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nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt
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Een wijk om trots op te zijn
Door: Jacques van der Borght

Het is alweer even geleden dat ik ’s ochtends opgeschrikt werd door een groot artikel in de Volkskrant, een reportage in de serie Narcostaat Nederland over de productie van
synthetische drugs. Dat had als snerende kop: “De pillendraaier wordt er niet slimmer op”. Tot mijn stomme verbazing zijn de hoofdrolspelers te vinden in Tilburg, allereerst
in Broekhoven maar met Tilburg-Noord op een goeie tweede plaats. Hoezo dan? Wie? Waar? Ik woon in Noord en ik weet van niks! Ik ga in gesprek met Helmy van Ingen,
wijkregisseur van Stokhasselt en de buitengebieden.

Iedereen neemt een pilletje

Tilburg-Noord als narcowijk? Helmy van Ingen ontkent
dit in alle toonaarden. “Absoluut niet waar. Natuurlijk
zitten er dealers in de wijk maar die zijn overal. Dat kan
ook niet anders in een maatschappij waarin drugsgebruik
heel normaal is geworden. Kijk naar alle festivals en de
bezoekers daarvan. Die nemen in groten getale een pilletje.” Hij kan het weten, als wijkregisseur is hij spin in het
web van gemeentelijke en maatschappelijke organisaties en diensten. Hij kent veel mensen en vice versa. De
lijntjes zijn kort, er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk
verbinding en dwarsverbanden tussen alles en iedereen.
“Van de huismeester of woonconsulent en de wijkagent
tot maatschappelijk werk, jongerenwerk, verslavingszorg,
de gemeente en allerlei vrijwilligersorganisaties. Je moet
niet wachten tot de zaak uit de hand is gelopen. Je moet al
aan de voorkant zijn en de bewoners erbij betrekken. Die
willen meedenken en meedoen als het erover gaat de wijk
leefbaar en leuk te maken. Kijk naar het Ypelaerpark hiernaast (we zitten in de Ypelaer), dat moest eigenlijk weg.
Daartegen kwamen de bewoners in opstand en kijk eens
hoe mooi dat nou is en hoe intensief het ook gebruikt
wordt. Een aanwinst voor de wijk.”

Wietzoldertjes

Hij heeft de indruk dat overlast in de omgeving van de
maatschappelijke opvang aan de Gasthuisring groter is
dan in Tilburg-Noord. “Natuurlijk is er wel eens overlast
maar je struikelt hier in Noord toch niet over zwervers of
junks? Ik ben er ook van overtuigd dat in Tilburg-Noord
geen grootschalige productie van synthetische drugs
plaatsvindt. Wietzoldertjes komen overal voor waar

Drugslab opgerold
Eind oktober is praktisch om de hoek in Tilburg-Noord
een drugslab opgerold. Waarmee maar duidelijk is dat
zich in de onderwereld dingen afspelen waar wij allemaal (gelukkig) niks van weten. Maar goed dat Politie
en Justitie wél weten waar ze in moeten grijpen. En hopelijk de wijk een beetje veiliger is geworden.

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN
fysio-, manuele- en bekkentherapie

Heikantlaan

Foto: Myriam Krol

armoede heerst maar een drugslab in de wijk?”

Wijkagent

Natuurlijk kent iedereen adresjes waar het niet pluis is
maar dan komt het netwerk in stelling met zijn verbindingen en dwarsverbanden. Op mijn vraag of dat niet
in strijd is met de privacywetgeving, meldt hij dat daar
heel professioneel en integer en soms creatief mee omgegaan wordt. “Maar altijd binnen het wettelijke kader. Ik
zou graag zien dat de wijkagent weer net zo prominent
zijn rol kon vervullen als vroeger. Als ik op straat rottigheid uithaalde, had de wijkagent mijn ouders al gesproken voor ik thuis was! Hij kende iedereen en wist ze te
wonen. Tegenwoordig werkt dat anders en stoort het mij
dat wijkagenten voor van alles en overal worden ingezet
en daardoor minder in de wijk aanwezig zijn.”

Onverdiend

Helmy van Ingen is een bevlogen man die vol enthousiasme praat over zijn wijk en de mooie dingen die
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daar gebeuren. “Zo’n artikel in de Volkskrant schetst een
beeld dat van geen kanten klopt. De mensen verdienen
dat niet. De wijk barst van de mooie initiatieven. Een fijne plek om te wonen en er gebeurt van alles. Tenslotte
wil ik toevoegen dat ik alleen niks kan maar dat we het
vooral samen doen, samen met alle professionals en vooral en bij voorkeur met de bewoners van Tilburg-Noord.
Een wijk om trots op te zijn!
Bron: Helmy van Ingen

Doordenkertje
“De pillendraaier wordt er niet slimmer op”. In dit Volkskrantartikel wordt met een zeker dedain gesproken
over de Brabantse pillenboeren. Maar als die boeven
zo dom zijn, waarom zitten ze dan niet allang achter
slot en grendel?
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Toen & Nu: Rauwbraken

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

Tekst en beeld: Ad Kolen
In de strenge winter van 1962-1963 schaatste ik met
buurtgenootjes op het Wilhelminakanaal vanaf de
Lovense kanaaldijk. In die tijd zwierden we ook regelmatig op bevroren ondergelopen weilanden van de
Rauwbraken. Daar kon je bij een beetje vorst al snel de
schaatsen onderbinden. Vanuit ’Den Besterd’ gingen we
in andere jaargetijden vaak op ontdekking in dit ruige
buitengebied. De steenfabrieken en de leemputten waren spannend om als jongeling te verkennen. Volgens
lokale vogelaars was het destijds een goed gebied om
vogels te kijken. Er kwamen ook boomkikkers voor.

CORRESPONDENTIEADRES:

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

Scan de code hiernaast om naar
onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR
DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

Ruig

Ik ken het gebied als de ’Raoibraoke’. Door de eeuwen
heen kent het echter verschillende benamingen waaronder ’Die Ruijbraecken’, afgeleid van ruige braken:
ruig onbebouwd land. Later wordt De Rauwbraken een
uitgestrekt gebied met akkers, weilanden, leemputten
en hier en daar wat bos. Vaag herinner ik me sportvelden en een café met speeltuin. Het geheel strekte zich
oostelijk van het Wilhelminakanaal uit tot aan Berkel-Enschot, deels zelfs voorbij de huidige spoorlijn naar Den
Bosch. De Heikantse baan (nu de Jac. Van Vollenhovenstraat) was de westgrens. De bovenzijde werd begrensd door het circa 20 hectare grote bosperceel de
Nieuwe Warande. In 1757 liet Heer van Tilburg Gijsbertus Steenbergenis dit private jachtgebied aanleggen.
Een restant bevindt zich tegenover het volkstuinencomplex aan de Rauwbrakenweg en Hazennest-oost.
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De huidige situatie, de Jules Verneweg op het noordoostelijk deel van de voormalige Rauwbraken.
Halverwege de 19e eeuw worden de bossen van de
Rauwbraken gekapt. Er blijven slechts kleine stukjes
over, de rest wordt als akker of weiland in gebruik genomen. Dat het om flinke bomen ging, blijkt uit een advertentie in de krant: ”Op dinsdag 24 december 1850,
om 9 uur des morgens zullen er te Loven, op de Rouwbraken onder Tilburg publiek worden verkocht; 80 stuks
eiken en beuken van zeldzame zwaarte en lengte, veelal geschikt voor molenassen, terwijl sommige meer dan
twee Nederlandse ellen dikte in den omtrek meten.”

Het doek valt

Aan het einde van de 19e eeuw beleeft dit ontgonnen
land opnieuw grote veranderingen. Twee steenfabrieken
beginnen in 1894 en 1896 systematisch leem te winnen.
De karakteristieke leemputten zorgen voor ontspanningsmogelijkheden: zwemmen en vissen in de zomer,
schaatsen in de winter. Het gebied is door schilders en
dichters betreurd en bejubeld. De Rauwbraken had ook
zijn keerzijden; naast het gevaar van verdrinking in een

moerassige poel of leemput, kan men in de krant regelmatig lezen van een ongeluk, steek- of vechtpartij.
Vanaf 1922 vestigen de firma’s Claessens & Co en Stevens & Co zich langs het Wilhelminakanaal aan de rand
van de Rauwbraken. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan plannen om de gronden aan de oostzijde
van het Wilhelminakanaal voor ’Handel en Nijverheid’ te
bestemmen. In 1962 besluit de Gemeente de eigendommen in de Rauwbraken te onteigenen. Op 7 december
1964 start Burgemeester Becht het opspuiten van industrieterrein Loven. Het doek, beter gezegd het zand,
valt over de Rauwbraken! Laten we met zijn allen ons
best doen het nabij gelegen gebied ’Zwaluwenbunders’
wel te behouden en de natuurwaarden te herstellen.
Een belangrijk deel van de informatie voor dit artikel
komt uit het boek ‘Verdwenen Rauwbraken’ - 2017 - Theo
van Netten. Reacties en vragen via de redactie of e-mail:
adkolen@kpnmail.nl.

