerken: het hartvor-
ming blad; het opschot aan de voet en de heerlijke geur 
tijdens de bloei in juni en juli. In de winter kun je naar de 
knoppen kijken; zijknoppen met twee tot vier knopschub-
ben, niet twee aan twee tegenover elkaar en vaak rood. 
In de zomer kan de linde last hebben van lindebladluizen 
die honingdauw afscheiden, een zoet plakkerig vocht dat 
mieren en bijen aantrekt.

Lindebomen hebben een lichte open kroon en winnen 
meestal de concurrentiestrijd met andere loofbomen. Het 

lichte geelbruine hout is vrij zacht, gelijkmatig opge-
bouwd met een fijne nerf en trekt niet krom. Ideaal voor 
houtsnijwerk en klankborden van muziekinstrumenten. 
’Heilig hout’ wordt het ook genoemd omdat er veel re-
ligieuze beelden uit zijn gesneden. De Hollandse linde 
is een kruising tussen de winter- en de zomerlinde, een 
veel gebruikte straatboom.
Reacties en vragen via de redactie of e-mail:  
adkolen@kpnmail.nl

Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuur-
belevenissen op mijn weblog vogelsenzo: 
http://vogelsenzo.blogspot.com

Kijk, mijn wijk ........ een plaatje met een praatje

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit
 
Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenle-
ving met inwoners van wel 120 verschillende nationali-
teiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fo-
tografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi 
plaatje met een praatje.

Waar je werk is, is je thuis…
Hij is in Italië geboren, meer precies in de regio Calabrië in 
de gemeente Cutro. Dat ligt in het hele diepe zuiden, niet 
in de hak van de laars maar daar tegenover, zeg maar ‘de 
bal van de voet’. Vanaf een heuvel kun je de Ionische zee 
zien en weet je Griekenland achter de horizon. Ik ben in 
gesprek met Rocco Gaetano…

Hij beschrijft een gelukkige jeugd in Italië. Bezocht de 
middelbare school in Crotone, een stadje iets verderop 
aan de kust. In zijn tweede jaar werd hij naar een dure 
kostschool gestuurd in Salerno die betere mogelijkheden 
bood om door te studeren. Na een jaar moest hij thuis ko-
men om zijn plaats in te nemen op de boerderij. Rocco 
koos liever zijn eigen weg en vertrok naar het noorden. Hij 
was zeventien jaar.

Naar Duitsland!
Na omzwervingen door Noord-Italië, hoorde hij dat Duits-
land arbeidskrachten zocht. We noteren 1961. Hij werkte 
in Ulm en Augsburg en ging in 1962 met een Napolitaanse 
vriend naar Stuttgart, werken als ober bij een groot zwem-
bad.  

Janken met zijn allen…
22 november 1963; lekker dansen in een grote zaal vol 
Amerikaanse militairen toen het bericht kwam dat Ken-
nedy vermoord was. In no time was die zaal leeg en stond 
iedereen te janken. “Dat zal ik nooit vergeten”. Door een 
Nederlandse toeriste uit Scheveningen reisde hij naar 
Nederland. Hij vond een kamer op de Lange Poten in  

Den Haag, werkte bij Vredesteijn en later bij een gasme-
terfabriek. Hij haalde zijn rijbewijs in vijf lessen, deed 

technische avondschool en haalde ook zijn horeca hy-
giëne; allemaal in het Nederlands! Zodra dat kon heeft 
hij zijn Nederlanderschap gevraagd en gekregen. In 
1964 leerde hij zijn vrouw kennen bij het dansen, een 
jaar later trouwden ze. Rocco had inmiddels een lei-
dinggevende positie bij een Amerikaans bedrijf. Dat 
opende een vestiging in Tilburg; arbeiders werden hier 
geworven maar de leidinggevenden verhuisden mee 
om de boel op te starten. In november 1971 kwam 
Rocco met zijn gezin naar de Stokhasselt in Tilburg.  

Van een ladder gevallen
Zijn vrouw miste het Haagse stadsleven “Tilburg was 
toen nog een dorp.” Maar Rocco’s credo was altijd: 
“Waar je werk is, is je thuis.” Hij werd o.a. uitgezonden 
naar Frankrijk, Duitsland, Rusland en Amerika. Uitein-
delijk stokte zijn carrière door een ernstig ongeluk; hij 
viel van een ladder, brak zijn schouder en kneusde zijn 
hersenen. In dezelfde tijd kwam het bedrijf in zwaar 
weer terecht en koos Rocco met tegenzin om met een 
‘handdruk’ op 55-jarige leeftijd te stoppen met wer-
ken.

