
De presentatie van de plannen vond plaats 
in wijkcentrum De Ypelaer. Over een ding 
was iedereen het eens: Tilburg-Noord is 
een mooie wijk waar heel veel te berei-
ken is. Een lid van de wijkarena vertelde: 
“Vroeger fietste ik van Loon op Zand naar 
de binnenstad zo vlug mogelijk door  
Tilburg-Noord. Inmiddels woon ik zelf in 
Noord en zie dat het beeld dat ik destijds 
van de wijk had niet klopt." De leden van 
de Wijkarena en Jongeren-Adviesraad 
(JAR) hopen aan anderen te kunnen laten 
zien dat Tilburg-Noord een fijne wijk is. In 
2040 moet dat vanzelfsprekend zijn.

Je hebt elkaar nodig
Een aantal ideeën worden behandeld tij-
dens drie bijeenkomsten van een groep 
van 25 actieve wijkbewoners en profes-

sionals: De Wijkarena. Als voorbeeld: de 
Food-Market. Hier kunnen culturen elkaar 
ontmoeten, samen eten en ondernemer-
schap samenbrengen. Daar kan beter be-
grip voor elkaar door ontstaan. Een andere 
conclusie is dat de bewoners aangeven 
hoe het moet. Wel altijd in samenspraak 
met de gemeente, anders komt er niets 
van terecht. Vrijwilligers én professionals, 
alleen dan mag je een goed resultaat ver-
wachten. De een kan niet zonder de ander.

Positief kritisch
De beide wijkraden in Noord zijn positief 
kritisch over de nieuwe werkwijze. De ener-
gie die erin wordt gestoken, wordt gewaar-
deerd. Maar hoe staat het met de prakti-
sche effecten, waar leidt dit toe? 2040 is 
nog ver weg en in de tussentijd moer 

er ook het nodige gebeuren. Voorzitter  
Harrie Meeuwesen: “We zullen dit als een 
luis in de pels volgen. Het moet niet zo zijn 
dat we straks alleen een prachtig proces 
achter de rug hebben.” Ter herinnering: De 
wijkraden presenteerden ruim twee jaar 

geleden een manifest waarin werd aange-
drongen op stevige maatregelen en inves-
teringen om de leefbaarheid in Noord te 
verbeteren. Met het faciliteren van de Wijk-
arena heeft de gemeente de handschoen 
opgenomen.
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Wijkkrant Noord is het 
nieuwsblad voor Tilburg- 
Noord. De krant wordt 
gemaakt door vrijwilligers 
en verschijnt in 2019
achtmaal.

Simpelweg gelukkig in Tilburg-Noord:  
Andra Apine, oud-volleybalinternational
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Wat heeft smeerkaas te maken met 
blindengeleidehonden? 
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Wereldkampioen Nasser el Jackson uit 
Noord staat in het theater

Door: Ab Kuiper

Hoe moet Tilburg-Noord er in 2040 uitzien? Dát is de centrale vraag. En hoe krijg je 
wijkbewoners warm voor zulke toekomstplannen? Het antwoord: Wijkarena! Inwoners 
van Tilburg-Noord, verenigd in een Wijkarena en ondersteund door professionals. “De 
gemeente helpt bij het realiseren van de plannen, maar heeft daarbij niet de regie”, 
zegt wijkwethouder Mario Jacobs. Alleen als Tilburg-Noord er zelf de schouders onder 
zet, kunnen plannen gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld een foodmarket of meer 
terrassen. De wijk bepaalt zelf wat ze wil en waar energie in wordt gestoken. 

De Wijkarena van 14 juni heeft inmiddels een vervolg gehad. Op 18 september kwam de kerngroep opnieuw bijeen, aangevuld met deelnemers van 14 juni die aangaven betrok-
ken te willen blijven. Ook een aantal architecten, mensen uit de media-wereld, ambtenaren en raadsleden nam deel. De Wijkarena groeit, er nemen meer jongeren en mensen 
uit verschillende culturen aan deel. Tijdens de bijeenkomst van 18 september zijn de resultaten van 14 juni besproken. Welke acties lopen er nu al?  Wat kan nu aangegrepen en 
versneld worden om de ontwikkelingen aan de gang te houden. Tilburg-Noord 2040 duurt nog lang, maar op weg daar naar toe kiezen de deelnemers wat ze nu, morgen, deze 
week, volgende maand en volgend jaar al kunnen doen. De Wijkarena gaat een nieuwsbrief opzetten, waarin u de vorderingen van de groep kunt blijven volgen. Wilt u zich op 
deze nieuwsbrief abonneren? Stuur dan een mail naar toekomstnoord@gmail.com. 

Monique Knapen bij de opening van de Wijkarena                                                       Foto's: Miek Korsmit

Dromen en meepraten over Noord 2040
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C O L O F O N
Toen & Nu: Lijnsheike 
Tekst en beeld: Ad Kolen

Scan de code hiernaast om naar 
onze facebookpagina te gaan.

Een afbeelding van het Lijnsheike (Lindsche Hoek) op een 
kaart uit 1868

Hoewel in den Besterd opgegroeid, was ik al vroeg be-
kend met de Heikant. Na kerkbezoek op zondag aan va-
ders hand mee naar ‘tante Pita’ aan het Lijnsheike; het 
zijn warme herinneringen. Soms naar ’Peerke’ met als 
enige traktatie een mok water uit de put, óók leuk. Als 
puber was op zondag een bezoek aan de friettent van 
’Jan Schoen’ aan de Rugdijk vaste prik.

Het Wagnerplein is deels over het Lijnsheike aangelegd, alleen 4 leilindes in het aangren-
zende Brucknerpark verwijzen naar de plaats waar het Lijnsheike was.

In mijn geboortejaar 1950 was het Lijnsheike nog een 
van de belangrijkste verbindingswegen van Tilburg. In 
zijn volle glorie verbond hij de Heikant met andere herd-
gangen (buurtschappen). Vanaf de Heuvel was er een 
rechtstreekse connectie: door Koestraat en Hoefstraat om 
tenslotte rechts afbuigend op het Lijnsheike te belanden. 
Aan het einde rechts lag de kern van Heikant. Linksaf liep 
de verbinding door naar Loon op Zand en Waalwijk. Uit 
oude gegevens blijkt dat de omgeving van het Lijnsheike 
al rond 1450 levendig bewoond en bebouwd was. Het was 
grotendeels ‘gemeijnt’ (gemeenschappelijk bezit). Dat 
komt terug in de naam ‘gemeijnt ‘t klein Heyken’. Lijnshei-
ke komt van ‘Goed ter Linde’. Ook de inmiddels opgeslokte 
Lijnsestraat is daarnaar vernoemd. Vóór de aanleg van het 
Wilhelminakanaal was er geen enkel obstakel. En vanaf 
1923 kon het kanaal niet verhinderen dat de tramverbin-
ding naar Waalwijk nog tot 1937 over het Lijnsheike liep. 

Eerste haven
Al op 14 februari 1919 werd de gemeentelijke loswal 
’Lijnsheike’ opengesteld voor de scheepvaart. Het Wilhel-
minakanaal liep tot hier. Het oostelijk gedeelte, richting 
de Piushaven en verder naar de Zuid-Willemsvaart, is pas 
in 1923 geopend. De loswal ’Lijnsheike’ was de eerste  
haven van Tilburg; een langshaven, los- en laadplaats voor 
allerlei goederen en belangrijk voor tientallen fabrieken 
op het Goirke waar veel textiel werd gemaakt. De N.V. 
Hanze Stoomboot Onderneming bouwde er meteen een 
overslagloods met kantoor bij. Dat gebouw staat er na 
100 jaar nog steeds en werd in 2012 gerenoveerd.

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

Toddenfabriek
Door drukke bezigheden en een tijdje weg uit Tilburg, is 
het ontstaan van Tilburg-Noord mij totaal ontgaan. Een-
maal terug (1979) was er veel veranderd. Ik ging wonen 
in Tilburg-Noord en had een plattegrond nodig om mijn 
nieuwe werkgever te vinden. Het heeft lang geduurd eer 
ik doorhad hoe het ooit was. Het Lijnsheike is er nog deels 
maar het huis van ’tante Pita’ is weg, net als de todden 
(poetsdoeken) fabriek waar we altijd langs liepen. Op zoek 
naar een verklaring dat zoveel zaken met grote histori-

sche en emotionele waarde 
zomaar verdwenen zijn uit 
Tilburg, stuit ik op een on-
derzoek van TU Eindhoven 
uit 1993, ‘Stadsvorm Tilburg 
Historische ontwikkeling’. Ik 
citeer: ”De stedenbouwkun-
de in de jaren zestig wordt 
gekenmerkt door eindpro-
duct-planning. In korte tijd 
wordt de ruimtelijke toe-
stand van een gebied in-
grijpend gewijzigd, waarbij 
historische gegevenheden 
vaak totaal ontkend worden.” 
‘Cees de Sloper’ kwam er zo-
maar mee weg, er is zelfs een 
weg naar hem vernoemd; de 
Burgermeester Bechtweg! 

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

25 jaar Cantabile
Gemengd seniorenkoor Cantabile bestaat dit jaar 25 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een feeste-
lijk concert op zondag 20 oktober om 14.00 uur in MFA 
de Symfonie, Eilenbergstraat 250. Toegang gratis. 

Onder leiding van dirigent Wil van Leijsen en pianiste  
Munira Yakinuna zullen jeugdige violisten van Muziek-
praktijk ‘Waterviool’ optreden tijdens dit gevarieerde con-
cert. Tevens treden enkele zangsolisten aan. Jubilarissen 
Maria Lips en Nelly de Wit (respectievelijk 92 en 87 jaar) 
worden extra in het zonnetje gezet, zij zingen mee vanaf 
het begin en hebben het koor mee opgericht. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar 
dit bijzondere concert. Misschien wordt u wel zo enthou-
siast dat u wilt meezingen. Dat kan, graag zelfs, Cantabile 
repeteert elke woensdagmiddag van 14.00 - 16.15 uur in 
Het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4 in Tilburg-Noord. Zin-
gen bij Cantabile is gezellig en brengt u in contact met 
andere mensen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
secretaris: Ria Vennix, 06-18 66 56 97.



Door de ogen van een ander
‘Door de ogen van een ander’ is een zevendelige reeks bijeenkomsten 
waarin de leefwereld van een persoon of groep centraal staat. Hoe is 
het om te leven met een handicap? Wat hebben vluchtelingen nodig 
om een nieuw leven op te bouwen en wat doet prestatiedruk met jon-
geren? In deze reeks gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen, 
professionals en bezoekers. Donderdag 24 oktober: Thema Armoede. 
Inloop: 19:00 uur; entree: € 5,00

Week tegen Eenzaamheid
Van 1 t/m 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er aandacht 
voor het thema eenzaamheid. Op 3 oktober organiseren Somalische vrouwen in het 
Ronde Tafelhuis een bingomiddag voor Tilburg-Noord. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de Stichting Thennamary, deze bekommert zich om onderwijs en gezond-
heid in het gelijknamige dorp in het zuiden van India, de geboorteplaats van de norber-
tijnse pastor in parochie Heikant-Quirijnstok: Arockiadoss Belavendran. 
Tijdstip: 12.30 tot 17.00 uur. ’s Avonds is er van 19.00 tot 22.00 uur een spelletjesavond. 
Allerlei spellen worden uit de kast gehaald: schaken, Risk, kaarten, Scrabble etc. Voor-
keur voor een spel? Laat het ons weten. Entree gratis.

Filmavond: Shoplifters
“Daar staat ze: het hartverscheurend schattige meisje Yuri, eenzaam in een buitenwijk 
van Tokyo. Veel te dun gekleed voor het winterse weer, voor straf buitengezet door haar 
ouders. Wat doe je dan, als toevallige passant en getuige van die kinderverwaarlozing?” 
Het gemak waarmee Hirokazu Kore-eda je in dit gezins- en misdaaddrama binnenvoert, 
getuigt van groot meesterschap. Met Shoplifters won hij de Gouden Palm te Cannes.
Dinsdag 8 oktober, inloop 19.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Entree € 4,-.