Programma Alzheimer Café Tilburg
Locatie: President Mandelahof Korvelplein 60 Tilburg
Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang is gratis.
Iedere 2e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.30uur
De zaal gaat open om 19.30 uur
Van 19.30 tot 20.00 uur en in de pauze is de geheugenwinkel open.
Voor informatie: tel. nr. 013–544 94 66 (dementieconsulent) of 013–467 80 22 (coördinator AC) of mail:
riafeiter@home.nl
Dinsdag 12 november 2019
Thema: Ik heb de diagnose ‘dementie’; wie kan mij helpen? Gastsprekers zijn een praktijkondersteuner en een
casemanager.
Als mensen de diagnose ‘dementie’ krijgen, kunnen zij
verwezen worden naar de huisartsenpraktijk of naar een
casemanager.
Deze avond krijgt u uitleg van een praktijkondersteuner
van de huisarts en van een casemanager dementie.
Dinsdag 10 december 2019
Thema: Wat is dementie?
Gastspreker is Elke van Drunen, psycholoog GGz Breburg
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie
niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een
verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Welke vormen
van dementie zijn er? Hoe herken ik de verschijnselen?
Welke gedragsveranderingen spelen er? Hoe kan ik het
best omgaan met een partner, ouder, vriend of kennis
met dementie?
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Om de Noord

www.rondetafelhuis.nl

Door: Jacques van der Borght

Filmavond: On the basis of Sex

Een reis door Tilburg-Noord in acht afleveringen
Dokter Sicking
Nu ik een column gewijd heb aan tandarts
Simon de Koning (die overigens niet in de van
Anrooylaan praktiseerde zoals ik ten onrechte vermeldde maar in de van Kalmthoutlaan),
moet ik natuurlijk ook aandacht besteden aan
dokter Sicking. Toen wij met het hele gezin in
Tilburg-Noord kwamen wonen, stapten we
over naar zijn praktijk, gevestigd aan de Beethovenlaan. Volgens mij was Sicking als huisarts
een van de pioniers in Tilburg-Noord. Ik herinner me dat hij praktiseerde in een soort bouwkeet. In die nieuwbouwwijk viel dat helemaal
niet op. Later verhuisde hij naar een huis ietsje verderop in de Beethovenlaan waarbij later
ook Dokter van Beek introk.
Ik herinner Sicking als een betrokken huisarts,
aimabel en innemend, die er geen doekjes om
wond en zei waar het op stond. Mijn moeder
heeft tijdens haar leven veel pogingen gedaan
om af te vallen. Daartoe was zij een keer op
consult om te bezien of de dokter haar daarbij
zou kunnen helpen. Sicking leunde eens achterover, klopte met beide handen op zijn eigen, niet geringe omvang en sprak: “Ieder
pondje gaat door het mondje”. Het waren andere tijden.
En dan die keer ergens in de jaren tachtig dat ik een goed gesprek met mijn huisarts
nodig had. Eenmaal in de spreekkamer boog hij zich vertrouwelijk over zijn bureau, presenteerde me een sigaret (ik meen Caballero) en stak er zelf ook een op. Hij nam er de
tijd voor en al rokend hebben we dat goede gesprek gehad. Zoals ik al zei; het waren
andere tijden.

HET RONDE TAFELHUIS

Het

Ronde Tafelhuis
Centrum voor religie en cultuur

AC TIVITEI TEN IN EN ROND HET RONDE TAFELH UIS
We volgen het verhaal van juriste Ruth Bader Ginsburg in een door
mannen gedomineerde wereld waar vrijheid en gelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. In 1971 stuit Ruth op een zaak die haar carrière en
het rechtssysteem voorgoed zal veranderen. Met onvoorwaardelijke
steun van haar man vecht ze zich omhoog tot een plek binnen het
Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.
Na afloop van de film is er een discussie over het glazen plafond in
de rechterlijke macht en de gelijkheid tussen en mannen en vrouwen, met Frans van de
Reijt, voormalig vicepresident kinderrechter bij de Rechtbank Den Bosch.
Dinsdag 12 november, inloop 19.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Entree 4 Euro

Filmavond: Captain Fantastic

Lente of winter, de natuur blijft prachtig door de seizoenen heen maar is ook kwetsbaar
en van slag. In tijden van klimaatverandering, smeltende ijskappen en klimaatspijbelaars
wordt de roep om duurzaamheid steeds duidelijker. Geheel in het thema van Nederland
Leest 2019: Duurzaamheid wordt de film Captain Fantastic gedraaid.
In de prachtige bossen in het Noordwesten van Amerika heeft Ben zijn ideale wereld
geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek en de sociale druk van het hedendaags bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. Het leven is
puur en overzichtelijk. Een dramatische gebeurtenis dwingt hem om de confrontatie aan
te gaan met de kapitalistische buitenwereld. Een gevoelig portret van rouwverwerking
en alternatief ouderschap in een soms grappig en ontroerend jasje.
Dinsdag 26 november, inloop 19.00 uur, afsluiting 22.00 uur. Entree 4 Euro

10 december: De dag van de mensenrechten

Dit jaar staat op de Dag van de Mensenrechten het recht op verblijf centraal. Buitenlanders hebben het recht van verblijf op basis van een werkvergunning, op basis van een
studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling of als zij in aanmerking komen voor politiek asiel. Voor mensen met een Nederlandse nationaliteit, zou je denken, staat dit recht
van verblijf in ons land principieel niet ter discussie. Actueel doet zich momenteel toch
een probleem voor als het gaat om de IS-kinderen. Het zou toch voor de hand liggen dat
zij terug kunnen keren naar hun vader- of moederland. Maar nemen zij dan hun vaders
en moeders mee? En moeten hun ouders dan hier in plaats van in het Midden-Oosten
berecht worden voor de daden waarvan ze verdacht worden? Wie vangt dan de kinderen
op, en wat komt er van hen en hun ouders terecht in dit land waar zij zo van vervreemd
zijn. Even actueel is de terugkeer van Somalische Nederlanders uit Groot-Brittannië. In
principe kunnen zij terugkeren, maar ze hebben niet zomaar recht op opvang door maatschappelijke instanties of op een huurwoning. Wat is billijk en wat is rechtmatig?

Vochtophoping, oedeem? Na kanker?
Dikke benen en pijnklachten?
Acne, liiekens, vlekjes en plekjes?
Overbeharing, rode vaatjes?
Wilt u meer weten over de behandelingen?
Wilt u meer weten over mogelijke
vergoeding door de zorgverzekeraar?

Bel of mail ons

info@atossahuidtherapie.nl
06-36393993
Verdiplein 88-90 Tilburg
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Het Zwaailicht..............
De donkere maanden zijn er weer

Babbelaars

Het is inmiddels vroeg donker, dat vinden inbrekers prettig, ze hebben meer mogelijkheden om hun slag te slaan. Zowel gemeente, politie en Buurtpreventie zetten
zich het hele jaar in om inbraken zoveel mogelijk te voorkomen maar daar hebben
zij u als wijkbewoners van Tilburg-Noord bij nodig.
1.
2.

Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?
Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets
3. Laat een lamp aan als het donker is en u bent niet thuis. Dan lijkt het alsof er iemand
aanwezig is. Stel bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in
4. Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur altijd
op slot
5. Heeft u een achterom? Doe de poort goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin
6. Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht
7. Heeft u struiken rondom het huis? Houdt deze kort, zodat het huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is
8. Laat geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning, zodat naar
binnen klimmen makkelijk is
9. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng daarop een speciaal geschikt slot aan.
10. Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Inbrekers kennen
deze ‘geheime’ plaatsen
11. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos)
Waarom is het belangrijk om 112 te bellen bij (inbraak)verdachte situaties?
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die
bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat
de bewoners op vakantie zijn.

Tekst en beeld: Marco van der Sijpt
Hij heeft een rugzakje en loopt in korte broek. Dat kan nog net, al is het al september.
Zijn eerste schooldag: voor het eerst naar de grote school. Beginnen in groep 1 is een
hele stap. Hij houdt mijn rechterhand vast en in zijn linkerhand heeft hij een ansichtkaart. Die vond hij dit weekend in de brievenbus, een kaartje van zijn nieuwe juf die
hem op die manier alvast welkom heet in de nieuwe klas. Hij wil de kaart graag meenemen. Misschien laat hij hem wel zien aan zijn klasgenootjes. Als hij durft.
Hij loopt voor me door de grote hal. Ik moet hem, net als de andere twee, een
beetje in de gaten houden. Ze sloffen voor me uit en doen hun eigen ding. Maken
constant grapjes over Youtubefilmpjes die ik niet begrijp. Hebben het over rappers die ik niet ken. Gelukkig. Een telefoon in de linkerhand want hier is wifi. Weer
online beantwoorden ze de nodige berichtjes. Vrienden willen weten hoe het is
gegaan, of ze al aangekomen zijn. Net geland in New York, gaan we hier met zijn
vijven genieten van een lang geplande vakantie. Ze zijn nu oud genoeg om het
ten volle te beseffen maar nog jong genoeg om niet alleen op vakantie te willen.

Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of
een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed.
Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige
bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.
Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende
handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie heeft al meerdere personen voor de rechter gebracht omdat zij voorbereidende handelingen voor inbraak pleegden. Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes
krijgen.
Bron: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Ze weten dat ze het pakje sap “bij de puntjes” moeten vasthouden. Je weet wel, die
hoekige puntjes aan de uiteinden. Het trucje werkt simpel: als ze het pakje aan beide
puntjes vasthouden en optillen, kunnen ze er niet gelijktijdig in knijpen waardoor de
appelsap over tafel spuit. Dat leer je als ouder snel genoeg. Jongste geniet van zijn
laatste slokje appelsap en er valt slechts een druppel op zijn slabbetje.
Het lijkt me niet verstandig om een grote hamburger te bestellen jongens. Als ik
kijk naar de Amerikanen om me heen, begrijp ik dat hun omvang niet komt door
het eten van alleen de sla op die hamburger. Ik denk dat ze zo’n enorme hamburger helemaal opeten. Niet te geloven, wij vinden een kleintje al veel te groot. We
besluiten (mama-bolletje en ik) zelfs om zo’n kleine hamburger te delen.
Op een driewieler rijdt hij naast me. Jongste, middelste of oudste. Dat weet ik niet precies meer. Wel dat het mooi weer was. Ik denk april en we lopen buiten zonder jas. In
een t-shirt. Hij praat honderduit over alles wat hij waarneemt, alles is het vermelden
waard, is een vraag waard.
Ze leunen tegen een zilverkleurige stang, de metro hobbelt heen en weer. Ze zeggen geen woord want ze hebben allebei oordopjes in met, wat zij noemen, muziek. We razen onder New York en verplaatsen ons in een mum van tijd van de ene
lokatie naar de andere. Steeds met zijn vijven en dat is fijn. Heel mijn gezin geniet
samen met mij van deze mooie reis. Alle gedachten die ik hierboven beschrijf, heb
ik overdacht terwijl ik ze in stilte aanschouw. Ik voel me dankbaar. Ik voel me gelukkig. Ik neem mijn liefste bij de hand en zij voelt hetzelfde. We komen uit de metro
en weer boven de grond en gaan verder. Samen. Met zijn vijven.
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N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N
SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Familiedagen en vrijmarkt in De Ypelaer

Wijkraad Stokhasselt zoekt nieuwe secretaris

Op zondag 1 december wordt er weer een Familiedag met vrijmarkt gehouden in wijkcentrum 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 ‘uitverkocht’. 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 levensmiddelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl

De huidige secretaris van de wijkraad Stokhasselt wil zijn taak overdragen. Daarom is
de wijkraad op zoek naar een nieuwe secretaris. Heb je belangstelling voor deze actieve
en veelzijdige vrijwilligersfunctie met bovendien een leuk team om je heen? Dichtbij
uitdagende onderwerpen en nieuwe wijkontwikkelingen? Neem dan contact op met
hmeeuwesen@home.nl of kaldrijvers@hotmail.com .