Nooit gediscrimineerd!
Rocco benadrukt dat hij zich nooit gediscrimineerd 
heeft gevoeld. Hij kon met iedereen opschieten en zich 
goed aanpassen. Om de taal te leren heeft hij vanaf het 
begin elke dag een Nederlandse krant gelezen. Rocco 
en zijn vrouw kregen een zoon en twee dochters. 

En Italië?
Zijn familie heeft hem altijd goed opgevangen. Toen 
zijn zoon 2 jaar oud was, zijn ze naar zijn geboorte-
streek gevlogen. Sindsdien zijn ze vaker gegaan, met 
de trein en later kamperen met de vouwwagen. In 2004 
waren ze er voor het laatst. De grootste verschillen: Ita-
lië is erg Rooms en familie staat centraal en lekker eten. 
Verder heeft  ieder land zijn eigen charme; Nederland 
is hartstikke mooi, ziet hij als ze samen gaan fietsen.
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Op 14 juni organiseerde groep 8A van de Lochtenbergh 
een sportfestival in het Ypelaerpark.  Dit deden zij voor 
wijk de Stokhasselt in samenwerking met studenten 
van Pabo University Tilburg en Leisure Management 
Breda. Het doel van het festival was om de mensen 
meer in beweging te krijgen en bewust te maken van 
gezonde voeding.

Tilburg – In de bibliotheek worden elke 
maand digitale workshops georgani-
seerd, waarbij kinderen hun digita-
le vaardigheden ontwikkelen en hun 
talent kunnen ontdekken. Meedoen 
aan de workshops kan in verschillende  
vestigingen van De Bibliotheek Mid-
den-Brabant. Er wordt steeds met een 
ander thema gewerkt. 

De digitale workshops in de Werkplaats van De 
Bibliotheek werden afgelopen jaar goed ontvan-
gen. Veel kinderen hebben al enthousiast meege-
daan. Ze vonden het erg leerzaam en vooral heel 
leuk om te doen.

In september gaat ‘t nieuwe seizoen van start. 
In de Bibliotheken Berkel-Enschot, Udenhout en 
Wagnerplein gaan we aan de slag met de thema’s: 
Minecraft, SketchNation & Puppet Pals, Virtual 
Reality en Stop Motion.
Ben je 7 jaar of ouder? En lijkt het je leuk om 
meer te leren over programmeren, het maken 
van games, apps en robots? Dan ben je welkom 
in de werkplaats! Elke workshop heeft een ander 
thema, waardoor je elke keer iets nieuws leert. 

In september is het thema: 
Minecraft
Houd jij er ook zo van om gigantische bouw- 
werken te maken in Minecraft? Of ben jij een 

echte Redstone expert? Dan moet je hier zeker 
bij zijn! We gaan deze middag met z’n allen in één 
game aan een groot project werken. Laat dus zien 
hoeveel fantasie je hebt en hoe creatief je bent en 
kom lekker Minecraften in de bieb!

Woensdag 11 september 13.30-15.00 uur  
in de Bibliotheek Berkel-Enschot
Zaterdag 14 september 12.30-14.00 uur  
in de Bibliotheek Heyhoef
Zaterdag 14 september 12.30-14.00 uur  
in de Bibliotheek Wagnerplein
Woensdag 18 september 13.30-15.00 uur  
in de Bibliotheek Udenhout

Voor kinderen van 7 jaar en ouder
Gratis toegang

Aanmelden kan door te  
mailen naar de bibliotheek  
van je keuze: 

berkelenschot@bibliotheekmb.nl
heyhoef@bibliotheekmb.nl
wagnerplein@bibliotheekmb.nl
udenhout@bibliotheekmb.nl
  
www.bibliotheekmb.nl

SPORTFESTIVAL

Foto’s: Danique van Hees

Door: Ab Kuiper

Wat ga jij 
maken in de 
werkplaats?

MINECRAFT

PUPPET PALS

STOPMOTION

VR

SKETCHNATION

Na een aantal sessies met de 
kinderen van groep 8a, wordt 
al snel duidelijk dat zij het 
belangrijk vinden dat iedereen 
genoeg beweegt en gezond 
eet. Onderzoek in hun eigen 
wijk wijst uit dat er onvol-
doende plekken zijn om te 
bewegen en dat gezond eten 
evenmin veel aandacht krijgt. 
In een gesprekje met leer- 
lingen Dio en Raman wordt 
dat nog eens bevestigd. 
Verschillende ideeën om dit 
probleem aan te pakken, 
kwamen op tafel en resulteer-
den in het sportfestival. 