Grenzeloze ontmoetingen in Bijbelse verhalen
Overal ter wereld, de gehele geschiedenis door, gaan mensen met elkaar in gesprek en 
overschrijden zij grenzen. Dit najaar gaan we op zoek naar Bijbelse verhalen die ons 
vertellen van ontmoetingen waarbij mensen grenzen overgaan. Denk aan Mozes, die 
zijn volk meenam naar het Beloofde land. Maria en Jozef, die met hun pasgeboren kind 
wegvluchten op zoek naar een nieuwe toekomst.
In de Vredesweek start een serie van drie bijeenkomsten ingeleid door Thea van Blitters-
wijk over mannen en vrouwen die grenzen overgaan, soms letterlijk, soms figuurlijk in 
opvattingen, gewoonten en tradities. Donderdag 26 september, 17 oktober en 7 novem-
ber. Inloop 19.00 uur. Kosten: € 5,- per avond. 

Wereldkeuken Specials 
De Wereldkeuken Special ‘Tilburg kookt voor Noord’ is een groot succes. Op woensdag 9 
oktober wordt er gekookt door de abt en de kok van Berne. Op woensdag 13 november 
zijn de medewerkers van het Peerke Donders Paviljoen aan de beurt.  
Beide avonden beginnen om 17.30 uur.

De muzikale huiskamer van Tilburg-Noord 
Iedere maand organiseert het Ronde Tafelhuis open muziekavonden, ook wel jamses-
sies genoemd. Het Ronde Tafelhuis verandert dan in de muzikale huiskamer van Til-
burg-Noord. Mensen van alle leeftijden en allerlei culturele achtergronden maken van 
de muziekavonden een swingend feest. Sinds kort dragen de Kleurrijke Mamma’s hun 
muzikale steentje bij. Woensdag 16 oktober. Inloop: 19:00 uur. Entree is gratis. Inschrij-
vingen voor alle activiteiten:  richard@rondetafelhuis.nl. of info@rondetafelhuis.nl.

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

Simon de Koning

Als kind ben ik bang geworden voor de tand-
arts. Ik schrijf dit op het conto van de school-
tandarts. Ik kan alleen maar afgunstig kijken 
naar de mooie regelmatige gebitten van mijn 
volwassen kinderen waar nog geen enkele vul-
ling in zit. Goede tandheelkunde ligt daaraan 
ten grondslag.

Toen ik een jaar of zeventien was, kreeg ik op 
een vrijdagavond loeiende kiespijn. Inmiddels 
was ik al een aantal jaren niet meer naar de 
tandarts geweest. Mijn moeder belde en ik kon 
meteen komen, rond 21.30 uur nam ik plaats 
in de stoel van tandarts de Koning aan de van 
Anrooylaan. Hij woonde destijds volgens mij in 
het huis ernaast en er was een tussendeur. Hij 
kwam me een spuitje geven en verdween weer naar zijn gasten. Een kwartiertje later trok 
hij zonder al teveel plichtplegingen mijn kies. Klaar.

Ik (en ook vrouw en kinderen) zijn tot het laatst patiënt gebleven bij deze tandarts en 
zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik altijd met plezier naar de afspraken ging. Simon 
de Koning had humor en ik heb vaak moeten lachen terwijl ik in die stoel lag met zijn 
vingers in mijn mond. Ik schat dat hij ruim 40 jaar zijn praktijk heeft gehad aan de van 
Anrooylaan. In die periode  schreef ik regelmatig ingezonden brieven naar het Brabants 
Dagblad. De Koning las ze allemaal en begon er steevast over als ik alleen maar “Wla-
blavavva” kon antwoorden (door die vingers!). Hij heeft mij effectief van mijn angst voor 
de tandarts afgeholpen en uitstekende zorg geleverd aan mijn vrouw en kinderen. Ook 
toen wij verhuisden naar een ander deel van de stad kwam ik terug naar Tilburg-Noord 
voor de controle en behandelingen van deze tandendokter. Ik hoop dat hij deze wijk-
krant een keer onder ogen krijgt en dit stukje kan lezen.

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

www.rondetafelhuis.nl

Kleurrijke mama's                                                                                                        Foto: Richard van de Wouw

Op zaterdag 13 juli vond het jaarlijks Bachflatfeest plaats. Hoewel het in de ochtend 
nog een paar keer stevig regende, waren er voldoende enthousiaste vrijwilligers om de 
tenten op te bouwen en alles klaar te zetten.

Zomerfeest Bachflat

Er waren 96 volwassenen en 8 kinderen voor wie een apart hoekje was ingericht voor een 
kleurwedstrijd. De kinderen mochten zelf een kleurplaat uitzoeken en gingen daarmee 
aan de slag.
Tussen 17.00 en 19.00 uur verzorgde een braadmeester de uitgebreide barbecue. Hierna 
dronken de aanwezigen nog gezellig een drankje. Enkele bewoners waagden zich op de 
dansvloer. Om 20.00 uur werd de avond afgesloten.
Veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit feest mogelijk te maken.



 

Babbelaars

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt

Het Zwaailicht..............
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Even terug naar de zomer. Ik weet niet wat voor weer het is als u dit leest. Misschien heeft 
de zomer nog een stuiptrekking en vallen de mussen van het dak. Want het is heet ge-
weest, dat zult u met me eens zijn.

Het was in mijn zomervakantie. Mijn heilige drie weken. Want zo noem ik die tijd; een pe-
riode die ik volledig afscherm omdat ik dan geen enkele verplichting wil hebben. Zelfs niet 
de kleinste. Ik zal dat toelichten: ik doe veel leuke dingen: hardlopen, uit eten, bioscoop, 
theater, toneel, musea, biertje bij de Burgemeester, uitslapen, sportschool en dan werk ik 
ook nog. Voor al die dingen ben ik 49 weken per jaar beschikbaar. Vraag het en ik ben er. 
Alleen die drie weken dus niet. Niet slecht toch? 49 weken per jaar beschikbaar behalve 
die heilige drie weken. Ik verstop me dan en besteed 100% van mijn tijd aan gezin, liefste, 
en mijzelf. Uitslapen en lezen. Niet veel meer dan dat.

Dat is de tijd van handeling, nu de plaats nog. Daarvoor moeten we met vliegtuig of boot. 
Of 300 kilometer zwemmen want zover ligt het eiland uit de Spaanse kust. Ik neem u mee 
naar Mallorca. Daar strijken we neer en met een lichtblauw rookwolkje raken de wielen van 
het vliegtuig de landingsbaan. Lekker rustig, op zijn Spaans.

Koffers ophalen, flesje water kopen want het is warm en dan naar het verhuurbedrijf waar 
een auto klaarstaat. Met airco. We rijden in de nachtelijke uren naar ons appartement en 
ervaren meteen het Spaanse tempo. Niemand op deze snelweg rijdt de maximum snel-
heid! Niemand. Je mag 120 maar iedereen rijdt hooguit 90. Dat is heerlijk en past goed 
bij onze vakantiewensen. Alles is perfect: rust, vriendelijke mensen, toerisme zonder over-
heersend te zijn, zon maar niet te heet. Bij u loopt het zweet in de bilnaad bij 40+, wij 
slapen op een strandbed bij 27⁰.
Mallorca is een eiland en met de auto trekken we er vaak op uit. We volgen vooral de 
kustlijn en dan zie ik meteen nog een overeenkomst, een symbolische: rondjes rijden en 
weer terugkomen. Ergens starten, ergens heen gaan en weer terugkomen bij start. Daar 
is niets mis mee.

Tot slot in sneltreinvaart: zwemkleding uit, zomerkleding kan nog want het is aanhou-
dend heet in Nederland. Vliegtuig in, vlucht, landen, terug in Tilburg. Voor je het weet 
is daar de eerste werkdag weer, de eerste schooldag, de eerste proefwerken en de start-
gesprekken met de mentor. Geen Spaans tempo. Niet meer slapen en pas rond twee uur 
wakker worden en beseffen dat we ook vanavond iets willen eten. Regelmaat, lesroosters 
en toewerken naar de volgende mijlpalen. Het ritme waar je in mee moet… een keurslijf! 
Samen werken naar een volgend rustpunt want dat is er gelukkig altijd weer; een vakantie, 
museum of uitslapen. Zonder pieken zijn er geen dalen. Daar is niets mis mee. Werk ze, 
leer ze, slaap ze!

Op de Vlashoflaan. Iets wat ik alleen ken van vakanties in het buitenland: een herder die haar 
kudde schapen over de openbare weg naar de volgende grazige weide leidt. Een prachtig gezicht 
dat zorgt voor een beetje vakantiegevoel in Tilburg-Noord.

Dinsdag 28 mei 2019, de dag begint fris en regenachtig en op het moment dat ik 
op mijn bike stap voelt het meteen goed. Mijn eigen bike, helemaal afgesteld op 
mijn bouw en lengte. Ik fiets het politiebureau uit met mijn collega’s. Vandaag 
gaan we al onze technieken en tactieken oefenen.

Vier uur en veertig kilometer verder, na diverse oefeningen te hebben gedaan, begin ik mijn be-
nen wel te voelen. Het is toch weer een tijdje geleden dat ik zo’n afstand heb gefietst. Dat doen 
we niet vaak, fietsen in de stad is meer kort en krachtig. Dus ik vind het top om dit te doen. Het 
is belangrijk elke kans om te oefenen te pakken!

Na de evaluatie van de dag gingen mijn collega en ik verder met ons werk. Wel op de fiets uiter-
aard! Zo kwamen we in het Von Weberpark terecht. Ik zag een man of vier op een bankje zitten. 
Onverzorgde types, op klaarlichte dag. De groene kleur van de blikjes die ze vasthielden herken-
de ik als de bierblikjes die altijd leeg in het park worden aangetroffen. De Algemene Plaatselijke 
Verordening stelt alcoholgebruik in het park verboden, tijd voor een controle dus!

Hoe dichterbij ik kom, hoe duidelijker ik het zie. Eén van de mannen kijkt mij recht in mijn ogen 
aan. Ik zie de grote forse man met bruine pet snel zijn groene bierblikje in de prullenbak gooien 
die naast hem staat. Inmiddels fiets ik al over het net gemaaide grasveld in de richting van de 
man, via deze weg kan ik het viertal continu in de gaten houden.Wat blijkt, de man is niet de 
enige met het welbekende groene blik in zijn handen, ook zijn andere drie maten hebben een 
soortgelijk groen blikje vast. Het wordt steeds interessanter!

Op enkele meters afstand zie ik, met mijn collega naast me op 
zijn fiets, dat een van de maten van de man zijn blikje wegwerpt 
in de prullenbak. Hierna fietst hij weg, wankel. Zou de drank een 
rol spelen? 

Zijn fiets is niet het type waar je de Tour de France op fietst, 
maar een oude omafiets die kraakt en piept aan alle kanten, met 
een flinke slag in het achterwiel. Hij kijkt nog een keer schichtig 

achterom, waarna hij de weg zoekt naar de uitgang van het Von Weberpark. Ik stop bij de drie 
personen die nog op het bankje zitten en in mijn ooghoeken zie ik mijn collega achter de fietser 
aan fietsen. Mijn collega maakt een korte sprint op de fiets, over het grasveld in de richting van 
het geasfalteerde pad in het park. Net voordat de persoon het park wil verlaten houdt mijn col-
lega de persoon op de fiets staande.

Tijdens de controle zie ik dat de fiets op de kop wordt gezet. Mijn collega buigt zich voorover en 
heeft zijn telefoon in zijn hand, hij scant het framenummer. De persoon van de fiets staat er wat 
onrustig naast en kijkt zenuwachtig om zich heen. Mijn collega recht zijn rug: “je bent aangehou-
den, de fiets staat als gestolen gesignaleerd “.

Als biker zijn we sneller, wendbaarder en stiller, kortom flexibiliteit is het grootste voordeel van 
bikers.

Een niet alledaags tafereel

Flexibiliteit is het grootste voordeel van bikers
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Kijk, mijn wijk ..... een plaatje met een praatje

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samen-
leving met inwoners van wel 120 verschillende nati-
onaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; 
Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie 
een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit
Ik ben gelukkig!

Ze werd 51 jaar geleden geboren in Riga, de hoofdstad 
van Letland en toen nog een satellietstaat van de Sovjet 
Unie. Ze is een opvallende verschijning met haar lengte 
van 1.89 meter en haar hoogblonde, lange haar. Ik ben 
in gesprek met Andra Apine, oud-volleybalinternatio-
nal. Ze introduceerde de ‘sprongservice’ in Nederland 
en aan haar onovertroffen smashes dankt ze de bijnaam 
“De Beul van Vught”.