Wie Wordt Wijkburger 2019?

Vrijwilligers gevraagd voor bestuur en werkgroepen van de Noordraad
Wat is de Noordraad?

De Noordraad is de wijkraad voor de wijken Heikant en
Quirijnstok in Tilburg-Noord. We bestaan vanaf 2006 en
sinds die tijd behartigen wij de belangen van de wijkbewoners. Dit doen we onder andere door nauw samen te
werken met de gemeente Tilburg en organisaties die in de
wijk actief zijn. Door te luisteren naar de wijkbewoners en
hun vragen te beantwoorden. Door oplossingen te zoeken voor (wijk)problemen. Maar ook door activiteiten en
evenementen te organiseren en activiteiten van wijkbewoners te ondersteunen. Ons voornaamste doel is om er
voor te zorgen dat iedere wijkbewoner zich thuis voelt in
de wijk. Want Heikant en Quirijnstok zijn immers wijken
om trots op te zijn. Maar in Tilburg-Noord bestaat nog een
wijk; Stokhasselt. En ook die wijk gaat ons aan het hart.
Daarom werken we veel samen met de Wijkraad Stokhasselt.

Werkgroepen van de Noordraad

Maar we zijn ook heel praktisch bezig. De Noordraad
heeft diverse werkgroepen. En ook die kunnen wel
wat extra vrijwilligers gebruiken. We hebben werkgroepen op verschillende terreinen zoals: wonen en
woonomgeving, activiteiten en evenementen, ouderen, zwerfafval, kinderdisco, opera, communicatie en pr.

Wat doen die werkgroepen zoal: opkomen voor een veilige omgeving, voor betere verkeerssituaties, huisvesting,
winkels, groen en groenonderhoud in de wijk, betrokken
zijn bij de energietransitie, protesteren (bezwaar maken)
tegen schaliegaswinning in Noord en de aanleg van industrieterrein Zwaluwenbunders, evenementen organiseren voor jong en oud, zwerfvuil ruimen en daarover
voorlichting geven op basisscholen, bijeenkomsten organiseren voor ouderen, belangen van ouderen behartigen
op allerlei terreinen, opera’s vertonen, teksten schrijven
voor in de wijkkrant en de website onderhouden. Teveel
om op te noemen.
En waar zijn we zeer dringend naar op zoek? Naar iemand die activiteiten en evenementen wil organiseren,
naar een beheerder voor onze website, naar deelnemers voor de werkgroep Senioren en werkgroep Wonen
en woonomgeving. Maar ook als u denkt; er is iets dat
mijn belangstelling heeft en ik wil eens komen kijken óf
ik wil graag iets nieuws inbrengen en aanpakken, dan
ontvangen we u met open armen (zowel voor bestuur
als werkgroepen). Neem dan contact met ons op via
secretariaat@noordraadhq.nl. Dat mag een kort berichtje
zijn want we zullen u daarna persoonlijk benaderen.

Operaseizoen 2019/2020
Het operaseizoen draait weer volop. Elke laatste donderdag van de maand kunt u in De Symfonie (Eilenbergstraat
250) een prachtige opera beleven.
De eerstvolgende opera’s zijn op 28 november met De
Parelvissers van Bizet en op 19 december met La Fille
du Regiment van Donizetti. 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 zoeken de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefklimaat 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 u aan ons mailen via:
secretariaat@noordraadhq.nl of per post (Noordraad HQ,
p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011
EC Tilburg) toesturen.

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

Spreekuren in De Ypelaer

Dinsdag 12 november van 11.15 tot 12.00 uur
Dinsdag 26 november van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 4 december van 18.30 tot 19.30 uur
Dinsdag 10 december van 11.15 tot 12.00 uur

Spreekuren in De Symfonie

Woensdag 20 november van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 5 december van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 11 december van 10.00 tot 11.00 uur

Meer wijknieuws op pagina 6

 freelancecreative.nl
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N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N
SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Verkeerssituatie Wagnerplein

Kerst-In:
(nieuwe) bewoners ontmoeten bewoners

Kinderdisco in De Symfonie
De komende kinderdisco wordt dit keer bij uitzondering
gehouden op de 3de zaterdag, en wel op 16 november. De
disco is er voor basisschoolkinderen van de groepen 6, 7
en 8 en wordt gehouden in De Symfonie (Eilenbergstraat
250). De aanvang is 20:00 uur en we stoppen rond 22:00
uur. De entreeprijs is € 1,- .
Om dit leuke evenement voor de jeugd (structureel) te
laten plaatsvinden, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers/ouders die tijdens de disco-avond aanwezig willen
zijn en zo nodig hand- en spandiensten willen verrichten.

Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok organiseert
op 21 december 2019 om 20.00 uur in De Symfonie,
Eilenbergstraat 250
een
KERST-IN m.m.v.
Zangvereniging “CANTABILE”
o.l.v. dirigent Wil van Leijsen en pianiste
Munira Yakunina
en
WIJKORKEST TILBURG-NOORD
o.l.v. Peter-Paul van Esch
Toegang, koffie en hapjes GRATIS

Zwerfafval

In de vorige editie van de WijkkrantNoord hebben we een
uitgebreid artikel opgenomen over de verkeerssituatie
op en rondom het Wagnerplein. Vooral de ontsluiting van
de oostelijke parkeerplaats (bij AH) en de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan roepen veel klachten en
zelfs frustraties op. We hebben een oproep gedaan aan
onze lezers om zich te laten horen zodat de Noordraad
stappen kan zetten naar de gemeente en gemeentelijke
politiek om onder andere deze punten te verbeteren. We
hebben inmiddels tientallen reacties ontvangen. Mocht u
ons bericht hebben gemist; lees het terug op de website
van de WijkkrantNoord, plaats daar een reactie of stuur uw
mening naar wildeelvis@kpnplanet.nl .

Werkgroepen

We hebben in Tilburg-Noord twee werkgroepen zwerfafval. De werkgroep in Heikant/Quirijnstok komt eens per drie weken bij elkaar. De volgende keren zijn 28 november en 20 december (steeds om 14:00 uur).
Wil je (een keer) meehelpen of informatie? Kijk op www.noordraadhq.nl
of neem contact op met carin.van.voorst@planet.nl.
De werkgroep Stokhasselt gaat elke eerste
dinsdagochtend van de maand aan de slag
in de Stokhasselt. We verzamelen om 9.30
uur in wijkcentrum De Ypelaer. Belangstelling? Laat het weten via werkgroep.zwerfafval@stokhasselt.nl.

Gratis afvalgrijper

Wil je aan de slag en het zwerfafval te lijf gaan? Graag! De gemeente verstrekt via de
Diamantgroep gratis zwerfafvalgrijpers en speciale gele afvalzakken. Interesse? Stuur
een mail naar groen@diamant-groep.nl of bel 013-4641700. De mensen van de Diamantgroep halen ook de volle zakken bij u op.
Illustratie: Laurien Baart

Houdoe zomer - Welkom herfst

Foto's: Carin van Voorst

Als u bereid bent dit te doen, laat het dan even weten aan
hazet56@gmail.com. U krijgt van ons tijdens de avond
gratis consumpties en € 10,- contant als waardering voor
uw inzet.
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Een (nog) mooier Tilburg Noord

Hoogspanning gaat ondergronds

Een grote groep bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk en de gemeente werken samen aan
een (nog) mooier Tilburg-Noord. Welke positieve kanten van de wijk kunnen we versterken en meer
laten zien? En wat vinden we minder fijn in de wijk en willen we graag anders zien?

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, wordt in Brabant onder meer de bovengrondse verbinding
tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding
op een nieuw tracé.

• Een 'voedselwinkel' voor de wijk. Een plek waar
je voedsel kunt verbouwen, samen kunt koken
en eten. Een gezamenlijke moestuin in de wijk
met leerwerkplekken, waar mensen met een
uitkering of jongeren kunnen bijverdienen in het
groen. Via de moestuin kan een link worden gelegd naar de reeds aanwezige pluktuin en moestuinen in Noord. Daarnaast kan een link worden
gelegd met de ruilwinkel en het repaircafé. Ook
kan worden samengewerkt met scholen (natuureducatie, les in duurzaamheid), met groenonderhoud en met jongeren (via stages).
• In één van de appartementencomplexen in de
wijk aan de slag gaan met collectiever wonen,
door doelgroepen bij elkaar te brengen, ruimte
vrij te maken voor ontmoetingen, het omzetten
van parkeren en groen en in samenwerking met
bewoners de galerijruimte in te richten.
• Het inrichten van een 'schatkamer' voor de wijk.

Een fysieke en digitale plek in de wijk, voor en
door bewoners, waar mensen met vragen en
initiatieven terecht kunnen. Heeft u hulp nodig
bij het organiseren van een feest, wilt u een
speeltuin opknappen of huiswerkbegeleiding
opzetten? Met vragen voor ondersteuning van
uw initiatief kunt u terecht bij de schatkamer.
• Het opzetten van huiskamer-restaurants. Tilburg
Noord als grootste restaurant van de stad.
Bewoners koken voor bewoners, mensen
ontmoeten, ondernemen en ontwikkelen.
• Denktank ondernemerschap Tilburg-Noord;
professionals en vrijwilligers vanuit verschillende
invalshoeken (woningcorporatie, wijkraad,
welzijnswerk, gemeente, jongerenwerk, ondernemer, enz.) bieden hun netwerk en expertise
aan om mensen uit Tilburg Noord, die een
initiatief voor een onderneming hebben, een
stapje verder te helpen.
Wilt u mee aan de slag om Tilburg-Noord nog
mooier te maken? Meld u dan aan via
toekomstnoord@gmail.com. Ook als u op de
hoogte wilt blijven en de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u dat laten weten via dit mailadres.