Tijdens de middag konden 
bewoners uit de wijk deel-
nemen aan verschillende  
sporten en andere manieren 
van bewegen. Bij deelname 
aan activiteiten verdienden ze 
munten waarmee ze gezonde 
en veelal zelfgemaakte produc-
ten te kopen. Stichting ‘Ik ben 
geweldig’ zorgde voor de  
financiële ondersteuning van 
deze middag. Veel kinde-
ren, ouders en grootouders 
waren aanwezig, er werd hard 
gewerkt en het was een fijne 
middag. Het sportfestival was 
een groot succes. Een pluim 
voor Stichting MOVE en alle 
mensen die meegeholpen 
hebben.

mailto:Berkelenschot@bibliotheekmb.nl
mailto:Heyhoef@bibliotheekmb.nl
mailto:Wagnerplein@bibliotheekmb.nl
mailto:Udenhout@bibliotheekmb.nl
http://www.bibliotheekmb.nl/
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Sinds juli vorig jaar draait ContourdeTwern 

een  Sociaal Spreekuur bij een huisartsen-

post. Voor mensen die niet op medisch 

gebied maar juist op andere levensgebieden 

wat extra steun kunnen gebruiken. De 

huisarts of praktijkondersteuner (POH) 

verwijst patiënten door om te kijken of wij 

iets voor hen kunnen betekenen. Sociaal 

werker Brenda Dreesen vertelt. 

“Na een praatje met de assistenten en POH’ers 

krijg ik een briefje met de gegevens van de 

eerste patiënt. Een dame op leeftijd, 79 jaar. 

Meer dan haar adresgegevens staan er niet op. 

De POH vertelt me dat haar man is overleden 

en ze sindsdien veel bij de huisarts komt. 

Alles wat de huisarts aandraagt houdt ze af of 

beantwoordt ze met een ‘ja maar’.”  

Vol warmte

“Op het afgesproken tijdstip zit mevrouw 

tegenover me. Een charmante dame, hardere 

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

trek rond haar mond en ogen die droevig lijken 

te staan. Ze vertelt me - vol warmte - over haar 

man. Het was haar maatje, haar mentor, haar 

alles. Haar ogen dwalen even af. Ze zucht. 

Ze vertelt dat hij plots uit het leven is gerukt, 

eind vorig jaar, aan de gevolgen van een 

hartstilstand. Enkele maanden later zouden ze 

hun 60-jarige huwelijk hebben gevierd. 

Ik verken met haar haar leven, loop alle 

levensgebieden af. Ze vertelt. Over haar drie 

kinderen, die er voor haar zijn, maar aan wie ze 

haar diepe verdriet niet wil laten zien. Over haar 

buren in de flat die regelmatig bij haar aan de 

deur staan en vragen of ze mee komt kaarten of 

bingoën. Over de biljartclub van haar man waar 

ze zelf nog regelmatig naar toe gaat. Financieel 

zit ze er gelukkig goed bij.” 

Verdriet toestaan

“Op mijn vraag of ze haar verdriet toe kan 

staan, zegt ze dat ze regelmatig thuis huilt en 

dan foto’s bekijkt van hun vakanties of andere 

momenten met het gezin. Ze denkt even na. Ja, 

thuis voelt ze zich vrij om haar verdriet te laten 

komen. Ook bij haar zus kan ze zichzelf zijn.  

Het is even stil tussen ons. Ik denk aan mijn 

ouders. Drie jaar geleden hebben zij hun 

50-jarig huwelijk mogen vieren. Mijn vader was 

toen net weer genezen van een tweede keer 

darmkanker. Als ik bij mijn ouders ben, vertelt 

mijn moeder vaak over kennissen die het één 

en ander mankeren. Ik reageer dan nogal snel 

geïrriteerd en zeg dan ‘Jaahhaa mam... Ik weet 

toch niet over wie het gaat, die ken ik toch niet!’” 

 

“’Wat zou u nog nodig hebben?’, vraag ik. Ze 

denkt na. ‘Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij 

ben ik wel goed bezig als ik mezelf zo hoor!’ Een 

lach breekt door op haar gezicht.“

“Soms kost het zo weinig moeite. Luisteren om 

het luisteren in plaats van meteen te willen 

reageren. Misschien moet ik dat ook eens vaker 

bij mijn moeder doen.”  

De KinderAdviesRaad (KART) Stokhasselt 

vertrok onlangs naar de gemeente voor een 

heuse bijenkomst. Jongerenwerker Leila  

Attaf ging vanuit R-Newt Kids mee als bege-

leider en vertelt, vol trots, haar verhaal. 