Ze werd al jong uitgenodigd om te trainen bij het pro-
fessionele volleybalteam van Letland en speelde met dat 
team in de Russische competitie. “Als topsporter had ik 
het goed tijdens de Sovjettijd. Het was wel hard werken, 
maar ja, dat is topsport natuurlijk altijd. Nadat Letland on-
afhankelijk werd, zijn we met het team een jaar lang de 
wereld rondgereisd om de spelers ‘te verkopen’ want pro-
fessioneel sporten in Letland was nu niet meer haalbaar. 
Ik moest wel altijd uitleggen dat ik Letse ben en geen Rus-
sin.” (Haar moedertaal is Lets maar ze spreekt en schrijft 
ook vloeiend Russisch, wat ze gewoon op school leerde). 
Op mijn vraag waarom dat belangrijk is, antwoordt ze met 
een tegenvraag: “Voor mij klinkt Nederlands en Vlaams 
ongeveer hetzelfde. Hoe zou jij het vinden als ik zeg dat 
jij een Belg bent?”

“Waar Nederlanders zijn, is het feest!”
Ze werd als professioneel volleybalster ‘verkocht’ aan Ne-
derland maar heeft op de hele wereld gespeeld. Ze woon-
de en sportte een paar jaar in Frankrijk en ook een jaar 
in Griekenland. Nederland bleef echter als een rode draad 
door haar leven lopen. “Het is hier gezellig; waar Nederlan-
ders zijn, is het feest!” Ze kwam in Tilburg-Noord terecht 
door de liefde, de vader van haar kinderen woonde daar. 
De komst van haar zoon zeventien jaar geleden was ook 
aanleiding om te stoppen met professioneel volleybal. 
Drie jaar later kreeg ze nog een dochter. Haar zoon heeft 
haar talent geërfd; hij is 2 meter lang, speelt volleybal in 
de eredivisie en woont al twee jaar op Papendal. Dit jaar 
gaat hij spelen bij het talententeam. “Toen de kinderen 
opgroeiden was het belangrijk om mensen te hebben bij 
wie je terechtkunt. Vrienden en kennissen bij wie je aan 
kunt bellen en die je dan helpen. Je ziet tegenwoordig 
vaak dat mensen eerst in hun agenda kijken of ze wel tijd 
hebben. Ik kon gewoon terecht bij hen, aanbellen en op-
vangen, nu meteen. En zij ook bij mij natuurlijk: want voor 
wat, hoort wat, elkaar helpen.”

Geen palmbomen…
De Letse roots zijn altijd gebleven. Ze gaat jaarlijks op va-
kantie met de kinderen naar haar ouders. “Letland is mooi, 
ik hou van het land, er is veel natuur en we hebben dan 
wel geen palmbomen (lacht) maar wel prachtige witte 
stranden. De steden zijn ook imposant met veel art nou-
veau architectuur. Het is in Letland veel wilder dan hier. 
Het is de helft groter dan Nederland maar heeft minder 
dan twee miljoen inwoners. Terug in Letland gaan wonen 
is niet haalbaar. Het land is in 2014 toegetreden tot de Eu-
rozone en het leven is er net zo duur als hier. De inkomens 
blijven daar ver bij achter. Er is nu veel arbeidsmigratie; 
Letten die het land verlaten om elders te gaan 

werken, de bevolking krimpt. Ik bewonder de mensen die 
daar blijven want onder deze omstandigheden lééf je niet 
in Letland, je bestáát.

Andra Apine is een leuke vrouw om mee te praten. Ze 
is expressief en goedlachs. Ze werkt in de bediening bij 
restaurant Breexz maar droomt ervan samen met iemand 
een cafeetje te beginnen waar ze ook zelf kan koken en 
taarten bakken. Ondanks haar liefde voor Letland, heeft 
ze haar draai helemaal gevonden in Tilburg-Noord (“Of all 
places!”) Ze lacht en straalt tenslotte als ze zegt: “Ik ben 
gelukkig!”

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerde landing 
in Normandië plaatsvond, het begin van de opmars die 
leidde tot de overwinning op Hitler-Duitsland en het 
einde van de tweede wereldoorlog in Europa. Een ge-
beurtenis die ook in onze omgeving de komende tijd 
herdacht zal worden.

Het einde van de oorlog is niet geheel in stilte aan de 
Nieuwe Warande en Tilburg-Noord voorbijgegaan. On-
derweg terug van een bombardement in het Ruhrgebied, 
stort op 21 Juli 1944 om 02.00 's nachts een Engelse AVRO 
Lancaster bommenwerper neer ter hoogte van de Quirijn-
stokstraat. Het toestel explodeerde vlak boven de grond. 
Vijf bemanningsleden kwamen om, twee wisten zich per 
parachute te redden maar werden later door de Duitsers 
gevangengenomen. De omgekomen bemanningsleden 
liggen op begraafplaats ‘Vredehof’ aan de Gilzerbaan.

V-1's in de Nieuwe Warande
Door: Lambert Winkelmolen Na de bevrijding van Tilburg, eind oktober 1944, is de 

bevolking nog niet verlost van het oorlogsleed. Om de 
aanvoer van Amerikaans oorlogsmaterieel via de haven 
van Antwerpen te voorkomen, schieten de Duitsers V-1’s 
af. De aanvliegroute loopt over Midden-Brabant. Lang 
niet alle V-1’s bereiken doel en komen eerder naar bene-
den. In Tilburg-Noord wordt er een door de Engelsen uit 
de lucht geschoten. Hij komt neer zonder slachtoffers te 
maken aan de Heikantse baan (Gershwinstraat). Als be-
gin februari 1945 kort na elkaar twee vliegende bommen 
neerstorten in de minister Talmastraat en nabij Huize Ma-
riëngaard, zijn tientallen doden te betreuren en is de ma-
teriële schade groot. In Udenhout wordt Huize Vincentius 
zwaar beschadigd door een neerstortende V-1, gelukkig 
vallen daarbij geen slachtoffers. In ons gebied worden 
twee inslagen gemeld, waarbij één dodelijk slachtoffer 
valt. Op 18 december 1944 sterft Adrianus Broekhoven 
op zijn akker in het buurtschap Vijfhuizen door een neer-
stortende V-1. Ook komt er een naar beneden in de Ha-
zennest, zonder ernstige gevolgen. 

Een V-1 op weg naar de lanceerinrichting

Opmerkingen, vragen, ideeën?

Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl 
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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!

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

Benodigdheden voor 5 tot 6 porties:
• 1,5 kg aubergines
• 500 gr. gepelde tomaten (uit blik of vers)
• 500 gr. uien
• 250 gr. olijfolie

• 6 teentjes knoflook
• 2 eetlepels peterselie, fijngesnipperd
• peper en zout

Bereiding:
• Maak inkepingen over de lengte in de aubergines, 

aan vier kanten. 
• Laat de onder- en bovenkant heel. 
• Bestrooi ze met wat zout en bak de aubergines in 

een koekenpan in olijfolie even zachtjes aan. 
• Leg ze vervolgens in een ovenschaal. 
• Fruit de uien met knoflook ongeveer vijf minuten 

zachtjes in dezelfde olie en voeg dan de gepureerde 
tomaten toe. 

• Laat dit mengsel 10 minuten zachtjes koken. 
• Voeg zout en peper naar smaak toe. 
• Voeg als laatste de peterselie erbij. 
• Vul de aubergines met het ui-knoflook-tomatete-

tenmengsel en giet de saus die overblijft naast de 
aubergines. 

• Voeg een klein glas water toe en zet de ovenschaal 
in een voorverwarmde oven op 180 graden. 

• Laat 50 tot 60 minuten staan tot de aubergines gaar 
zijn.

Kalí órexi! – Eet smakelijk! Illustratie: Laurien Baart

Op de Zeepkist..... 
Week tegen eenzaamheid 2019
Het Schrijfatelier is een enthousiaste club schrijvers. Elke 
week komen ze bij elkaar in de Bibliotheek Wagnerplein, 
om samen te schrijven en feedback te geven op elkaars 
werk. In aanloop naar de Week tegen eenzaamheid geven 
de leden van het Schrijfatelier aandacht aan eenzaam-
heid. Rondom dit thema hebben zij verhalen geschreven, 
die ze ook graag met anderen willen delen. Op 28 septem-
ber van 13.00 tot 14.30 uur klimmen ze op de zeepkist. De 
toegang is gratis.

Van 1 t/m 8 oktober  
Week tegen eenzaamheid 2019.

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je 
doet is voor iedereen anders. 
Op 28 september stappen de schrijvers van het schrijf-
atelier op het podium bij de Bibliotheek Wagnerplein, 
om hun zelfgeschreven teksten te delen met een groter 
publiek. Ben je benieuwd naar deze verhalen? Iedereen 
is van harte welkom om te komen luisteren.

I K  K O O K  -  J I J  O O K ?

 Uit De Griekse Gids B.V. door Wendy Nikolidakis

Recept voor Imam - Gevulde aubergines 



W I J K K R A N T N O O R D  |  S E P T  2 0 1 9  |  P. 7

All-Electric in proeftuin Quirijnstok
Door: Hans Happel en Ab Kuiper

Drie jaar geleden was de gemeente op zoek naar dertien 
bestaande woningen, om mee te doen aan het experi-
ment ‘nul op de meter’. Vier van die proefhuizen staan in 
de Quirijnstok, waarvan twee in woongemeenschap De 
Meenthe. Op een zwoele zomeravond spreken we Kris 
van Weegberg, bewoonster van één van die woningen.

De proef
De VVE van De Meenthe besloot het versleten dak te ver-
nieuwen en te isoleren. Kris had nooit veel mogelijkheden 
gezien om deze woningen te verduurzamen. Maar met 
het nieuwe dak en € 25.000 subsidie besloot ze het expe-
riment aan te gaan en haar woning te verbouwen tot nul 
op de meter. De subsidie dekte de helft van de kosten. Na 
de eerste afrekening bleek ze onder die nul te zitten en 
had ze geld verdiend. Als dat zo blijft, heeft ze over vijftien 
jaar de kosten eruit. Dat was niet het belangrijkste voor 
haar: “Voor vernieuwing heb je experimenten nodig. Als 
niemand als proef wil dienen, kom je er nooit achter hoe 
het moet.”

Van het gas af
“Mijn huis is ingebouwd, daarom hoefden de zijwanden 
niet geïsoleerd te worden. Het glas was grotendeels al 
HR++. Waar dat niet zo was, heb ik HR+++ laten plaatsen. 
Het dak is volledig geïsoleerd, noodzakelijk omdat mijn 
woning gelijkvloers is. Met een bovenverdieping en zolder 
is zo’n rigoureuze maatregel niet nodig. Eigenlijk zouden 
ook de voor- en achterwanden geïsoleerd moeten wor-
den, maar spouwmuurisolatie was niet mogelijk en een 
voorzetwand te duur. Alle schoorstenen en ventilatiepijp-
jes zijn weg.  De afzuigkap werkt met een recirculatiesys-
teem, een eenvoudige aanpassing door zelf koolstoffilters 
aan te brengen. Dat kan overigens niet bij elke afzuigkap. 
Ik ben nu volledig van het gas af en kook met een induc-
tieplaat. Die reageert net zo direct als fornuizen op aard-
gas. Ik heb driekwart van mijn pannen moeten vervangen, 
maar niet alles wordt onbruikbaar. De oude pan van ons 
oma gebruik ik nog steeds”.

Alles elektrisch
“Soms is voor inductie-koken krachtstroom nodig. In mijn 
geval niet. Ik gebruik wel krachtstroom voor de warm-
tepomp en het na-verwarmen van een buffervat waarin 
warm water wordt opgeslagen. Na-verwarmen is nodig, 
omdat de warmtepomp maar tot 400 C gaat. Het buffervat 

bestaat uit twee delen, een voor het douchewater en een 
voor de verwarming. Ik heb geen vloerverwarming, maar 
kon bijna al mijn oude radiatoren behouden. Er waren wel 
extra ventilators nodig om daarvan voldoende warmte te 
verkrijgen. Als het buiten onder de -4 C is, heb ik bijver-
warming van een pelletkachel. Ik gebruik meer elektrici-
teit dan voorheen, die wordt opgewekt door 21 zonnepa-
nelen.  Ik had meer stopcontacten nodig voor alle extra 
apparatuur. Ventilatie gaat mechanisch; warmte uit afge-
voerde lucht wordt teruggewonnen om verse lucht mee te 
verwarmen. Mijn water-water-warmtepomp maakt geen 
herrie, in tegenstelling tot een lucht-water-warmtepomp”.