Begin 2020 vindt de besluitvorming over de doorgang van het project en het
exacte tracé plaats. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.
Meer informatie is te vinden op de website www.tennet.eu/tilburg-best.

Vanaf 15 oktober 2019

Tijdelijke
fietsenstalling
Wagnerplein open

GRATIS
BEHEERDE
Er is een tijdelijke fietsenstalling bij
FIETSENSTALLING winkelcentrum Wagnerplein (naast de
WAGNERPLEIN
Bristol). De stalling is gratis en beheerLocatie: Naast Bristol
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30 uur t/m 18.30 uur
Vrijdag (koopavond)
8.30 uur t/m 20.30 uur
Zaterdag
8.30 uur t/m 17.30 uur
19.327

Op woensdagavond 18 september is in verschillende groepen nagedacht over activiteiten die we
over 3 dagen, 3 weken, 3 maanden of 3 jaar gaan
realiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten die
besproken werden en die verder uitgewerkt gaan
worden zijn:

Deze aanpassing is nodig, omdat deze verbinding binnen enkele jaren te
weinig transportcapaciteit heeft om aan de groeiende vraag naar elektriciteit
te kunnen voldoen. Ook is de verbinding verouderd en is binnen enkele jaren
groot onderhoud aan de masten nodig. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan
naar de vervanging van de bovengrondse verbinding door een ondergrondse
verbinding. Dit is mogelijk gebleken en er is een voorlopig voorkeursalternatief
gekozen. Om tot een definitief voorkeurstracé te komen wordt veel overleg
gevoerd met bewoners, grondeigenaren en gebruikers. Op een interactieve
kaart (https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/tracekaart) is aangegeven
waar het voorkeurstracé naar verwachting gaat komen en kunt u tot in detail
inzoomen. Ook kunt u hier vragen stellen en zorgen en suggesties delen.

ders houden toezicht op de gestalde
fietsen. De stalling is open tot 14 april
2020. Daarna bekijkt de gemeente of de
proef is geslaagd en of er een vervolg kan
komen.

De tijdelijke stalling is zes dagen per week vanaf 08.30 uur open. Er is plek voor
200 fietsen. In de stalling is ook ruimte voor bakfietsen en scooters. De gemeente wil met de fietsenstalling stimuleren dat bezoekers van het winkelcentrum op
de fiets komen. Zo neemt de parkeerdruk rond het Wagnerplein af.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkregisseur
Samir Azahaf via samir.azahaf@tilburg.nl of 013-5428863.

Mag dat?
Het bijplaatsen van afval bij
containers is verboden. Wie dit
toch doet, riskeert een flinke
boete. Wanneer u een bijplaatsing ziet, merkt dat een container
vol is of niet goed functioneert,
meldt dit dan via de BuitenBeterapp of via www.tilburg.nl.

Divers zwemaanbod bij Sportcomplex Drieburcht
Zwemmen in een innovatieve en fijne omgeving: dat kan bij zwembad Drieburcht. Zwem als een echte prof in
ons wedstrijdbad. Ontspan daarna in de groepswhirlpool of in een stoomcabine.
Het speciale therapiebad heeft een iets hogere temperatuur en is ideaal voor ouderen of mensen met een
blessure. Elke maandag en woensdag is er therapeutisch
banenzwemmen. Het zwangerschapszwemmen en
baby-peuterzwemmen zijn ook in het therapiebad. Elke
maandagmiddag is het banenzwemmen voor vrouwen.
Het bad wordt dan volledig afgeschermd en er is een
vrouwelijke toezichthouder aanwezig.
Drankje?
Bij Sportcafé Drieburcht kunt u na afloop genieten van
een hapje en drankje. Het zwembad zit in een multifunctioneel complex waar ook een fysio, een kinderdagverblijf en verschillende sportverenigingen zitten.

Buurtpreventie in actie
Zo'n 35 leden van de buurtpreventie Tilburg noord
hebben op dinsdagavond 17
september in en rondom MFA
De Symfonie geoefend met
veelvoorkomende praktijksituaties. De vrijwilligers
werden geconfronteerd met
dwarse hangjongeren, verwarde personen en vooroordelen.
De gemeente organiseerde
de avond samen met de coördinatoren van de buurtpreventie, politie, het
jongerenwerk, RIBW en Mee. In 4 workshops werd aan de vrijwilligers kennis
aangeboden over onderwerpen als mensen met verward gedrag en konden ze
oefenen met het aanspreken van lastige jongeren. Het doel van de avond was
met name om iets terug te doen voor de grote groep vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan een schone, hele en veilige wijk.
Altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Buurtpreventie Tilburg-Noord kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ze zijn
de extra ogen en oren in de wijk voor politie en gemeente. Vindt u een veilige
en prettige buurt ook belangrijk en heeft u interesse om zich aan te sluiten bij
buurtpreventie in Tilburg Noord? Dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente
via e-mail: buurtpreventie@tilburg.nl.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

1. ethisch (moreel); 7. Noordzeevis; 12. familielid; 13. interest; 14. spoedig; 15.
algemeen bestuur (afk.); 17. vroegere Nederlandse koningin; 19. ver gevorderd in
tijd; 21. paardenslee; 22. vangwerktuig; 24. wijde onderrok; 27. bladgroente; 28.
schilderij (lap); 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. afrastering (afscheiding);
32. gerstenat; 33. grappenmaker; 35. neerslag; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 38. deel van bed; 41. afval van koren; 42. dartel; 44. nihil; 46. deel van bijenkorf; 47. telwoord; 48. stralenkrans; 49. huisdier; 50. eten (diner); 52. land in
Afrika; 54. smeerlap (schoft); 56. bladzijde (afk.); 58. negendaagse gebedsoefening; 61. Spaanse uitroep; 62. kleurloos (pips); 64. duinvallei; 65. inwoner van
Noord-Spanje; 67. streling; 68. plechtige belofte; 70. Noord-Atlantische Verdrags
Organisatie (afk.); 72. lang en smal stuk hout; 73. insect; 76. gevangenis; 77. in
memoriam (afk.); 78. bedehuis; 79. koffiedik; 81. sadomasochisme (afk.); 82.
naaldboom; 83. verdieping; 84. flets (glansloos); 86. jong kind; 87. Europeaan.
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Horizontaal
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1. plaats in Noord-Holland; 2. muzieknoot; 3. plaats in Gelderland; 4. verlichting;
5. mond van een vulkaan; 6. tegen (in samenstelling); 7. grote vrucht; 8. houten
kist; 9. knaagdier; 10. boomsoort; 11. onderwijzeres; 16. Indische praatvogel; 18.
snijwerktuig; 20. binnenvaartuig; 21. Engels bier; 23. kampeerverblijf; 25. eetlust;
26. afdelingshoofd; 27. aanspreektitel voor een koning; 29. zuivelproduct; 32.
bekende componist; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. soort antilope;
37. familielid; 39. grasmaand; 40. Duits kaartspel; 42. ontvangkamer (hal); 43.
jaargetijde; 45. goedzak; 46. bedorven; 51. vlaktemaat; 53. de schepper; 54.
omstanders (toeschouwers); 55. windrichting; 56. verpakkingsmiddel; 57. pijnlijk
(gevoelig); 59. geestdrift; 60. Viking; 62. mannelijk beroep; 63. bewaarplaats voor
wijn; 66. inhoudsmaat van vier ankers; 67. bloeiwijze; 69. mannetjesbij; 71. sluw
roofdier; 73. Graafschap in Engeland; 74. plaats in Noord-Holland; 75. aanlegplaats voor schepen; 78. biljartstok; 80. explosief; 82. lidwoord; 85. ferrum (scheik.
afk.).

De oplossing van puzzel 6 - 2019 is: WERELDNATUURFONDS
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

V. Theeuwes, Lennondreef
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 22 november naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Nieuws van K.B.O. Stokhasselt
Niet achter de geraniums!

Kom je ook bij ons spelen?

Als je ouder bent en je zit achter de geraniums en je wilt
graag weer mensen ontmoeten, dan is dat bij de KBO mogelijk. Je kunt deelnemen, gratis of zonder veel kosten,
aan diverse activiteiten. Bijvoorbeeld biljarten, koersbal,
kaarten, bloemschikken en wat er nog meer georganiseerd wordt. Het is een plaats waar je andere mensen
kunt ontmoeten en wie weet, kom je oude bekenden
tegen. K.B.O. is een bond van ouderen voor 50-plussers.
Er is voor iedereen plaats
ongeacht afkomst en herkomst. Veel activiteiten
vinden plaats in Wijkcentrum De Ypelaer. Een paar
voordelen waar u als lid van
kunt profiteren. Op vertoon
van uw lidmaatschapspasje
kunt u bij ruim honderd zaken kassakorting krijgen.

NOV

Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

FEB
On the basis of Sex, Ronde Tafelhuis

12 13

Inloop 19.00. Entrée € 4,00

NOV

16

Kinderdisco bij de Symfonie
Aanvang 20.00 uur. Entrée € 1,00

NOV

Zie: www.onsledenvoordeel.nl. Doe uw voordeel hiermee. Het lidmaatschap kost 25 Euro per jaar, die euro’s
zijn door de vele voordelen gemakkelijk terug te verdienen. Denk ook aan de ouderenadviseur die u dan kunt
raadplegen, evenals de hulp bij uw belastingaangifte.
Bel voor het lidmaatschap met Kees Janssens 0647550912.