“Met acht kinderen in drie taxi’s vertrek ik  

richting de gemeente Tilburg. De weg ernaar 

toe gaat gepaard met veel gegil en gelach. Op 

locatie sluit onze laatste groepsgenoot aan. Hij 

had andere verplichtingen, maar vond dit zo 

belangrijk dat hij toestemming vroeg én kreeg 

om te mogen komen. Wat een verantwoorde-

lijkheidsgevoel, prachtig! Het raakt me diep. 

Wat een mooi, klein mens ben je toch.”

Spannend

“Voordat we naar binnen gaan, spreek ik onze 

kinderen nog even aan. ‘We laten de gemeen-

te zien wat jullie in jullie mars hebben. We  

luisteren naar elkaar, vallen elkaar niet in 

de rede en denken goed na voordat we iets  

zeggen. Ik weet dat jullie dit best spannend  

vinden en dat is heel logisch. Dat vind ik het 

ook. Maar ik maak me totaal geen zorgen en 

weten jullie waarom? Ik geloof in jullie en weet 

100% zeker dat jullie dit kunnen.’”

Naambordje

“Mijn collega is inmiddels ook aangekomen en 

samen lopen we naar de juiste locatie. Eenmaal 

binnen zijn we onder de indruk. De ontvangst 

is hartelijk. Het ziet er net zo uit als op de tv.  

Mooi opgestelde tafels met werkende micro-

foons. Heel officieel allemaal. Onze kinderen 

nemen plaats en schrijven hun namen op een  

naambordje. Na een korte uitleg begint het. 

Onze kinderen gaan debatteren met gemeen-

teraadsleden en met andere kinderen uit  

verschillende wijken. Over zwerfafval, pesten 

en armoede.” 

Stem

“Wat doen ze het toch goed. Er gaat van alles 

door me heen. Blijdschap, voldoening én trots. 

Ze nemen hun taak als Kinderraad heel serieus. 

Zij vertegenwoordigen alle kinderen uit hun 

wijk. En zijn de stem van degenen die wij niet 

te horen krijgen.”

ContourdeTwern in Noord 
adres MFA De Symfonie
 Eilenbergstraat 250
 5011 EC Tilburg
tel 013 455 38 00

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

Luisteren in plaats van willen reageren

‘Zo trots op onze kinderen’

Succesvolle buurtbbq bij De Ypelaer

Ruim 150 bewoners bezochten begin juli 

de buurtbarbecue. Een hoge opkomst, on-

danks het slechte weer die dag. Naast een 

goedgevulde barbecue stond er voor de 

jeugd een mechanische rodeostier en een 

kleurrijk springkasteel. Ook aan de voetbal-

lende jeugd was gedacht door het neerzet-

ten van een panna voetbalveld en een show 

van allround straatvoetballer en wereld-

kampioen groundmoves, Nasser el Jackson. 

Samen met 14 jongeren uit de wijk, Buurt-

sport Tilburg-Noord en R-Newt organi-

seerde buurtbewoner Abdukhadir Osman 

(18) deze activiteit voor het tweede jaar 

op rij. “We zijn niet altijd even positief in 

het nieuws en willen daarom laten zien dat 

Noord ook een andere kant heeft. De wijk is 

de laatste jaren veranderd”, zo liet hij weten 

aan het Brabants Dagblad. 

Spreekuren overzicht
Maandag

• Verwijs spreekuur: 9-12 uur,  Brede 

School, Dirigentenlaan.

• Formulierenhulp: 13-14 uur, Spijker-

beemden

• Loket Z: 10-12 uur, Ronde Tafelhuis

Dinsdag

• Verwijs spreekuur: 14-17 uur, Taalhuis

• Thuisadministratie: 13-15 uur, Ypelaer

• Loket Z: 10-12 uur, Ronde Tafelhuis

Woensdag

• Verwijs spreekuur: Telefonisch bereik-

baar

• Formulierenhulp: 10-12 uur, Ypelaer

• Loket Z: 10-12 uur, Ronde Tafelhuis

Donderdag

• Verwijs spreekuur: Telefonisch 

bereikbaar

• Thuisadministratie: 13-15 uur, even 

weken, Stichting Leergeld

• Formulierenhulp: 10-11 uur,  

Zuiderkwartier

• Formulierenhulp: 18.30-19.30 uur, 

De Poorten

• Loket Z: 10-12 uur, Ronde Tafelhuis

• GGD: 11-11.45 uur, inloopspreekuur 

consultatiebureau, Dirigentenlaan

Vrijdag

• Verwijs spreekuur: 9-12 uur, Ronde 

Tafelhuis, even weken: rechtswinkel, 

oneven weken: Stichting Leergeld

• Formulierenhulp: 10-11 uur,  

Kruispunt

• Loket Z: 10-12 uur, Ronde Tafelhuis