De verbouwing 
“Mijn advies is om altijd met één aannemer te werken, 
zodat er één duidelijk aanspreekpunt is. Zo’n verbouwing 
heeft veel voeten in aarde. Wat binnen een paar weken 

klaar zou zijn werden uiteindelijk maanden. De betrokken 
bedrijven hadden weinig ervaring en kennis. In bestaande 
woningen is zo’n verbouwing altijd maatwerk. Dat is veel 
ingewikkelder dan in een nieuwbouwproject. De aanpas-
singen aan de twee huizen op De Meenthe waren al heel 
verschillend. Of ik anderen aan zou raden om all electric te 
gaan, is afhankelijk van de woning. Er is veel ruimte nodig 
voor de apparatuur. Ik weet niet of ik het zonder subsidie 
weer zou doen. Uiteindelijk moet het ook zonder idealis-
me kunnen. Ik weet niet of men al zo ver is qua kennis 
en kosten. Ik heb trouwens voor het afsluiten van mijn 
gasaansluiting extra betaald. Anders betaal je door voor 
een aansluiting die je niet gebruikt. De energieleverancier 
wilde zelfs rekeningen sturen, want ‘wij moeten gas voor 
u beschikbaar houden’. Het heeft veel telefoontjes gekost 
om dat ongedaan te maken.” 

Foto: Miek Korsmit

Smeerkaas op een winkeldeur smeren?
Training van een blindengeleidehond.....

Er zijn voorbeelden te over van knelpunten die zij op straat, in winkelcentra en openbare 
gebouwen tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld de specialist die naar Tilburg moet komen 
om een hulphond te leren de deur van een winkel aan het nieuwe Wagnerplein te vinden. 
De specialist traint dit met Vince, de hulphond van Marieke, ze wonen beide in Noord. 
Door smeerkaas op de deur te smeren, weet Vince snel de deur te vinden. Zo leert hij 
waar de ingang van het winkelcentrum zit. Tijdens het gesprek komen nog een aantal 
zaken voorbij. De wethouder is duidelijk: “Met deze concrete zaken kunnen we aan de 
slag. Of alles opgelost kan worden, kan ik niet beloven. Dat hangt van zaken af die ik nu 
niet kan overzien. Bij deze zeg ik toe dat ik over een jaar terugkom en zal aangeven wat 
met de aangemelde zaken wel en of niet is gedaan zijn en de reden daarvoor.” Dit valt in 
goede aarde en wordt met applaus begroet. 

De problemen die blinden en slechtzienden tegenkomen, gelden voor een belangrijk 
deel voor alle bewoners in Tilburg met een beperking of moeilijk ter been met een rol-
lator of rolstoel. De wethouder hamert er tijdens de bijeenkomst op: “Meld het bij de 
gemeente als er klachten of problemen zijn”. Vage klachten zijn moeilijk te plaatsen. Maar 
als je meldt dat in een bepaalde straat op een bepaalde plek de tegels van het trottoir 
loszitten, kan daar iets aan gedaan worden. Meldingen kunnen door alle inwoners van 
Tilburg gedaan worden via het Centraal Meldpunt met gebruikmaking van het gratis 
meldingsformulier. Ga naar www.tilburg.nl. Je kunt ook gebruikmaken van de BuitenBe-
ter-app of bel 14013. Door dit te doen worden de problemen vastgelegd en is bekend 
waar en wat er aan de hand is. Datum en tijd van de melding zijn dan ook bekend. Dus 
niet mopperen, gewoon doen!
Voor Contact met de Oogvereniging Regio Brabant-Zeeland: Bel met het secretariaat: 
013-4562047 of mail naar: brabantzeeland@oogvereniging.nl.

Door: Ab Kuiper 

Op 29 augustus 2019 is aan Wethouder Mario Jacobs een rapport aangeboden met 
de inventarisatie van knelpunten voor blinden en slechtzienden in Tilburg. Het rap-
port bevat een tiental probleemzaken, ook in Tilburg-Noord. Tijdens de maandelijk-
se bijeenkomst van de Oogvereniging in Tilburg (Regio Brabant-Zeeland) neemt de 
wethouder het rapport in dank aan en geeft de aanwezigen alle gelegenheid om hun 
problemen te vertellen.

Marieke Kooijmans met haar blindengeleidehond                                                           Foto: Miek Korsmit



Horizontaal

1. tentwagen door paarden getrokken; 7. touringcar; 12. frisjes; 13. vaarwel
(tabee); 14. kippenloop; 15. internationaal autokenteken Nederland; 17. rivier in
Spanje; 19. deel van voet; 21. lidwoord; 22. scheepsherstelplaats; 24. fiets met
hulpmotor; 27. oeverkant; 28. voederbak voor dieren; 30. benedendeel van een
gevel; 31. zoen; 32. windrichting; 33. schapenproduct; 35. zangstem; 37. door-
tochtgeld; 38. onderling (zonder kosten) verwisselen; 41. vaatwerk; 42. zuiver en
rein; 44. schilderslinnen; 46. afval van metselwerk; 47. wettig bewijsstuk; 48. iets
fonkelends; 49. eeltachtig huidknobbeltje; 50. smalle strook van leer; 52. rivier in
Rusland; 54. deel van drumstel; 56. bos haar; 58. wereldtaal; 61. stuk linnen (stof);
62. geestelijke; 64. sterk ijzerhoudende grondsoort; 65. rivier in Duitsland; 67.
onwrikbaar; 68. waterloop; 70. wrede Romeinse keizer; 72. bloeimaand; 73. voer-
tuig met één wiel en twee handvaten; 76. nieuw (in samenstelling); 77. met name
(afk.); 78. uitwerpsel; 79. god van de liefde; 81. militaire rang (afk.); 82. reuzen-
slang; 83. nachtroofvogel (mv.); 84. gestoord (maf); 86. kleine en goedkope
trein(bus) voor personenvervoer; 87. landbouwwerktuig.

Verticaal

1. kar op twee wielen om voort te duwen; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. in
goede conditie; 4. schoollokaal; 5. stukjes vlees met gekruide saus; 6. iemand die
steelt; 7. (roman)schrijver; 8. haarvlecht (wrong); 9. sukkel (kluns); 10. bijvoeglijk
naamwoord (afk.); 11. laag vierwillig motorwagentje (afk.); 16. vod (prul); 18.
Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 20. kopergravure; 21. marterachtig roof-
dier; 23. tropische vrucht; 25. hooivork; 26. InterKerkelijke Omroep Nederland
(afk.); 27. jonge padvinder; 29. kar om bijv. kinderen naar school te brengen; 32.
behuizing van zigeuners; 34. jongensnaam; 36. biljartterm; 37. trichloorethyleen
(afk.) 39. klein kind; 40. telwoord; 42. aardappelgerecht; 43. brandverf; 45.
Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 46. schil (bast); 51. boomsoort; 53.
windrichting (afk.); 54. motorfiets; 55. vruchtbare grondsoort; 56. Spaanse schil-
der; 57. rustteken in psalmen; 59. roemen (prijzen); 60. tweewielig motorvoertuig;
62. bekende boskabouter; 63. bestuurder (gouverneur); 66. naaldboom; 67. voor
(in samenstelling); 69. alvorens; 71. opstootje; 73. tienpotig schaaldier; 74. loof-
boom; 75. kermislekkernij; 78. roeipen; 80. droog (van wijn); 82. bouwkundig inge-
nieur (afk.); 85. kiloton (afk.).
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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 

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 5 - 2019 is: CITROENSCHILLETJE
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Patricia van Heeswijk, Mozartlaan
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 15 oktober naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

FEB

13
Week van de eenzaamheid

Bibliotheek Wagnerplein
Gelukkige vrouwen aan tafel

Jamsessie in het Ronde tafelhuis
Aanvang 19.30 uur

Concert Cantabile in de Symfonie
Aanvang 14.00 uur

Workshop Herfstsferen bij Magnolia 
bloemen. Van 19.30-21.30 uur

Opera in Symfonie, Ernani van Verdi
Aanvang 19.30. Toegang € 5,-

La Renaissance met Con Saluti Musicale
Bij de Symfonie. Toegang gratis

 Begin wintertijd

UITAGENDA
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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

Nieuws van K.B.O. Stokhasselt 
Ouderenbond K.B.O. Stokhasselt organiseert allerlei ac-
tiviteiten voor haar leden. Zoals bijvoorbeeld kaarten, 
sjoelen, biljarten en een jaarlijkse reis. Een minder be-
kende in dit aanbod is wellicht Koersbal…

Koersbal?
Een van oorsprong Australische sport die enigszins lijkt op 
jeu de boules. Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid 
naar Europa. Bewegen is gezond en daarom wordt In 
het kader van Meer bewegen voor Ouderen steeds meer 
koersbal gespeeld, een indoor balspel dat wordt gespeeld 
op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen 2 teams van 2 per-
sonen tegen elkaar. De bedoeling van het spel is, net als 
bij jeu de boules om de ballen zo dicht mogelijk te rollen 
bij de jack, het witte doelballetje. De ballen rollen echter 
niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt om-
dat het zwaartepunt niet in het midden zit. Daardoor is 
koersbal leuk, maar ook moeilijk. Iedereen kan het leren 
en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig en 
ook verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat 
iedereen gelijke kansen heeft.

Voordelen.
Je ontmoet nieuwe mensen, je doet aan beweging en er is 
competitie-element. Wie weet komt er een leuke nieuwe 
vriendschap uit voort. Lid worden?
Wilt u lid worden, kosten van het lidmaatschap van de 
K.B.O. zijn €25 per jaar. Bel onze secretaris, Kees Janssens 
telefoon 0647550912.
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Mijn man en ik zijn qua karakter geen gelukkige combinatie. Allebei menen we het beter 
te weten en allebei willen we daarin graag gelijk krijgen. Van de ander. Dat doet zo nu en 
dan wat stof opwaaien.

Hij (halverwege een uitputtende klim met de fiets aan de hand ergens op vakantie in 
Duitsland): ‘Nu kunnen we twee dingen doen: doorgaan of terug?’ Ik (puf puf!): ‘Terug!’ 
‘Laat me dan ook niet kiezen! Trouwens, waarom heb je nog steeds niet die app gedown-
load? Die is speciaal voor navigatie op de fiets in Duitsland.’ Hij: ‘Mijn eigen app werkt 
prima.’

Na nog zes keer de route te hebben gecheckt op zijn eigen app belanden we alsnog aan 
de verkeerde kant van de berg. Vlak naast het langsrazende verkeer. Ik (brullend tegen de 
wind in): ‘Hebben ze hier geen fietspad?!’ Hij: ‘Ik snap er niks van, hij zegt dat we hier in 
moeten.’ Ik: ‘Nee, laten we dezelfde weg teruggaan tot we een herkenningspunt hebben.’ 
Hij: ‘Volgens mijn app is het nog maar twaalf minuten tot aan het dorp.’ Ik: ‘Ik denk toch 
echt dat we terug moeten gaan.’ Hij: ‘Weet jij het weer beter?’

‘Wat is er?’
‘Niks.’

Ik: ‘Jawel, je loopt te mokken. Zeg op!’ Hij: ‘Neehee...’ Ik: ‘Ik mocht toch kiezen?’ Hij: ‘Ja-
haaa...’
Ik: ‘Wat doe je nou raar dan?’ Hij: ‘Ik doe niet raar. .....maar we waren er bijna.’ Ik: ‘Dat weten 
we niet want die stomme app van jou vertrouw ik voor geen meter.’ Hij: ‘Is het weer mijn 
schuld zeker? Nou jij je zin, draaien we hier om en fietsen we terug.’
‘Dank je.’

Zo trappen we, ieder stuurs voor zich uit kijkend, de hele route terug tot aan de camping. 
Allebei denkend: Zie je wel? Ik heb gelijk! Na ruim vijfentwintig minuten naderen we 
bekend terrein. Ik: ‘Nou het is weer gelukt, we zijn er. Weet je wat? Als jij die fietsen even 
wegzet, maak ik alvast wat lekkere hapjes. Die hebben we wel verdiend. 

Wijntje?’
(gemompel)
‘Ik versta je niet.’
‘Nee niks.’
‘O, ik dacht dat je wat zei...’
‘Nee hoor.’ (Ja, dat we gewoon die andere weg hadden moeten nemen, dan waren we een 
kwartier eerder thuis geweest, maar jij moest weer zo nodig je zin doordrijven)
‘Hmmm, heerlijk zeg!’ (Wat is het toch een eigenwijs met die telefoon van hem, dat ding 
werkt voor geen meter. Voor hetzelfde geld was ik half Duitsland rondgefietst voor we 
weer op de camping waren).