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

UITAGENDA

19
DEC

1

Dag tegen Kindermisbruik

Familiedag en Vrijmarkt in de Ypelaer
Aanvang 12.00 uur

DEC
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

06

Sinterklaasfeest

07

Soul Party bij Autobedrijf Probaat
Entree € 12,50. Aanvang 19.30 uur

DEC

DEC

21

Kerst-in bij de Symfonie

DEC

25

Kerst-in Montfort
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Straatklinkers: Hullebroeckstraat ..... Emiel (Leopold) Hullebroeck
Componist, (Gentbrugge 1878 — Liedekerke 1965)

Door: Ab Kuiper
Emiel Hullebroeck was componist en dirigent. Hij studeerde orgel, harmonie en fuga
aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Na zijn studies gaf hij privélessen en dirigeerde hij koorverenigingen. In 1899 stichtte Hullebroeck het Gentse A-Capellakoor
voor geschoolde stemmen, waarmee hij vooral ‘oude muziek’ bracht van polyfonisten
zoals Palestrina. Het koor bestond tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog en kende internationale successen. Daarnaast organiseerde Hullebroeck tussen 1904 en 1934
ongeveer 2000 liederavonden. Als componist kende hij groot succes met zijn populaire
volksliederen, zoals bijvoorbeeld ‘De Blauwvoet’ en ‘Tineke Van Heule’.
Beroepshalve was hij muziekleraar aan de Rijksnormaalschool te Gent en vanaf 1930 ook
rijksinspecteur van de conservatoria en muziekscholen in het Nederlandstalige landsgedeelte. Ter promotie van de Vlaamse beiaardkunst richtte hij samen met Jef Denyn in
1922 de vereniging ‘Onze Beiaard’ op.

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

Hij beschouwde de volkszang als een instrument van nationale bewustwording. Zo publiceerde hij het boek Notenleer door het volkslied en werkt hij mee aan de Vlaams Nationaal Zangfeesten. Hiermee heeft hij een zeer belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse
Beweging in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het is dan ook niet abnormaal dat er veel
liederen van hem werden opgenomen in de KHV-codex. Verder was hij stichter van verschillende verenigingen zoals: Genootschap der Vlaamsche componisten, de Federatie
van Vlaamsche Kunstenaars en de Nationale Vereniging voor Auteursrechten (NAVEA).
Deze laatste werd later omgedoopt tot SABAM (Société d'Auteurs Belge - Belgische Auteurs Maatschappij).
Bron: Internet en Biografie van Emiel Hullebroeck, te vinden bij het Studiecentrum voor
Vlaamse Muziek.

45 jaar Kerst-in

Door: Jacques van der Borght

MAN CAV E

De mussen vallen van het dak als ik op een tropische zomerdag in gesprek ga met
Hendt van de Burgt en Peter Denneman over de Kerst-in van de Montfortkerk aan de
Corellistraat. Want die wordt nu voor de 45e keer georganiseerd en met de voorbereidingen moet je op tijd beginnen!

Door omstandigheden bevindt de schuur zich bij ons thuis op de eerste verdieping. Daar
heeft manlief een fijne hobbyruimte voor zichzelf ingericht.
De Kerst-in is een lichtpuntje tijdens de donkere dagen met gezelligheid, contact, amusement en lekker eten en drinken. Al sinds 1974 wordt op eerste Kerstdag een gezellige
Die werkkamer is extra, omdat de echte schuur al lang vol staat. Net als de garage, de middag georganiseerd in de Montfortkerk aan de Corellistraat. De middag is gratis en vrij
zolder en het tuinhuisje. En aangezien ik geen speciale behoefte had aan een was- en toegankelijk voor iedereen.
strijkgelegenheid in huis, leek het hem een goed idee de slaapkamer die over was erbij
te nemen voor de hobby’s. Zijn kamer!
Eerste Kerstdag is traditioneel een moeilijke dag als je om wat voor reden dan ook niet bij
familie of vrienden aan kunt schuiven of zij bij jou. Peter Denneman, voormalig pastor, is
‘Man cave’ hangt er op de deur. Geen overbodige waarschuwing. Overal ligt of staat iets. daarom destijds met de Kerst-in begonnen: “voor een aantal mensen is eerste Kerstdag
Een verzameling planken, een berg los hout, een kluwen draden met stekkers en snoe- geen fijne dag, zij kunnen of willen niet terugvallen op familie”.
ren, een boormachine, nog een boormachine, hamers, zagen, nijptangen en bakken vol
spijkers, schroeven en moeren. En dan niet bepaald zoals in de bouwmarkt, begrijpt u? Inmiddels heeft de Kerst-in zijn bestaansrecht wel bewezen. Het is steevast gezellig druk,
Opruimen staat nu eenmaal niet in het woordenboek. Ooit kreeg ik van mijn schoonzus niet alleen met mensen uit Tilburg-Noord maar ook uit andere delen van de stad. “Een
een wijs tegeltje. Zij kent haar broer langer dan vandaag. ‘Creatieve mensen hebben geen aantal trouwe sponsoren stelt ons in staat een goed verzorgde middag te bieden, met
rommel, maar overal ideeën liggen’ staat erop. ‘En een verdraagzame partner’, vulde ik entertainment, muziek en lekker eten”, aldus voorzitter van de Kerst-ingroep Hendt van
aan.
de Burgt. “Er is live muziek door verschillende artiesten, we hebben professionele catering en ook lekkere hapjes uit andere culturen. We zijn de enige in Tilburg die dit doen
Toen op een zonnige dag de visite per ongeluk een keer opkeek vanuit de tuin, schrokken op eerste Kerstdag. Op de avond mag je zelfs mee aanschuiven aan een feestelijke kerstze zich een hoedje. Wat stond daar allemaal opgestapeld voor het raam? ‘Hebben jullie maaltijd”.
hierboven een soort opslag of zo?’ ‘Uhmmm, ja....’
Sinds een aantal jaren kan
De hobby’s in het kamertje brengen ook een hoop herrie met zich mee. Nou is deze man ook gerekend worden op
meestal al van zessen paraat. En omdat hij wel snapt dat wij ’s ochtends vroeg geen be- de medewerking van 4Wohoefte hebben aan timmer-, zaag- en boorgeluiden, probeert hij zo geruisloos mogelijk men, een werkgroep van
te werken. Doordat hij zo z’n best doet om geen lawaai te maken, valt die ene keer dat de vrouwen van allerlei nationaliteiten die maandehamer uit zijn handen glipt, extra op.
lijks bij elkaar komt en met
Vaak is er ook iets kwijt. Dan moet het hele kamertje eraan geloven! Alle laatjes worden ideeën uit de wijk aan de
omgekeerd, vergezeld door een paar flinke krachttermen. En niemand mag zich ermee slag gaat. Omdat dit jaar
bemoeien. Bonk bonk bonk! Verbaasd informeren de kids wat er aan de hand is boven? de 45e editie van de Kerstin plaatsvindt, wordt het
‘Sssst, papa zoekt iets!’
extra feestelijk. Er is voor
Intussen zijn we eraan gewend. We moeten niet zo zeuren. Maakt hij geen prachtige gi- ieder wat wils met ook een
apart programma voor
taren? Professionele versterkers? Vliegers zo groot als een half voetbalveld?
kinderen. Ben je slecht ter
Messen, ringen, tuinkachels, noem maar op! En bovendien: Wie repareert hier de lekken- been dan is er zelfs een
taxidienst geregeld om je
de kranen, verwisselt de winterbanden en ontstopt het doucheputje?
te halen en te brengen.
We moeten wel oppassen dat het bij deze ene extra ruimte blijft. Voor je het weet, zit je
Foto: Hendt van de Burgt
hele huis vol met schuren! Dus sjouwt hij het ene na het andere project naar boven. Het Alles rondom de Kerst-in
kamertje puilt uit van de hobby’s. Je kunt er geen hamer of schroevendraaier vinden, leunt op vrijwilligers. ContourdeTwern zorgt van oudsher dat er mensen zijn die de middag draaiend houden. Er is wel gebrek aan vrijwilligers die betrokken willen zijn bij de
maar voor de liefde moet je iets over hebben.
voorbereiding, nadenken over de invulling van het programma, bezig zijn met de PR, met
sponsoren en cateraars. Klinkt dat interessant in je oren dan kun je contact opnemen met
Om precies te zijn: acht vierkante meter!
Hendt van de Burgt, 06 – 23 63 99 37.

P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 1 9

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

Om optimaal van de iep te genieten, zou het altijd lente moeten zijn. In het vroege voorjaar is deze puur Hollandse
boom op zijn mooist. Langs de Stokhasseltlaan laten ze eind maart hun opvallende lichte bloemen zien, al vóór de
bladeren zich ontplooien. Ook de Heikantlaan en de Centaurusweg herbergen sinds 1990 meerdere iepen.

Iep
Tekst en beeld: Ad Kolen

Lentesneeuw!

Na de bestuiving van de bloemen, hoofdzakelijk door de
wind, worden zaden gevormd. Deze gevleugelde nootjes
zijn licht met een groene zweem. De afgevallen bloemblaadjes dwarrelen net als de zaden naar de bodem. Het
lijkt wel een sneeuwbui, lentesneeuw! De hoeveelheden
verschillen per jaar. Eiken en beuken kennen mastjaren
waarin ze heel veel eikels en beukennootjes dragen. Ook
Iepen komen gezamenlijk tot deze zware zaadzettingen
waarbij ze soms zoveel zaden produceren dat ze nauwelijks tot bladgroei komen. Later in het groeiseizoen komen
ze echter weer normaal in blad.
Buiten het voorjaar is de iep een minder herkenbare boomsoort. Het zijn meestal flinke bomen met een
vaasvormige kroon. Een opvallend kenmerk is de scheve (asymmetrische) bladvoet. Dat wil zeggen dat de ene
bladhelft langer langs de middennerf doorloopt dan de
andere. De bladeren zijn groen en wisselen af langs beide
zijden van de stengel. Het blad is ovaal en loopt taps toe
in een punt. De randen zijn dubbel gezaagd, de nerven
zijn duidelijk zichtbaar. In de winter herken je de iep aan
zijn takken die als een visgraat in één vlak liggen. Aan het
einde van elke tak bevinden zich één, twee of drie lange
takken. De korte knoppen staan van de takken af.