‘Ja, erg lekker.’ (En tóch was het korter!’)
‘O, ik moet opeens heel nodig naar het toilet! Het zal de olijfolie zijn. Ben zo terug.’
‘Tot straks.’ (Ik zei toch dat je gewone olie moest gebruiken. Maar luisteren ho maar…)
‘Nou, dat lucht lekker op. En waar zullen we morgen eens naar toe gaan?’
‘Morgen gaan we helemaal nergens heen. Het bevalt me hier prima op de camping.’
‘Ja je hebt gelijk.’
(Grote glimlach): ‘Misschien kunnen we maandag gaan? Trouwens, hoe heet die app ook 
alweer zei je?’

Jessica Köhler-Bracke

S T R O N T E I G E N W I J S

C O L U M N

Straatklinkers: Bartokstraat .......Béla Bartók, Componist  1881 – 1945
Door: Ab Kuiper

Béla Bartók werd op 25 maart 1881 geboren in Nagyszentmiklós, dat toen op Roemeens grondgebied lag. De Bartokstraat is naar hem vernoemd. 
Zijn vader was schooldirecteur, muziekliefhebber en amateurmusicus. Hij stierf toen Béla amper acht jaar was. Zijn moeder was onderwijzeres 
en van haar kreeg Bartók zijn eerste pianolessen. Na de dood van vader verhuisde het gezin herhaaldelijk, tot ze zich in 1893 in Pressburg ves-
tigden waar Béla naar het gymnasium ging. Daar kreeg hij piano- en harmonieles van Laszlo Erkel. Intussen had hij al in 1891 zijn eerste open-
baar optreden als pianist-componist. Na de middelbare school studeerde hij van 1899 tot 1903 aan de Koninklijke Hongaarse Muziekacademie 
te Boedapest. Aanvankelijk stond Bartók sterk onder invloed van Brahms, Liszt en Richard Strauss. Later zijn vooral de invloeden van Debussy, 
Schönberg en Stravinsky in zijn muziek terug te vinden.

O P R O E P J E           

Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapie bij kanker een positieve invloed heeft 
op vermoeidheid, kwaliteit van leven, herstel van conditie en terugkeer in het 
arbeidsproces. Fysio Sport & Therapie is gespecialiseerd in het begeleiden en 
trainen van mensen met oncologische klachten. Wij zijn aangesloten bij 
Fyneon (Fysiotherapie Netwerk Oncologie).

Oncologie fysiotherapie

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

U wordt gezocht!
Een jongeman uit Syrië (18) is gevlucht voor de oorlog en woont pas een klein jaar in 
Nederland. Hij zoekt een wijkbewoner die met hem Nederlands wil praten. Zo kan hij 
zijn Nederlands snel verbeteren en komt hij in contact met andere mensen. Een Indo-
nesische mevrouw (39) zoekt iemand in Tilburg-Noord die haar Nederlands wil leren 
schrijven. Ze spreekt al goed Nederlands en Engels, maar heeft een groot verlangen om 
foutloos Nederlands te leren schrijven. Een Ghanese man (42) spreekt vloeiend Spaans, 
Duits en Engels, maar nauwelijks Nederlands. Hij is op zoek naar iemand die hem de 
basis van de Nederlandse taal wil leren. 

In het Ronde Tafelhuis komen wijk- en stadsbewoners samen met anderstaligen om Ne-
derlands te leren. Zo kunnen mensen die in het buitenland geboren zijn op een laag-
drempelige manier hun Nederlands verbeteren. Soms is er behoefte aan schrijven en 
lezen. Anderen willen vooral met Nederlandssprekende mensen in contact komen. Het 
aantal personen dat taalondersteuning zoekt, groeit hard. Momenteel wachten een 
twaalftal personen op iemand die hen wil helpen met de Nederlandse taal. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Richard van de Wouw
richard@rondetafelhuis.nl of info@rondetafelhuis.nl.

Foto:'s Miek Korsmit

Kerst-in zoekt vrijwilligers
De voorbereidingswerkgroep van de Kerst-in bij de Montfortkerk aan de Corellistraat 
kan nog wel enkele vrijwilligers gebruiken. Meedenken over het programma, de PR, con-
tacten met sponsoren en cateraars. 
Spreekt dit jou aan, neem dan contact op met Hendt van de Burgt, (06) 23 63 99 37.

Volksmuziek
In 1905 begon hij samen met Zoltán Kodály aan een ver-
zameling volksmuziek uit de Donaulanden. Het is hoofd-
zakelijk aan hen te danken dat de volksliederenschat uit 
die landen tot de meest bestudeerde en best bewaarde 
van de wereld behoort.

Werk
In 1907 werd Bartók pianoleraar en in 1917 oogstte hij 
zijn eerste succes als componist. Van 1923 tot 1938 volg-
den concertreizen door heel Europa en Noord-Amerika. 
Hij werd lid van de Hongaarse Academie der Weten-
schappen en legde zich toe op zijn concertreizen, studie 
van het volkslied en zijn werk als componist. Omstreeks 
1925 veranderde zijn stijl richting het Neoclassicisme. In 
1940 vestigde Bartók zich definitief in Amerika, waar de 
universiteit van Columbia hem een eredoctoraat in de 
muziek verleende. Hij overleed in New York op 26 sep-
tember 1945 aan leukemie.

Waardering
Bartóks muziek werd tijdens het leven van de compo-
nist slechts in kleine kring gewaardeerd. Het publiek be-
schouwde zijn muziek als atonaal en dissonant. Vrijwel 
direct na zijn dood ontstond echter grote belangstelling 
voor zijn werken, gestimuleerd door het succes van het 
Concert voor Orkest en de 

promotie van zijn vioolwerken door Yehudi Menuhin.  
Bartók werd in korte tijd een wereldberoemd componist. 
In 1988 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar 
Hongarije en bijgezet op het Farkasreti-kerkhof te Boeda-
pest.
Bron: Internet.



Tekst en beeld: Myriam Krol

Het is keihard werken om de eerste te zijn. Nasser el Jackson uit Tilburg-Noord doet dit al jarenlang. Hij werd 2x 
wereldkampioen Groundmoves. Nu steekt hij alle energie in het ontmoeten van zijn fans, én werkt hij met een 
choreograaf aan dansvoorstellingen. “Ik hoef niet meer de eerste te zijn, ik wil nu mensen motiveren en mezelf 
verder ontwikkelen.”

Nasser el Jackson is megapopulair. Hij is pas 24 jaar, heeft 
57.000 volgers op Instagram en treedt ongeveer 300 keer 
per jaar op. Overal in Nederland, maar ook Engeland, Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Honga-
rije en nog veel meer. Hij is ambassadeur van wereldwijd 
straatvoetbal platform Panna Knock Out, Adidas én Aktie-
sport athlete. Hij stelde een community samen van meer 
dan 10 voetbalkids die hij coacht. Met dit Team El Jackson 
brengt hij overal een sportieve en positieve boodschap. 
Nasser, geboren als Abdenasser El Hajoui, groeide op in 
Tilburg-Noord bij de Vlashof in een gezin met vier kinde-
ren. Zijn acht jaar oudere broer Mo was een zeer getalen-
teerd straatvoetballer, hij vernoemde zich naar Michael 
Jackson, om zijn dancemoves. “Ik keek als klein broertje 
enorm tegen hem op. Toen ik op mijn 15e ook werd ont-
dekt op straat, nam ik zijn naam aan. Ik wil hem daar mee 

eren. Het gaat niet altijd goed met hem, maar hij is en 
blijft mijn grote voorbeeld.”

Nasser bekwaamde zich in freestylevoetbal, straatvoetbal 
en pannavoetbal en bereikte daarin de wereldtop. Naast 
zijn talent is het ook zijn enthousiasme waarmee hij in-
druk maakt. Overal waar hij komt staan de kids te joelen 
als ze zijn skills zien. Maar nog leuker wordt het als hij con-
tact zoekt met de kids. “Dat vind ik het leukste dat er is. Ik 
heb Sport en Bewegen gestudeerd aan het ROC in Tilburg. 
Als ik geen freestyler was geworden, dan was ik trainer 
of coach geworden. Maar eigenlijk doe ik dat nu ook met 
mijn eigen team, waarmee ik samen de shows, clinics en 
trainingen verzorg.”

Nasser wilde meer dan louter scoren, en ging op zoek 
naar wat hij nog meer kon met zijn talent. Sinds twee jaar 
werkt hij samen met de Braziliaanse choreograaf Guilher-
me Miotto. (Miotto won zeer recent een prijs van 60.000 
voor zijn theatervoorstellingen, red.) Inmiddels heeft hij 
18 theatervoorstellingen met zijn choreografie gedanst. 
De Wijkkrant mocht de voorstelling, Ball bijwonen op 
een dansfestival in Breda, onlangs in augustus. “Dans is 
echt heel wat anders dan het voetballen. Instinctive per-
formance, zo heet de stijl van Guilherme. Ik ontdek mijn 
eigen kracht en creativiteit hierin. Geweldig om te doen. 
Hier ga ik zeker mee door.”
Wil je Nasser live zien? Volg hem op Instagram, You tube, 
op www.freestylevoetbal.nl en www.drwooow.com.
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Zomereik
Een rij zomereiken langs de Centaurusweg, aangeplant in 1960

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

De Zweed Linnaeus ontwikkelde in 1735 een systeem om planten te ordenen in groepen. Hij onderscheidt vijf groe-
pen; wieren (of algen), mossen, paardenstaarten, varens en zaadplanten. Bomen behoren tot de laatste categorie, 
de zaadplanten. Quercus robur is de wetenschappelijke naam voor de zomereik. Wetenschappelijke namen zijn 
over heel de wereld in gebruik om één bepaalde soort aan te duiden. 

Tekst en beeld: Ad Kolen

Bomen en struiken in Tilburg-Noord

Bladen en eikels van de zomereik

Het geslacht Quercus is groot en soortenrijk. Over de we-
reld verspreid, zijn ruim 450 eikensoorten bekend. In Ne-
derland treffen we ruim 25 soorten aan. Daarvan zijn er 
twee inheems; de zomereik en de wintereik. Beide soorten 
wortelen d.m.v. een penwortel. Door het meerdere keren 
verplanten, ontbreekt de penwortel nagenoeg altijd bij 
aangeplante bomen. Zij ontwikkelen een platgroeiend 
wortelstelsel waardoor ze gevoelig zijn voor harde wind, 
zoals tijdens een storm. Ook bij natuurlijke verspreiding 
komt die platte wortelgroei voor door bijvoorbeeld ver-
storingen in de bodemlagen (leemlagen), een dunne hu-
muslaag of op erg natte gronden.

Boven alle concurrenten uit…
Aan de ronde lobben kan men de bladeren van de zome-
reik onderscheiden van de Amerikaanse eik die, net als de 
moeraseik, spits gepunte bladeren heeft. Zomer- en win-

tereiken krijgen zware stammen en takken. Die vormen sa-
men een grote, hoge en brede koepel tot wel een breedte 
van 35-40 meter. De hoogte van de boom kan oplopen tot 
30-35 meter. De eik maakt al sinds zeker 5000 jaar vóór 
onze jaartelling deel uit van de Europese en Nederlandse 
wouden. De eiken toornen als heersers van het bomen-
rijk boven alle concurrenten uit. De luchtige verspreiding 
van de bladeren en takken zeeft het zonlicht maar houdt 
dat niet geheel tegen. Ze gunnen ook andere planten vol-
doende licht. Eiken vormen zo een gemengd geheel met 
linde, beuk en talrijke andere boomsoorten zoals in meer 
vochtige streken met o.a. de esdoorn en es. 

Vetmesten
De wintereik maakte in het verleden een groot deel van 
het eikenbestand uit. Nu is dat aantal beperkt. Deze boom 
stelt hogere eisen aan de bodem dan de zomereik. Die 

produceert meer eikels en is daarom meer verspreid. Ei-
kels (de mast) is goed varkensvoer, het is voedzaam en be-
vat vet (tot wel 38 %). In de middeleeuwen werden in de 
herfst varkens vetgemest in de bossen. 

Gekweekte vormen van de zomereik zijn volop aange-
plant in Tilburg-Noord, in rijen zoals langs de Centaurus-
weg, maar ook in kleine groepjes op gazons of in een rij 
tussen andere bomen zoals in de Bartokstraat, Griegstraat, 
Sibeliusstraat, Goirkekanaaldijk, Ravellaan, Mozartlaan, 
Gounodpad in en de middenberm van Heikantlaan. 

Reacties en vragen via de redactie of e-mail:  
adkolen@kpnmail.nl
Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuurbe-
levenissen op mijn weblog vogelsenzo: 
http://vogelsenzo.blogspot.com

‘Uit liefde voor mijn fans’



W I J K K R A N T N O O R D  |   S E P T  2 0 1 9  |  P. 1 1

Deze kanjerspagina is o.a. samen gesteld 

uit de Zomerkrant die gemaakt is door 

de leerlingen van de Zomerschool Stok

hasselt/Vlashof.

Mediawijsheid
Door: Jamila
We hebben geleerd wat er allemaal in de krant staat. We 
hebben ook nieuwe woorden geleerd zoals column, horo-
scoop, recensies en kop/titel. De juf heeft ook een inter-
view gedaan met een jongen uit de klas. Ze heeft verteld 
welke vragen belangrijk zijn om te stellen. We hebben ook 
geleerd wat het verschil is tussen een feit en een mening. 
Mening is wat je vindt en een feit is iets wat echt waar is. 
We hebben ook geleerd wat een bron is. Een bron is een 
hulpmiddel die jou informatie geeft over een onderwerp, 
bijvoorbeeld: een mens, een boek of een website. De juf 
heeft ook koppels gemaakt, het kind die naast je zit daar 
mag je mee samenwerken. Sommige koppels hebben een 
interview gedaan met de juffrouw. Ook is er een koppel 
die een strip hebben gemaakt. Ik vond het heel leuk.

Sporten bij de  
food- en bootdag

Move 
afval opruimen

Willem II Voetbal- en Keeperskamp  
bij VOAB in herfstvakantie

Door: Alperen en  
Abdul-malek 
We hadden bij de Regen-
boog gevoetbald, gehoc-
k e yd  e n  t a fe l vo e t b a l 
gedaan, dat was bij meneer 
Daan. Eerst gingen we 
uni-hockeyen, 3 tegen 3. 
Ook hadden we gezien hoe 
hard je kon schieten en bij 

tafelvoetbal moesten we 
rondjes rennen en moesten 
we de bal 1x overpassen en 
als je de bal niet overgooit 
was je af. Daarna moesten 
we naar een voetbalactivi-
teit, moesten we hooghou-
den en techniek doen met 
de bal en toen deden we 
aan het eind partijtje. Dat 

was bij meneer Mathijs. 
Bij de laatste voetbalpar-
tij moesten we 1 tegen 1 
voetballen. Daarna gingen 
we met 3en tegen meneer 
Kevin voetballen. Het leuk-
ste was dat meneer Kevin 
juf f rouw Anique ging 
uitdagen.

Willem II organiseert tijdens de herfstvakantie een Willem II Voetbal- 
en Keeperskamp voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar. 
Het Voetbal- en Keeperskamp vindt van maandag 14 tot en met 
woensdag 16 oktober 2019 plaats op het sportcomplex van VOAB in 
Goirle. Alle trainingen van het driedaagse Voetbal- en Keeperskamp 
zijn dagelijks van 9:00-15:00 uur.

Voetbal- en keepersplezier vormen de belangrijkste uitgangspunten van 
het Willem II Voetbal- en Keeperskamp bij VOAB. Naast afwisselende en 

vernieuwende trainingsvormen, waaronder de Skill Games uit FIFA 20, 
maken deelnemende kinderen kans op leuke voetbalprijzen. Na afloop 
mogen alle kinderen hun eigen Willem II Voetbalkampen-tenue houden 
en ontvangen ze een certificaat als blijvende herinnering aan het Voet-
bal- en Keeperskamp.

Inschrijven voor het Willem II Voetbal-  
en Keeperskamp bij VOAB kan via 
www.willem-ii.nl/voetbalkampen.

Door: Taha en Sarmad
Bij Move kregen we eerst 
uitleg wat we zouden gaan 
doen en wat we ervoor 
nodig hebben. We zouden 
in de buurt het afval oprui-
men. Na de middagpauze 

gingen we naar buiten en 
aan de slag in de buurt. 
Het was de bedoeling dat 
de buurt er weer schoon 
en mooi uitziet en dat 
de dieren niet doodgaan 
doordat ze afval eten.

Recept
Door: Yasir en Lawi
Wij hebben een lekker 
r e c e p t  b e d a c h t  v o o r 
jullie en dat is spaghetti 
met tomatensaus en kip.  
Ingrediënten:
• spaghetti
• tomatensaus
• kip
• kaas
• komkommer
• sla
Als eerste ga je de spaghetti 
koken. Ondertussen snijd 
je de kip en maak je de kip 
gaar. Als de spaghetti en 
de kip gaar is doe je het bij 
elkaar en voeg je de toma-
tensaus toe. Ondertussen 
snijd je de komkommer en 
de sla en die kun je in bakjes 
op tafel zetten. Als alles bij 
elkaar zit doe je de kaas er 
overheen en maak je het 
nog even warm. Nu kun 
je het eten. Eet smakelijk!! 
Drinken wat er lekker bij is, 
is aardbeienmilkshake.

Flauwe 
moppen
Door: Jah-liah & Sofia

Vakantie 
Er waren eens 2 onder-
broeken in de wasmand 
zegt de ene onderbroek;  
ik ga binnen kort op 
vakantie. Zegt de andere 
onderbroek ; ik hoef al niet 
meer op vakantie, ik ben al 
bruin genoeg ;] ;D

Vrouw is nogal jaloers 
Mijn vrouw is nogal jaloers. 
Onlangs keek ze in mijn 
agenda en vroeg ze wie 
juli was.

Jantje neemt dropjes 
mee naar school
Jantje neemt dropjes mee 
naar school. De juf zegt; 
je mag geen snoep mee 
naar school nemen en pakt 
ze af. Na school eet ze de 
dropjes op. De volgende 
dag gebeurt dat weer. De 
volgende dag vraagt de juf 
aan jantje of hij weer drop-
jes heeft mee genomen. 
Zegt jantje: nee want mijn 
konijn is dood :o
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Expositie Peerke Donderspaviljoen:
175 jaar Fraters van Tilburg
In het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord is op 24 augustus een tentoonstelling geopend over 175 jaar Fraters van Tilburg. Deze congregatie is van grote invloed 
geweest op Tilburg en veel landen wereldwijd, met name voor het onderwijs. De expositie heeft als titel ‘Missie van Barmhartigheid: 175 jaar de Fraters van Tilburg’. De ten-
toonstelling kan tot en met zondag 20 oktober elke woensdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur worden bezocht.

De Fraters van Tilburg zijn in 1844 opgericht door Joannes 
Zwijsen, de toenmalige pastoor van Tilburg. Zijn stand-
beeld staat bezijden de Heikese kerk. In die tijd was er 
nauwelijks onderwijs voor de meeste kinderen. De Fra-
ters hebben zich altijd in het bijzonder ingezet voor het 
onderwijs. Tilburg telt nog altijd duizenden inwoners die 
ooit van de fraters les hebben gehad. Ze stichtten niet al-
leen scholen, ze ontwikkelden ook zelf zeer succesvolle 
onderwijsmethoden. Het lesmateriaal werd gedrukt door 
de eigen, nog steeds bestaande drukkerij (nu: uitgeverij) 
Zwijsen.

De congregatie hield zich tevens bezig met onderwijs aan 
doven en blinden, wezen, verlaten kinderen en verple-
ging. Behalve in tal van plaatsen in Nederland, waren de 
Fraters van Tilburg gevestigd in onder meer België, Surina-
me en de Antillen. Momenteel zijn ze nog actief in Indone-
sië, Namibië, Kenia en Brazilië. Het generalaat (hoofdkan-
toor) is gevestigd aan de Gasthuisring in Tilburg, bakermat 
van een zeer betekenisvolle organisatie. Dit alles komt aan 
bod op de tentoonstelling in het Peerke Donders Museum. 
Het verhaal wordt verteld aan de hand van elf panelen met 
foto’s, teksten en met voorwerpen. Na een bezoek aan de 
expositie is de bezoeker volledig op de hoogte over on-

derwerpen als: waarom stichtte Joannes Zwijsen de Fra-
ters van Tilburg, hoeveel fraters zijn er nu nog in Tilburg en 
wereldwijd? Wie waren de eerste fraters?  Wat is de Bewe-
ging van Barmhartigheid en wie zijn de Ambassadors of a 
Worldwide Brotherhood?

Gedurende de expositie worden verschillende lezingen en 
presentaties gegeven. 
Meer informatie daarover staat op de website van Peerke 
Donders: www.peerkedonders.nl.

De Fraters van Tilburg betekenden veel voor het onderwijs in Tilburg en hun betekenis is nog steeds heel groot, maar nu onder meer 
in een land als Indonesië. Opmerkelijk is dat de klassensituatie ongeveer gelijk is. De lesgevende frater Gaudentius staat achter in 
de klas van Sint Denis. De Tilburgse foto is eind jaren ’40 gemaakt 

Geluk valt niet uit de lucht. We hoeven ook niet elke dag 
te stralen en even gelukkig te zijn. Elke mens heeft recht 
op twijfel en verdriet maar het deeltje van ons geluk dat 
maakbaar is, hebben we in eigen hand. Het gaat om de 
manier waarop we naar de dingen kijken en de actie die 
we ondernemen voor ons eigen geluk en dat van andere 
mensen. Wie hoopvol en gelukkig is, wil dat immers ook 
delen met anderen.  

Houd jij ook van een goed gesprek? Eén waarin het niet 
gaat over waar of niet waar? Waarin het niet draait om ge-
lijk hebben of niet? Om goed of fout? Een gesprek waar 
de deelnemers graag naar elkaar willen luisteren. En ook 
bereid zijn om hun eigen persoonlijke verhaal te vertellen. 
Vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel. De Biblio-

theek Wagnerplein zet haar deuren open voor alle vrou-
wen uit de wijk. Iedereen is welkom om aan te schuiven 
bij "Gelukkige vrouwen aan tafel". De gesprekken worden 
vanuit de bibliotheek begeleid door professional Julia van 
de Griendt.

Op maandag 30 september, 28 oktober en 25 november 
organiseert de Bibliotheek, samen met de Ouderkamer VO 
in Tilburg-Noord, een ochtend om ervaringen uit te wisse-
len, stoom af te blazen, van elkaar te leren en inspiratie op 
te doen. Allerlei onderwerpen kunnen tijdens deze och-
tend op tafel komen. Maar vooral onderzoeken we wat het 
thema ‘Geluk’ voor iedereen betekent. 

Gelukkige vrouwen aan tafel

Je bent van harte welkom om deel te nemen! Graag aanmelden bij wagnerplein@bibliotheekmb.nl 
Data en tijd: maandag 30 september – 28 oktober – 25 november van 9.30 tot 11.00 uur

Locatie: De Bibliotheek Wagnerplein, Wagnerplein 4

Uitnodiging!
Het is vijftig jaar geleden dat Tilburgs Mannenkoor La Renaissance opnieuw werd opgericht. Deze wedergeboorte wordt gevierd met een geweldig concert in de con-
certzaal van Theaters Tilburg op zaterdag 16 november a.s. Onder de titel “Con saluti musicali” wordt met het Jeugdkoor Souvenir des Montagnards, het Möbiusorkest 
en solisten een avond met veel Bel Canto, maar ook eigentijdse muziek geboden. De bekende Tilburgse theatermaker Peer de Graaf leidt de avond. Op de website van La 
Renaissance  vindt u alle informatie.

La Renaissance en de beide wijkraden van Tilburg-Noord 
nodigen u uit als bewoner van Tilburg-Noord om een 
voorproefje van dit concert bij te wonen. Op zaterdag 
26 oktober kunt u in MFA De Symfonie een deel van het  
jubileumconcert gratis bijwonen. 
Het koor zingt dan een groot aantal stukken uit het pro-
gramma van “Con saluti musicali”. 

De kans is groot dat u na deze uitvoering nieuwsgierig 
bent geworden naar het volledige concert en op 16 no-
vember naar de Concertzaal komt. 

Graag tot ziens op zaterdag 26 oktober in De Symfonie.

Met vriendelijke groet, 
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance. 
www.mannenkoor-la-renaissance.nl
Wijkraden Tilburg-Noord
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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
Dinsdag 1 oktober van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 2 oktober van 18.30 tot 19.30 uur
Dinsdag 29 oktober van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 6 november van 18.30 tot 19.30 uur

Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 3 oktober van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 16 oktober van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 7 november van 18.30 tot 19.30 uur

Meer wijknieuws op pagina 14 & 15

Familiedagen met vrijmarkt in de Ypelaer

Repair Café in de Ypelaer

Wie Word Wijkburger 2019?