De asymmetrische bladeren van de iepen

dat er zoveel iepen in Tilburg-Noord zijn aangeplant. Het
iepenbestand in Tilburg-Noord bestaat uit cultivars (gekweekte boomsoorten) die redelijk resistent zijn tegen de
iepenziekte. Ulmus ’Doedens’ in de middenberm van de
Heikantlaan en Ulmus ’’Lobel’ langs de Centaurusweg en
de Stokhasseltlaan.

7500 jaar

Iepen behoren tot de oudste gecultiveerde bomen van de
wereld. Rond 600 jaar voor het begin van de jaartelling
brachten de Grieken iepen naar Frankrijk als veevoer en
ter ondersteuning van wijnranken. De oudste vondst van
een iepenhouten voorwerp in Nederland is een boog van
7500 jaar oud. Iepenhout is mooi van nerf en tekening,
warm bruin van kleur, hard, slijtvast en buigzaam. Het is
voor zeer veel toepassingen bruikbaar, zoals in de wagenbouw, de scheepsbouw, de meubelmakerij en in de beeldhouwkunst.

Fladderiep

Iepen groeien oorspronkelijk zowel in laagland als heuvelland, in bossen, op droge tot vochtige voedselrijke gronden. Ze houden van halfschaduw. In Nederland kennen
we drie soorten die in het wild voorkomen. Gladde iep
of veldiep (Ulmus minor), de ruwe iep of bergiep (Ulmus
galbra) en de fladderiep of steeliep (Ulmus laevis). De Hollandse iep is een natuurlijke kruising tussen gladde en de
ruwe iep, beide soorten zijn inheems in Nederland.
Het iepenbestand is in de vorige eeuw sterk afgenomen
in ons land en ook in Tilburg meer dan gehalveerd. De
oorzaak? Iepenziekte, een desastreuze aandoening als
gevolg van aantasting door exotische schimmels. Iepenspintkevers zijn vaak besmet met deze schimmelsporen

Een van de statige iepen langs de Stokhasseltlaan

en zorgen voor de verspreiding van de ziekte op andere
iepen. Fladderiepen worden nauwelijks door iepenspintkevers bezocht en worden dan ook niet ziek. Een door de
Gemeente ingezette specialist vindt het een dappere zet

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

IK KOOK - JIJ OOK?
Recept voor hummus
Ingrediënten:
•
Sap van 1 citroen
•
2 tenen knoflook
•
400 g kikkererwten in pot (uitgelekt)
•
2 el tahin sesampasta

•
•
•
•

1 tl zout
3 el olijfolie extra vierge
½ tl milde paprikapoeder
½ tl komijnpoeder

Zo maak je de hummus:
Pers de citroen uit en snijd de knoflook fijn. Houd 2 el kikkererwten apart. Pureer de rest
van de kikkererwten met 5 el water, het citroensap, de tahin, knoflook, komijnpoeder en
het zout met de staafmixer tot een gladde pasta.

Heikantlaan

Foto: Myriam Krol

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

Schep de hummus in een mooie schaal en strijk met de bolle kant van een lepel glad.
Besprenkel met de olijfolie. Bestrooi de hummus met de apart gehouden kikkererwten
en de paprikapoeder.
Combinatietip: Lekker om te dippen met verse groenten of geroosterd brood.

Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330
013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl • www.fysiosport-mb.nl
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Wat is techniek?
En wetenschap?
Basisschool de Lochtenbergh zet
wetenschap en techniek (W&T) op
de kaart! Ruud Stroop, al negen jaar
werkzaam op school, weet daar alles
van en gaat dit doen! In zijn privéleven
is hij al vaak bezig met ontwerpen en
programmeren van robots. Naast zijn
passie en technische achtergrond is hij
een goede ambassadeur om W&T te
implementeren.
Wat gaat Ruud doen? Verwondering en
verbondenheid creëren zijn enkele van
de speerpunten waar hij het komende
schooljaar aan gaat werken. Daarom is
er gekozen voor een thema voor de hele

school. Dat is ‘50 jaar maanlanding’ (en alle
bijkomende zaken over de ruimte)! In dit
thema wordt aan de kleuters tót groep
8 les gegeven. Eén van die lessen is het
terugblikken op de maanlanding die 50
jaar geleden door Apollo 11 is uitgevoerd.
Angela Meulensteen en Ruud zijn al met
een groep 7 via robotica en stop- motiontechniek aan de slag gegaan. Drie weken
draaiden zij beide een project. Angela
hield zich bezig met de verfilming en
reconstructie van de Apollo 11 missie en
Ruud met Robots en het programmeren
van zo’n maanrobot. Na de herfstvakantie draait het programma om en komt de
andere groep 7 aan de beurt.

Door weer en wind
Sara en Quin wonen allebei in Tilburg
Noord en fietsen samen naar school in
Loon op Zand. Het is 20 minuten fietsen
en dat hebben ze er graag voor over.
De Vlinderboom is een Jenaplanbasisschool waar wereldoriëntatie het hart van
het onderwijs vormt. Rekenen, taal, lezen
en schrijven zijn als het ware cursussen
die leerlingen nodig hebben om betekenisvolle onderwerpen te kunnen onderzoeken en aan elkaar te presenteren. Er
worden hoge eisen gesteld maar ieder
kind mag en kan zichzelf zijn op De Vlinderboom. Je talenten samen met elkaar
ontwikkelen, zodat je na groep 8 optimaal
bent toegerust voor de middelbare school
en de maatschappij waarin we leven.
Interactie met elkaar is van groot belang,

we werken daarom bewust in combinatiegroepen. Leerlingen leren veel van elkaar,
ook sociaal-emotioneel. De stamgroepleider faciliteert, coacht de leerlingen en
bewaakt de kerndoelen en het leerproces. Van middelbare scholen horen we
vaak terug dat Vlinderboom-leerlingen
zelfstandig zijn, initiatief tonen en goed
kunnen samenwerken. Eigen inbreng van
leerlingen zorgt o.a. voor motivatie in het
leren en meer zelfvertrouwen. Het pedagogisch klimaat op De Vlinderboom werd
afgelopen jaar door ouders, leerlingen en
inspectie gewaardeerd met het cijfer 8.
Interesse? Bel 0416 36 34 32
www.devlinderboom.nl
Facebook: Jenaplanschool De Vlinderboom

Zie ginds komt…
De pepernoten liggen alweer geruime tijd in
de winkels. Vijf december is in aantocht en in
Nederland is die datum onlosmakelijk verbonden aan
pakjesavond: cadeautjes, teveel snoepgoed en een
verklede man met een hele lange baard: Sinterklaas.
In België vindt het feest plaats op 6 december; de eigenlijke naamdag (en sterfdag) van Sint Nicolaas. Maar ook
in andere landen zijn varianten te vinden op Sinterklaas.
In Oostenrijk arriveert Nicolo op 5 of 6 december, met
mijter en al. Ook heeft hij hulpjes bij zich; engeltjes die de
namen van de kinderen noteren in het Grote Boek.
In Frankrijk heeft de oude vertrouwde Sint een angstaanjagend hulpje. Hier wordt hij Père Fouettard genoemd,
wat in het Nederlands ‘de zweepvader’ betekent.
In Bulgarije wordt op 6 december Sint Nicolaasdag
gevierd. Sint Nikolay wordt gezien als beschermer van
zeelui en vissers, omdat hij volgens de legende een
zinkend schip van de ondergang redde door in een
gapend gat een karper te stoppen.
In Zwitserland is het feest niet speciaal toegespitst op
kinderen. In sommige dorpen wordt het Sinterklaasfeest
op 5 december gevierd door te Klausjagen. Een kleurrijke optocht trekt voorbij en mensen die meelopen zijn
gekleed in het wit met enorme mijters op.

In Tsjechië komt Sinterklaas – hier Svaty Mikulas
genoemd – ook op 5 december bij de kinderen, vergezeld door een engel en een duivel. Degenen die braaf zijn
geweest, krijgen mandarijntjes, pinda’s en – als ze geluk
hebben – snoep. Maar zij zijn niet de enige personen die
een beloning krijgen. De Sint krijgt namelijk bij elk huisbezoek een borreltje.
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Gaswinning Waalwijk, Loon op Zand,
Tilburg-Noord

Protesten locatie huisvesting arbeidsmigranten verstomd?
Familiedagen en vrijmarkt in de Ypelaer

Spreekuren wijkraden Tilburg-Noord

Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt Spreekuren in De Symfonie
Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt Spreekuren in De Symfonie
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy
op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy
op de tweede
in maart gehouden; op zondag 10 Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur
Door:
Happelzondag
toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning
maart. Hans
De vrijmarkt
is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur
toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning
maart. De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur
in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat
Aanmelden daarvoor kan elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 Donderdag 21 maart, 18.30 - 19.30 uur
21 maart,
18.30 worden
- 19.30 uur
in Waalwijk, Loon
op Zand en uit
Tilburg-Noord.
Het gaat
Aanmelden
daarvoor
kanalle
elke
dinsdag
19.00
totcafé-restaurant
20.00 Donderdag
Woensdag
27 maart
2019;
stoelen
in van
de zaal
van
bij Peerke
Donders
bezet door verontruste wijkbewoners
en omwonenden
het buitengebied
om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en
uur in De Ypelaer. Neem voor informatie contact op via Woensdag 27 maart, 10.00 - 11.00 uur
Woensdag
27
maart,
10.00
11.00
uur
om
gas
dat
zich
bevindt
in
gesteente
op
grote
diepte
uur
in
De
Ypelaer.
Neem
voor
informatie
contact
op
via
nabij de Rugdijk. De gemeente Tilburg presenteert de plannen over migrantenhuisvesting in de directe leefomgeving. Na het mogelijke uitzicht op een logistieke doos aan en
dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners
e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.
dat door
middel van
gewonnen.
Bewoners
vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.
de e-mailadres
overkant van
de randweg en de geplande verkeersontsluiting vanaf de tangent naar een nieuwe grote bouwmarkt annex
tuincentrum,
is fracken
ditmaalwordt
een voormalig
kassenmaar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en
In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan ieder- Spreekuren in De Ypelaer
Spreekuren
in De Ypelaer
maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en
In de ontmoetingsruimte
van aangewezen
het wijkcentrum
kan ieder-locatie
complex
aan de Bundersestraat
als kansrijke
voor de huisvesting
van 400 arbeidsmigranten.
20 februari, 10.00 - 11.00 uur
wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het
een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com- Woensdag
wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het
een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com- Woensdag 20 februari, 10.00 - 11.00 uur
Woensdag
6
maart,
18.30
19.30
uur
milieu.
MetMet
de de
techniek
vanvan
fracken
wordt
hethet
bodemgepleteplete
standaardlunch
inclusief
drinken
kost
niet
meer
dan
milieu.
techniek
fracken
wordt
bodemgestandaardlunch
inclusief drinken kost niet meer dan Woensdag 6 maart, 18.30 - 19.30 uur
Kritische
vragen!
Woensdag
20
maart,
10.00
11.00
uur
steente
waarin
het
gas
zit
opgesloten
kapot
gemaakt
enen
€ 2,00
en
een
kleine
lunch
€
1,00.
Je
hoeft
je
niet
van
teWoensdag
20de
maart,
10.00 - 11.00 uur
steente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt
€ 2,00
en een kleine
lunchdeze
€ 1,00.
Je hoeft je niet
Bij veel
aanwezigen
is tijdens
informatieavond
de van
ver- te-Frank
van Gool,
CEO van
onder
grote
druk
het
gas
naar
boven
gehaald.
Dat
wordt
voren
aan
te
melden.
Tot
13.00
uur
kun
je
gewoon
binwordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat
voren aan
13.00Zijn
uur er
kun
je gewoon
bijstering
van te
hetmelden.
gezicht Tot
te lezen.
geen
afsprakenbin-OTTO Workforce, treedt
gebeurt
metmet
veel
water
en en
chemicaliën.
HetHet
is bovendien
nenlopen.
gebeurt
veel
water
chemicaliën.
is bovendien
nenlopen.
gemaakt
met de gemeente toen een gelijksoortige huis- deze avond op in een nieueen
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Kijk, mijn wijk .....