‘Wij aan Zet’ i.p.v. ‘Wijk aan Zet’

Operaseizoen 2019/2020

Verrijk Je Wijk (VJW)

Het nieuwe operaseizoen gaat vandaag (26 september) van start. Vanaf nu kunt u elke 
laatste donderdag van de maand weer genieten van een prachtige opera in operahuis 
La Scala in MFA De Symfonie (Eilenbergstraat 250). Vandaag wordt Nabuco van Verdi ver-
toond. Voor het seizoen 2019/2020 staan verder de volgende opera’s op het programma:  
4 oktober Ernani van Verdi, 28 november De Parelvissers van Bizet, 19 december La Fille 
du Regiment van Donizetti, 23 januari 2020 Rigoletto van Verdi, 20 februari Carmen van 
Bizet, 19 maart Mozes in Egypte van Rossini, 23 april Fallstaff van Verdi en de laatste ope-
ra is op 28 mei Faust van Gounod. 
De entreeprijs is nog steeds € 5,- waarvoor u ook een kopje koffie of thee kunt drinken 
en een programmaboekje ontvangt. De aanvang is standaard 19.30 uur. 
Wilt u meer informatie over de opera’s kijk dan op de website van de Noordraad 
www.noordraadhq.nl. In het linker menu treft u een aparte categorie ‘Opera’ aan.

Begin 2020 is het weer zo ver. De wijkburger 2019 wordt dan bekend gemaakt. Wij zoe-
ken de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefkli-
maat in onze wijken in Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn, die in Tilburg-Noord woont 
maar het kan ook iemand zijn die hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis). Wilt 
u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier 
inzet voor een ander persoon of voor ons aller leefklimaat? Tot 16 december kunt u 
kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande 3 jaar die 
het (net) niet gehaald hebben mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Vergeet 
niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder 
de inzenders een prijs verloten. De uitslag van de verkiezing en verloting zal in 2020 
(tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Noordraad HQ) bekend worden gemaakt.
De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt ons via mail 
(secretariaat@noordraadhq.nl) of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfo-
nie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen.

De eerste Familiedag met vrijmarkt na de zomervakantie is op zondag 6 oktober. Daarna 
kun je hiervoor weer elke eerste zondag van de maand terecht in De Ypelaer.
De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. Aanmelden daarvoor kan op elke 
dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in De Ypelaer of via het e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@
stokhasselt.nl. In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan iedereen vanaf 12.00 
uur aanschuiven bij de lunch. Een complete standaardlunch inclusief drinken kost niet 
meer dan € 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
In principe kun je tot 13.00 uur gewoon binnenlopen maar we zijn vaak al eerder ‘uitver-
kocht’. Wacht dus niet te lang want op=op.
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 levens-
middelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe donorwet
De werkgroep Senioren Nieuw Noord van de Noordraad organiseert samen met de KBO, 
de Zonnebloem en het Rode Kruis een informatieve bijeenkomst over de nieuwe wet 
Donorregistratie. De bijeenkomst wordt twee keer gehouden: 

• woensdag 23 oktober om 14.30 uur bij de KBO op Kreverplein 27 en
• woensdag 30 oktober om 14.30 uur in wijkcentrum De Ypelaer, Corellistraat 10.

Er zal aandacht worden besteed aan de consequenties van de nieuwe Wet Donorregistra-
tie die op 1 juli 2020 in werking treedt. Deze wet regelt dat mensen (Nederlanders vanaf 
18 jaar) wel of niet organen en/of weefsel willen afstaan aan patiënten. De wet komt er 
in het kort op neer dat als u zich niet registreert, u automatisch als volledige donor wordt 
beschouwd. De nieuwe wet wordt tijdens de bijeenkomst uitgelegd en het belang er van 
voor uw persoonlijke wensen. Zo hoort u ook hoe u uw persoonlijke wensen kenbaar 
kunt maken. 

Senioren Noord

Bewoners van Villa Verdi ontmoeten elkaar op koffie-ochtenden
Villa Verdi is een appartementencomplex in Tilburg-Noord waar vooral ouderen wonen. 
Sinds een paar weken ontmoeten een paar enthousiaste bewoners elkaar tijdens de we-
kelijkse koffie-ochtend. Elke week is de ontmoetingsruimte open op woensdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur. Dit koffiemoment is onlangs gestart omdat bewoners het fijn 
vinden om wat meer contact met elkaar te hebben. Het aantal deelnemers wisselt nogal 
eens maar gemiddeld ontmoeten zo’n 11 bewoners elkaar wekelijks om onder het genot 
van een kopje koffie gezellig bij te kletsen. Wilt u eens binnenlopen: u bent meer dan 
welkom op het Verdiplein 112a.
Een vrijwilliger van ContourdeTwern is aanwezig om de groep te ondersteunen. Met 
deze contactochtenden willen we er samen voor zorgen dat de bewoners langer prettig 
zelfstandig kunnen blijven wonen. De koffieochtend in Villa Verdi komt voort uit het 
project Fijn Thuis, een samenwerking van ContourdeTwern, Thebe, WonenBreburg en 
Senioren Nieuw Noord (van de Noordraad).

De gemeente Tilburg wil de wijken een grotere stem geven bij de keuze en financiering 
van activiteiten en projecten in de wijk. Een aantal subsidies heeft men samengevoegd 
en de gelden beschikbaar gesteld aan de wijk. WIJ zijn dus aan zet. Als u suggesties of 
initiatieven heeft die bijdragen aan het verbeteren van de sociale contacten in onze 
wijk, kunt u een subsidie aanvragen. Het is ook de bedoeling dat de activiteit nog dit 
jaar wordt uitgevoerd.

Wat zijn voorbeelden van activiteiten?
• een spel- en sportactiviteit voor jong en oud
• een speelplek opknappen
• een voorziening voor dieren maken
• ontmoetingsplaats voor ouderen regelen
• een muziekfestijn mogelijk maken

Wat moet u doen?
Voor het aanvragen van subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Dit vindt u 
op wijkaanzet@tilburg-noord.nl. Het ingevulde formulier gaat ook naar dat adres.

Beoordeling
Een kleine commissie, bestaande uit de omgevingsmanager in Tilburg-Noord, een ver-
tegenwoordiger uit de beide wijkraden en de directeur van het Rondetafelhuis gaat 
onmiddellijk aan de slag om te bezien of de aanvraag kan worden goedgekeurd. Ook 
deze commissie weet dat u de plannen nog dit jaar moet uitvoeren en zal geen sta-in-
de-weg zijn.

Aan de slag
Laten we als inwoners van Tilburg-Noord zien, dat het niet de wijk, maar wij mensen uit 
de wijk zijn, die zich betrokken voelen met elkaar en hart hebben voor de voorzieningen 
die de wijk nodig heeft. Er ligt een aantrekkelijk bedrag klaar voor ons. Laten we zien 
dat we het waard zijn. De tijd is kort, maar we weten dat de mensen in Noord graag een 
stapje extra zetten.

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

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige  
reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding, e.d. te laten 
verrichten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. 
Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf mee-
neemt. 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.
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Verkeerssituatie Wagnerplein
We hebben inmiddels een mooi vernieuwd overdekt win-
kelcentrum, nieuwe parkeerterreinen, een plein met Ver-
halenhuis/bibliotheek, appartementen en de eerder ver-
nieuwde Drieburcht, een sportcomplex met allure. Niets 
mis zou je denken. Nou, de Bewonersklankbord Wagner-
plein, de Noordraad HQ en ook omwonenden en bezoe-
kers hebben nog wel wat wensen.
Die wensen hebben betrekking op de inrichting van het 
plein en dan vooral het ontbreken van bomen. Maar ook 
op de onduidelijke verkeerssituatie en de veiligheid van 
voetgangers op het plein. Want het plein is bedoeld voor 
voetgangers maar teveel fietsers, en zelfs motorrijders en 
auto’s (voor bevoorrading van winkels) maken het niet zo 
veilig. En dan is er nog de wel erg beperkte ontsluiting van 
het parkeerterrein aan de oostzijde (bij AH) waardoor zich 
regelmatig opstoppingen voordoen. En last but not least 
de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan.     

   

Kaal Wagnerplein                                       Foto: Carin van Voorst 

Werkbezoek wethouders 11 januari

Leden van de werkgroep WWV van de Noordraad HQ en 
Bewonersklankbord Wagnerplein waren begin dit jaar 
aanwezig bij een werkbezoek van de wethouders Ma-
rio Jacobs en Berend de Vries aan het Wagnerplein. Even 
ter verduidelijking: de Vereniging Bewonersklankbord 
Wagnerplein heeft tot doel de bewonersbelangen te be-
hartigen bij de herontwikkeling van het Wagnerplein en 
omgeving. Zij heeft periodiek overleg met gemeente en 
projectontwikkelaar. De Noordraad HQ is de wijkraad voor 
de wijken Heikant en Quirijnstok en heeft ondermeer als 
taak de belangen te behartigen van de wijkbewoners.
Het bezoek van de wethouders op die betreffende 11 ja-
nuari was naar aanleiding van een petitie vanuit AH over 
de verkeersproblemen op en rondom het Wagnerplein. De 
handtekeningen die de petitie heeft opgeleverd werden 
tijdens het bezoek overhandigd aan de beide wethou-
ders. De parkeerproblemen op de parkeerplaats bij AH 
(oostzijde Wagnerplein) zijn bekeken en besproken. Dat 
parkeerterrein heeft te weinig ontsluitingsmogelijkheden 
waardoor opstoppingen ontstaan; vooral als de winkels 
ook nog eens bevoorraad moeten worden en vracht- en 
bestelwagens de doorgang blokkeren. 

Naast het parkeerterrein is ook gekeken hoe het éénrich-
tingsverkeer op de Brucknerlaan uitpakt en de te krappe 
hoek Beethovenlaan-Brucknerlaan waardoor stadsbus-
sen amper de bocht kunnen nemen. De wethouders heb-
ben aangegeven dat zij op dit moment slechts over een 
tijdelijke oplossing kunnen nadenken. Eerst zal namelijk 
het woningbouwproject in het Von Weberpark afgewacht 
moeten worden. Het éénrichtingsverkeer heeft grote ge-
volgen voor het vrachtverkeer dat nu genoodzaakt is door 
het smalle 30 km-gebied te rijden. En dat kan tot onveilige 
situaties leiden. Het heeft ook gevolgen voor de doorstro-
ming van het verkeer vanuit de Brucknerlaan naar de Beet-
hovenlaan. Zelfs de Haendellaan krijgt veel meer verkeer 
te verwerken dan waarop de smalle(re) weg is berekend 
met op drukke momenten opstoppingen op drie plaatsen.

Tijdens het werkbezoek hebben de wijkvertegenwoor-
digers aan de wethouders voorgesteld om het éénrich-
tingsverkeer op de Brucknerlaan op te heffen. Dit kan 
eenvoudig gebeuren door bij de wegversmalling een ver-
keersbord te plaatsen dat de voorrangsvolgorde aangeeft 
(met een rode en een zwarte pijl). De wethouders hebben 
toegezegd binnen enkele weken met een (tijdelijke) op-
lossing te zullen komen. 

Rapport gemeente over parkeer- en verkeerssituatie

Van de wethouders heeft de Noordraad niets meer ge-
hoord na dat werkbezoek van 11 januari. Maar dat wil niet 
zeggen dat de gemeente daarna stil zat. In juni ontving de 
Noordraad een eindrapportage van een onderzoek naar 
de parkeer- en verkeerssituatie op en rond het Wagner-
plein. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek door 
Goudappel Coffeng, een adviesbureau op het gebied van 
mobiliteit. Op 26 februari 2019 heeft een schouw plaats-
gevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Til-
burg, ondernemers, Bewonersklankbord Wagnerplein en 
Goudappel Coffeng, lezen we in het rapport. In maart zijn 
verkeers- en parkeermetingen gedaan en in mei heeft de 
gemeente Tilburg daarover het betreffende eindrapport 
uitgebracht. In het document worden verbeterpunten ge-
noemd voor het plein en de ontsluiting. Zo komt er – naar 
aanleiding van een burgerinitiatief - meer groen op het 
plein in de vorm van 13 (tijdelijke) boombakken, wordt het 
aantal afvalbakken uitgebreid met drie Bigbelly’s, wordt 
de smalle ontsluiting van de parkeerplaats in de Bruckner-
laan voorzien van belijning en komt er een proef met een 
bewaakte fietsenstalling (om het aantal fietsendiefstallen 
terug te brengen en het fietsgebruik te stimuleren). Ook 
is er aandacht voor voetgangers aan de noordkant van de 
Brucknerlaan. De oversteek wordt daar verruim File Brucknerlaan                                                         Foto: Corrie Aerts

Wat vinden Bewonersklankbord en Noordraad?