een plaatje met een praatje

Nieuwsgierig en met een open hart kun je alles

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samen
leving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen;
Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie
een mooi plaatje met een praatje.
Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Deze keer doen we het eens anders. Normaal wordt
hier iemand geportretteerd wiens achtergrond buiten
Nederland ligt. Dit keer echter andersom; een rasechte
Nederlandse uit Zeeuws-Vlaanderen die lang in het buitenland heeft gewoond en weer is teruggekeerd. Ik ben
in gesprek met Laurien Baart, pedagoog, illustrator en
schrijfster van onze kookrubriek...
Haar roots liggen in Koewacht, een plaatsje in
Zeeuws-Vlaanderen, dicht bij de Belgische grens. Op haar
zeventiende komt ze naar Tilburg om pedagogiek te studeren. Na haar afstuderen doet ze werkervaring op in de
zorg als groepsbegeleidster en zorgconsulent. Samen met
haar man -“wij zijn al een leven lang samen”- maakt ze
enkele verre reizen en dromen ze over wonen in het buitenland. Als hij de kans krijgt om twee jaar onderzoek te
doen naar taal- en spraakwaarneming bij kinderen in San
Sebastián in Spaans Baskenland, hoeven ze niet lang na te
denken. In 2012 vertrekken ze naar Spanje.

Hoe dan?!

San Sebastián ligt niet ver over de grens met Frankrijk. Ze
spreken er Spaans, Baskisch en Frans door elkaar heen,
het was niet erg toeristisch ingesteld. Laurien sprak geen
Spaans en de mensen daar spraken nauwelijks Engels. “Het
kon er heel hard regenen en dan ben je alleen en ver van
je familie en vrienden. (ze heft haar handen in de lucht)
Hoe dan?!” Ze gaat taalles volgen waarbij met medecursisten alleen Spaans mag worden gesproken. Boodschappen
bereidt ze voor door zinnetjes op een briefje te schrijven.
De taalcursus heeft haar erg geholpen. “Je leert vooral om
Spaans te durven spreken want met zo’n vreemde taal ben
je toch een beetje verlegen.”

Zee

Ze houdt van de zee, altijd al. San Sebastián ligt aan de Golf
van Biskaje en de Atlantische Oceaan komt in dat hoekje
tussen Frankrijk en Spanje aan land met mooie golven. Een
populaire plek om te surfen. Laurien krijgt contact met
surfers en een nieuwe passie is geboren. Ze surft het hele
jaar door, zomer en winter. Surfen, de golven en de zee zijn
een grote inspiratiebron. Ze hebben inmiddels een echte
nieuwe thuisbasis; Laurien heeft een fijne baan als docent
Engels en haar man kan zijn contract verlengen. Er is wel
altijd een lijntje naar Nederland, zo’n vier à vijf keer per jaar
bezoeken ze familie en vrienden.

Foto: Miek Korsmit

Terug naar Nederland

Uiteindelijk hebben ze vijf jaar in Spanje gewoond. Als
ze terug naar Tilburg keren is Laurien zwanger van hun
eerste kind. “Nederland is een fijn land om te wonen en
te werken. Maar het was wel even schakelen! In Spanje is
de levensstijl heel anders, veel losser. Iedereen leeft daar
op straat.” Nu heeft Laurien haar draai in Tilburg-Noord
weer gevonden. Hun zoontje is inmiddels twee jaar en er
is een tweede kindje op komst. Laurien heeft een eigen
bedrijf gestart als illustrator, haar andere passie. Ze maakt
illustraties, tekent voor bedrijven en particulieren en daarnaast organiseert ze tekenworkshops voor moeders (in
Tilburg-Noord) en creatieve retreats aan zee in Nederland
en San Sebastián. “Ik houd een getekend dagboek bij, een

‘art journal’, en dat deel ik op sociale media. Tekenen is
echt mijn passie en met mijn ervaring als pedagoog help
ik graag anderen plezier te beleven aan het vormgeven
van liefdevolle herinneringen in de vorm van tekeningen.”

Creatieve duizendpoot

Ze dromen ervan om in de toekomst terug te keren naar
Spanje en een ecologische B&B te beginnen. En dan koken
vanuit de eigen moestuin. Want dat is wéér een andere
passie, Laurien vindt het een uitdaging om lekker te koken zonder daarbij dierlijke producten te gebruiken. Ze is
autodidact, creatief en nieuwsgierig. Gevraagd om haar
leven in een paar woorden samen te vatten, antwoordt ze:
“nieuwsgierig en met een open hart, kun je alles!”

Schrijfatelier Wagnerplein

Het Schrijfatelier is een werkplaats voor mensen die graag schrijven. Samen schrijven en feedback geven op elkaars werk, zijn de hoofdactiviteiten. Er zijn mensen die werken aan een kort verhaal of aan een gedicht. Alle genres zijn mogelijk.

Enthousiaste schrijvers

Vier jaar geleden heeft de Bibliotheek Wagnerplein het
initiatief genomen om een Schrijfatelier op te richten. Inmiddels heeft zich een enthousiaste en hechte groep
schrijvers gevormd. Elke week komen zij bij elkaar op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en wordt er met veel
passie geschreven.

Elkaar verder helpen

Het doel is dat de deelnemers elkaar enthousiasmeren,
verder helpen en van elkaar leren. Af en toe schuift een
professional aan en worden er workshops gegeven.

Eigen boeken uitgegeven

Niet één, maar liefst twee leden van het schrijfatelier Wagnerplein hebben dit jaar een eigen boek uitgegeven. Voor
de zomer kwam het eerste boek van Marleen Hartog uit,
een thriller "Skoftig". Een bloedstollende thriller over familiegeheimen en het maken van onomkeerbare keuzes.
Een tijdje geleden heeft Betty Jansen ook een boek uitgegeven: "De Bosbloem", een boek over het leven en
werk van haar broer, de Tilburgse kunstenaar Gijs van den
Elshout.

De bibliotheek biedt podium

Dit jaar is de groep ook gestart met performance en
stappen ze met hun eigen geschreven teksten "Op de
zeepkist". Rondom een thema schrijven ze verhalen, die
ze graag met anderen willen delen. De eerstvolgende
editie van "Op de Zeepkist" is op zaterdag 30 november van 13.00 tot 14.30 uur. De verhalen staan in het teken van het thema van Nederland Leest: Duurzaamheid.

Foto: Helga Aerssens

Verhalenbundel van 't Schrijfatelier

Een primeur voor 't Schrijfatelier: in november verschijnt
het eerste boek. "Het Boekenparadijs", een verhalenbundel met 15 verhalen van 15 schrijvers van 't Schrijfatelier
Wagnerplein.

Meer weten?
bibliotheekwagnerplein@bibliotheekmb.nl of bellen met
(013) 547 0855 en vragen naar Mariëtte Denissen.
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Waar is het water gebleven?
Regelmatig fiets en wandel ik in de regionale natuurgebieden. Geboren en getogen in de streek en inmiddels als pensionado na een drukke en dynamische loopbaan in het
bedrijfsleven. Onlangs was ik in het gebied Landgoed Huis ter Heide en zag tot mijn verbazing dat het water binnen dit natuurgebied bijna in zijn geheel weg was. Je kunt
dit niet alleen zien aan de droge plassen en vennen maar ook aan de bomen. De kruinen vertonen droogte en ook kleinere bomen en andere planten hebben het moeilijk.
Amfibieën heb ik niet gezien, dit in tegenstelling tot enkele jaren geleden en ook de vogels die zich tegoed deden aan het water zag ik niet. Hoe lang duurt het nog voordat
dit gebied een desolaat landschap wordt, vraag ik me af. Ja, er is een klimaatverandering en de waterstand is gezakt maar er moeten toch mogelijkheden zijn om weer water
in dit kwetsbare gebied te krijgen. Weer terug naar het Brabant waar ik opgroeide en dat rijk was aan levende natuur…dat kan!

Kansen en mogelijkheden.