Prima verbeterpunten. Maar we kunnen ons niet vinden 
in een aantal essentiële conclusies. We vinden de hoeveel-
heid parkeerplaatsen aan de krappe kant aan de oostzijde 
van het Wagnerplein. Maar vooral vinden we de afwik-
keling van het verkeer vanuit dat parkeerterrein ontoe-
reikend. De éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan 
is oorzaak van veel opstoppingen, zoals bij de kruising 
Brucknerlaan-Beethovenlaan maar ook op drie plaatsen 

bij en op de Haendellaan. En we zijn allerminst blij met 
het vrachtverkeer dat nu een weg moet zoeken via een 30 
km zone in een woonwijk. Overigens wordt de éénrich-
ting aan de zuidzijde van de Brucknerlaan nu nog massaal 
genegeerd. Er hebben inmiddels vele gevaarlijke situaties 
plaatsgevonden. 

Bewonersklankbord Wagnerplein en Noordraad willen actie!

In het rapport komt naar voren dat de éénrichtings-
structuur van de Brucknerlaan gehandhaafd blijft. Er 
worden weliswaar argumenten voor gegeven maar die 
kunnen ons absoluut niet overtuigen. Net als de Bewo-
nersklankbord wil de Noordraad zich hard maken om 
het éénrichtsdeel van de Brucknerlaan terug te draai-
en. Maar dat kan alleen met hulp van wijkbewoners.  
Want willen Bewonersklankbord en de Noordraad HQ zich 
hard maken voor een betere verkeerssituatie bij het Wag-
nerplein, dan moeten er wel concrete signalen van wijk-
bewoners zijn. 

Dus: bent u het met de beide organisaties eens en hebt 
u ook kritiek op de huidige verkeerssituatie, laat het dan 
horen via wildeelvis@kpnplanet.nl . Eenrichting Brucknerlaan (wordt veel genegeerd) 

Foto: Carin van Voorst 

Vrijwilligers gevraagd voor Kinderdisco
De kinderdisco voor kinderen van de basisschool heb-
ben we nieuw leven ingeblazen. Elke 2e zaterdag van de 
maand van 20.00 uur tot 22.00 uur staat de Symfonie in 
het teken van de disco en verzorgt DJ Daan de muziek. 
De komende data zijn 12 oktober, 9 november en 14 de-
cember.

Maar om dit leuke evenement voor de jeugd (structureel) 
te laten plaatsvinden, zijn we dringend op zoek naar vrij-
willigers/ouders die tijdens de disco-avond aanwezig wil-
len zijn en zo nodig hand- en spandiensten willen verrich-
ten. Als u bereid bent dit te doen, laat het dan even weten 
aan Hans Zuiderwijk via hazet56@gmail.com.

U krijgt van ons tijdens de avond gratis consumpties en  
€ 10,- contant als waardering voor uw inzet.
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Het Parkfestival 2019– inmiddels uitgegroeid tot het belangrijkste zomerfestival in 
Tilburg-Noord – beleefde op 7 en 8 september een nieuwe editie. Op zondag om 12.00 
uur stond wethouder Mario Jacobs op het podium om het evenement te openen. Te-
gelijkertijd vormde zich al een lange rij bezoekers voor de wederom heerlijke lunch. 
Op zaterdag waren er al volop activiteiten, optredens en niet te vergeten de vrijmarkt, 
op zondag was het amusement niet minder. Het weer was – met een jasje aan – ook 
bepaald niet slecht.
Zonder de vele vrijwilligers was dit festival niet mogelijk geweest. Daarom: vrijwil-
ligers bedankt dat jullie opnieuw een mooi evenement mogelijk hebben gemaakt.

Foto's: Carin van Voorst en Myriam Krol
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“In Tilburg-Noord houd ik me, vanuit 

ContourdeTwern, bezig met ouderen. 

Vanuit De Ypelaer help ik bij vragen over 

zaken als wonen, gezondheid, financiën, 

zorg en welzijn. Soms weten ouderen ons 

zelf te vinden. Maar het kan ook zo zijn dat 

een vraag binnenkomt via de kinderen, 

huisarts, ouderenbond of buurtbeheerder.” 

Maak kennis met sociaal werker Ria Maas. 

“Door middel van een bezoek aan huis bekijk 

ik hoe ik kan helpen. Zo belde laatst een 

buurtbeheerder van een flat omdat hij zorgen 

had over een weduwe van 85 jaar. Hij was er 

geweest voor een kleine reparatie, merkte dat 

de woning niet zo schoon was en zag overal 

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

ongeopende post. Mevrouw vond het wel 

goed dat hij mij zou bellen.”

Hulp vragen

De buurtbeheerder ging mee naar de eerste 

afspraak. “Mevrouw vertelde dat haar man 

altijd alles regelde. Nu hij was overleden, wist ze 

niet zo goed hoe ze dingen moest aanpakken. 

Kinderen hadden ze nooit gekregen, nichtjes 

van haar man kwamen wel op bezoek. Hulp 

vragen vond ze heel moeilijk. Samen hebben 

we besproken wat er voor hulp mogelijk zou 

zijn.” Via Loket Z van de gemeente deed Ria 

een aanvraag voor hulp in de huishouding. 

“Er kwam een heel leuke vrouw waar het goed 

mee klikte.” 

Thuisadministratie

Die post was wel een zorgelijk punt: als 

rekeningen blijven liggen, komen er vaak extra 

herinneringskosten bij. De Thuisadministratie 

van ContourdeTwern werd ingeschakeld 

om alles netjes in een map te ordenen. 

“Mevrouw was eigenlijk ook onzeker over haar 

medicijngebruik. Dat werd opgelost met een 

medicijnrol via de apotheek. Zo kon ze het 

niet verkeerd doen. Eigenlijk was ze ook te veel 

alleen. Dat werd opgelost door 1 keer per week 

naar de huiskamer in het wijkcentrum te gaan.”

Kleine stapjes

Niet alles werd tegelijk geregeld, maar in kleine 

stapjes. Zodat mevrouw langzaam kon wennen. 

“Naarmate er meer vertrouwen kwam, durfde 

ik ook te vragen wie alles zou regelen als zij zou 

komen te overlijden. Er bleek niets geregeld. 

Dat betekende dat de zonen van een overleden 

broer, mensen die ze nooit zag, erfgenaam 

zouden zijn. Op mijn aanraden is een testament 

gemaakt waarin de twee nichtjes van haar man 

als executeur testamentair werden aangesteld. 

Of de nalatenschap naar de familie of naar een 

goed doel gaat, is iets tussen mevrouw en 

de notaris. Het is nu tenminste volgens háár 

wensen vastgelegd.” En mevrouw? “Die fleurde 

helemaal op omdat ze meer contacten had en 

zich een stuk zekerder voelde!”

“Nu vrijwilligersstromen opdrogen, hulpor-

ganisaties bijna tevergeefs de noodklok lui-

den en het aantal vluchtelingen op de Griek-

se eilanden alleen maar toeneemt, vind ik 

het hoog tijd zelf de handen uit de mouwen 

te steken”, aldus ContourdeTwern mede-

werkster Mariët van Laar. Van 6 tot en met 

13 oktober gaat ze via de stichting Because 

We Carry, samen met een team van andere 

vrijwilligers en bewoners, vrijwilligerswerk 

doen op Lesbos. 

“Ik ga voornamelijk werken in Kara Tepe, ge-

deeltelijk in kamp Moria. Vanaf de vroege och-

tend aanpakken om te zorgen dat het dagelijk-

se leven draaglijk is en wat afleiding brengt. Ik 

breng mezelf mee; een lach, een arm om een 

schouder, mijn jarenlange ervaring in de daklo-

zenwereld maar vooral als sociaal werker in het 

werken met statushouders, de laatste jaren ook 

in Tilburg-Noord. Ik doe het omdat ik mensen, 

die zich godsgruwelijk in de steek gelaten voe-

len door de Europese Unie en de hele wereld, 

wil laten weten dat ze nooit alleen staan.”

Dagelijkse hygiëne 

“Teams melden zich aan voor één week. Ze-

ven personen gaan 7 dagen lang zorgen voor 

7 keer ontbijt, koffie en thee, de babymelk, bil-

lendoekjes, luiers, maandverband, tandpasta 

en alles wat een mens in de dagelijkse hygië-

ne nodig heeft. #Durftevragen is vanaf nu mijn 

motto.” 

Because we carry

In de zomer van 2015 hadden drie Amsterdam-

se vrouwen er genoeg van om machteloos 

toe te kijken hoe moeders, vaders en kinderen 

verdronken tijdens hun vlucht naar veiligheid. 

Ze besloten te gaan helpen en startten een 

enorme inzamelingsactie voor babydragers. 

Eenmaal aangekomen bemerkten ze dat de si-

tuatie veel ellendiger was dan ze zich hadden 

kunnen voorstellen. Een groter plan – en meer 

hulp – was nodig. Dus bedachten de vrouwen 

een formule: elke week een fris, nieuw team van 

over de hele wereld inzetten om op Lesbos het 

verschil te maken. Met als doel het verblijf van 

mensen, die op de vlucht zijn, iets draaglijker te 

maken.   

Steentje bijdragen

“Because we carry is als hulporganisatie vol-

ledig afhankelijk van giften die via netwerken 

van vrijwilligers worden ingebracht. Zelf ben ik 

ook een inzamelingsactie gestart. Ook ik geloof 

in de kracht van mensen om een beweging te 

creëren. Met een combinatie van de meege-

brachte donaties van familie en vrienden – en 

de kracht van het netwerk – probeer ik mijn 

steentje bij te dragen.”

Meer informatie

https://www.becausewecarry.org

Gedeeld geluk vind je in 

vrijwilligerswerk!

Iets betekenen voor een ander staat voor 

gedeeld geluk. Je maakt namelijk een ander 

blij en tegelijk doet het jezelf goed. 

Een leuke vrijwilligersbaan vind je in de Va-

caturebank op www.vrijwilligerstilburg.nl. 

Op de vacaturebank kun je zelf aange-

ven wat je zoekt door de selectievelden te  

gebruiken. Heb je hulp nodig? Loop dan  

gerust binnen bij het Vrijwilligers-

punt Noord in wijkcentrum De Ypelaer  

(Corellistraat 10), op woensdag en donder-

dag tussen 9-12 uur.

Organisaties in de non-profitsector  

kunnen zelf hun vacatures plaatsen en  

beheren. Bevindt jouw organisatie zich in 

het gebied Tilburg-Noord, Berkel-Enschot of  

Udenhout, neem contact op met het  

Vrijwilligerspunt Noord. 

Natuurlijk kun je een afspraak maken voor 

een gesprek. Dan informeren we je en  

helpen bij het maken van een  

keuze. Bel naar 013 455 2928 of mail naar  

vrijwilligerspuntnoord@contourdetwern.nl 

Activiteiten tijdens Week tegen  

Eenzaamheid  

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week 

tegen Eenzaamheid. Door het hele land 

is er dan extra aandacht voor het thema  

eenzaamheid. In veel wijken vinden speciale 

activiteiten plaats, zo ook in Tilburg-Noord.  

Iedereen voelt zich af en toe wel eens een-

zaam. Maar als eenzaamheid lang duurt 

maakt dit op termijn ongelukkig. Dan wordt 

het steeds lastiger om er zelf - zonder hulp 

- iets aan te doen. Het is goed om in actie 

te komen en op onderzoek uit te gaan. Een 

goede eerste stap is om op 8 oktober van 

13.00 tot 17.00 uur naar wijkcentrum De 

Symfonie te komen. 

Deze middag vinden drie verschillende  

activiteiten plaats;  een workshop Positieve  

Gezondheid, een activiteit waarbij je gelinkt 

wordt aan iemand met dezelfde interesses. 

Ook kun je onder begeleiding in gesprek 

gaan met mensen over verbinding, vriend-

schap en eenzaamheid.  

Wil je deelnemen? Meld je aan via 

het AdviesPunt van ContourdeTwern:  

013 549 86 46.   

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

Ik breng mezelf mee; een lach, een arm, een schouder 

Mijn inzet als vraagbaak en wegwijzer

Vragen | opmerkingen

Heeft u ook een vraag? In Tilburg-

Noord kunt u contact opnemen door 

te bellen naar  wijkcentrum De Ypelaer 

(tel. 013 455 29 28) of mailen naar  

riamaas@contourdetwern.nl

Voor andere wijken belt u het Adviespunt 

(tel. 013 549 86 46). 
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