Enkele jaren geleden waren er enkele conferenties over de natuurgebieden in Midden-Brabant, hieruit ontstond het Landschapspark Pauwels. Gemeenten, waterschappen,
natuurverenigingen, ZLTO en andere stakeholders en ondernemers organiseerden zich in
een Commissie om de vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Via een Koersdocument
werd een masterplan Pauwels gemaakt waarin mogelijkheden en kansen voor zowel natuur en leefbaarheid als economie worden aangegeven. Dikwijls nog onzichtbaar voor
de burgers maar eerste resultaten zijn er al: de Pauwelshoeve [educatieve boerderij] aan
het Moleneind in Loon op Zand; iets verderop het al geplante geboortebos; ook zie je
veel wegbermen waar men bloemen heeft gezaaid; ommetjes [korte wandelroutes]zijn

gemaakt en ook zijn er ideeën voor nieuwe fietsroutes. De komende jaren gaat er heel
veel geïnvesteerd en gewerkt worden in dit gebied, zodat we over een tiental jaren kunnen zeggen: “Er is weer water en het gebied ziet er weer natuurlijk en mooi uit”. Ook de
burgers worden hierbij betrokken en er zijn al een aantal werk- en projectgroepen aan
het werk, zowel praktisch in het gebied als aan de overlegtafel. Uit de conferenties ontstond een groep burgers die deze groepen ondersteunen en de contacten leggen met
gemeenten en stakeholders. Deze groep [Regiegroep] gaat zich binnenkort inrichten als
een stichting.Hier is veel ambitieuze menskracht voor nodig. Ik heb me erbij aangesloten
en wil me er voor inzetten.

Mocht u na het lezen van dit stuk ook een bijdrage aan de toekomst van dit gebied willen
leveren dan kunt u contact opnemen met Rini van der Laak via: rinivanderlaak@ziggo.nl.
De stichting zoekt zowel werkers in het veld en organisators in het gebied, maar ook
mensen die o.a. de communicatie kunnen en willen doen, een penningmeester en

iemand die events kan organiseren. Kortom, werk mee zodat dit geweldige gebied leefbaar en mooier wordt doorgegeven aan de toekomstige generaties.
Tekst en beeld : Rini van der Laak

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

ECHOGRAFIE BIJ FYSIOTHERAPIE TILBURG NOORD!
Via een echo kan worden vastgesteld of er
sprake is van spierscheuringen, peesletsel,
kalkophopingen en zelfs verschillende breuken.
Een echo kan worden gemaakt om een
diagnose te stellen of om de voortgang van uw
herstel in kaart te brengen. Vraag hier naar bij
onze collega’s!

Fysiotherapietilburgnoord.nl | Schubertstraat 904 Tilburg | T. 013 - 455 26 34
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Van het gas én het asbest af!
Door: Hans Happel en Ab Kuiper

Ruim een jaar geleden werden de eerste stappen gezet voor een ingrijpend energie-initiatief in de buurt Beethovenlaan/Offenbachstraat. Die woningen zijn meer dan veertig jaar oud en de vervanging van de asbest-daken was hard nodig. Het asbest eraf, en het dak volgens de laatste normen isoleren lag voor de hand.

Proeftuin Quirijnstok

Een van de buurtbewoners, Anneke van Luijken, kwam tijdens de informatieavond over de all-electric-woning aan
de Ruijnemanstraat in contact met energiecollectief Energiefabriek013 en met het gemeentelijke programma ‘aan
de slag met je huis’. Ze besprak met hen haar voornemen
tot dakisolatie: “Binnen de kortste keren zat een professionele energieadviseur bij een viertal woningen in de buurt
aan de ‘keukentafel’ voor een gesprek. Vervolgens schreef
het College van B & W onze buurt in als Proeftuin voor het
omvangrijke energieproject Quirijnstok van het gas af….
Dat gaf nog al wat commotie in de buurt, want we moesten dat vernemen uit de krant.”
Na het toekennen van de subsidie van het Ministerie is op
de bewonersbijeenkomst van 1 november 2018 besloten
om te starten met het project. “We wilden de plannen in
de Proeftuin in eigen hand houden” vertellen Anneke en
haar man Manu Zantkuijl ons. “De consultants komen als
een zwerm bijen op een pot honing af, zo gauw zij vernemen dat een project op het gebied van energietransitie
van start gaat.” Manu, in een vorig leven opbouwwerker,
heeft door jarenlange ervaring geleerd waartoe buurtbewoners in samenwerking met elkaar zélf in staat zijn.

Asbest eraf en isoleren

De proeftuin Beethovenlaan/Offenbachstraat bestaat uit
vier blokken van telkens zes woningen, alle in particulier
bezit. In totaal gaat het om 24 individuele eigenaren. Er
werd een planning gemaakt voor de jaren 2018 tot en met
2021, want dan eindigt de pilot Quirijnstok van het gas af.
De gemeente stelde een subsidie van € 12.000,- ter beschikking, waarmee onderzocht kan worden hoe het beste geïsoleerd kan worden. Goede isolatie is noodzakelijk
voor de alternatieven voor gasverwarming. Vastgelegd
werd om het project in drie fasen te voltooien. “We staan
nu op het punt om fase 1, de besluitvorming over de vervanging van de asbesthoudende daken en de isolatie, af te
ronden”. In één blok aan de Offenbachstraat startten begin
september de eerste bouwwerkzaamheden. In twee andere blokken wordt nog overlegd. Het besluit van de Eerste
Kamer om mensen niet langer te verplichten asbestdaken
te vervangen, bracht hen aan het twijfelen.

Het verwijderen van asbestdaken

Met een vragenlijst is het eerste jaar van de Proeftuin geëvalueerd. Negen bewoners geven daarin te kennen dat ze
alleen maar meededen omdat zij voordelen zagen om samen met de buren in hun woonblok het dak asbestvrij te
maken. “Nu er geen wettelijke plicht meer is om mijn dak
asbestvrij te maken, ga ik afhaken”, liet een tweetal weten.
Drie anderen overwogen pas weer mee te denken en mee
te doen, als de overheid mensen wettelijk verplicht om
van het gas af te gaan. Diverse bewoners waren van mening dat we in 2022 niet van het gas afgesloten worden.

24 Afzonderlijke projecten

Er werd nogal wat gevraagd van de individuele bewoners.
Bij het organiseren van een asbestvrij dak moest men per
blok het eens worden over de keuze van de soort dakbedekking en de keuze van een betrouwbaar bedrijf. Sommigen hadden liever gezien, dat een aantal zaken centraal
waren geregeld. Nu de eerste fase van het project bijna is
afgerond, gaat de volgende fase in: Het onderzoek naar
de zo optimaal mogelijke woningisolatie. De keuze van de
toekomstige warmtevoorziening is daarin in hoge mate
medebeslissend. Volgend jaar april wil men hier uit zijn.

Het asbest wordt voordat het afgevoerd wordt veilig opgeslagen en afgedekt

Echter, in de Proeftuin zegden lang niet alle bewoners toe
dat ze blijven meedoen. Jonge nieuwe bewoners hebben
een hoge hypotheek, veel mensen van boven de 70 weten
niet of het voor hen nog loont en zien op tegen alle rompslomp en enkelen gaan verhuizen. “We hebben met 24 afzonderlijke projecten te maken”, vertelt Manu, “dat zijn 24
meningen met 24 verschillende portemonnees”.
De Werkgroep Proeftuin Beethovenlaan/Offenbachstraat

deelt graag de opgedane ervaringen met andere eigenaars/bewoners in Noord. Een uitgebreid evaluatierapport, ‘Proeftuin in eigen hand’ is na overleg te verkrijgen
bij buurtvereniging BV Schanszicht schanszicht@gmail.
com. Op afzienbare termijn wordt een themabijeenkomst
over ‘energietransitie in buurten met veel particulier eigendom’ georganiseerd.

Nieuws van K.B.O. Stokhasselt

Hoe werkt de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat zijn nu uw rechten als oudere? Wat mag u verwachten aan ondersteuning en hulp? Hier kan de ouderenadviseur van K.B.O. Stokhasselt u helpen een antwoord op te vinden.
U kunt bij de ouderenadviseur terecht voor onderwerpen als:
Woningen voor ouderen;
Schuldpreventie;
Ouderen en veiligheid;
Ouderenmishandeling;
Uitleg over de Wet Langdurige Zorg en het Persoons Gebonden Budget enz.

Aanvraag voorziening

Als u een aanvraag wilt doen voor een voorziening, komt een ambtenaar van de gemeente bij u thuis praten. Het zogenoemde keukentafelgesprek. Maar op uw verzoek kan het gesprek ook bij de gemeente plaatsvinden. De uitkomst van dat
gesprek bepaalt of uw aanvraag gehonoreerd wordt. U heeft dus niet zonder

meer recht op een voorziening, zoals dat vroeger het geval was. Onze ouderenadviseur
kan, na overleg, bij dat gesprek aanwezig zijn en samen met u de ambtenaar te woord
staan. Voordeel, er wordt voor uw belangen opgekomen. Veel ouderen zijn niet gewend
een woordje te doen tegen ambtenaren.

Voor wie

Dit geldt voor alle leden van de K.B.O. Stokhasselt. U kunt als u lid bent een verzoek indienen voor een gesprek met de ouderenadviseur bij contactpersoon Kees Janssens via
nummer 0647550912. Hij verzorgt uw verzoek en hoeft niet te weten wat uw verzoek is.
Bent u nog geen lid, dan kunt u zich ook aanmelden bij Kees Janssens. Het lidmaatschap
kost slechts 25 Euro per jaar.
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Activiteiten wijkcentrum de Ypelaer
Sinterklaasmiddag
Maandag 2 december om 16.00 uur komen Sinterklaas en zijn pieten op bezoek.
Opgeven kan tot 18 november bij de balie
in wijkcentrum de Ypelaer.
Kerst-DIY-markt
Zondag 8 december van 10.00 tot 16.00
uur is de kerst-DIY-markt. Heb je zin om
je

zelfgemaakte

kerstartikelen

kerstkaarten/kerststukjes)

te

(zoals

verkopen?

Reserveer dan een kraam voor 5 euro (incl.
2 consumpties en een broodje). Vind je het
leuk om een workshop te geven? Laat het
ons weten. Aanmelden voor een kraam of

Oumar Sow: Mijn vlucht naar de vrijheid

workshop kan bij de balie in wijkcentrum de
Ypelaer.
Winterfestival

Oumar Sow (36) is een bekend gezicht in

telefooncel. Toen kwam ik een donkere man

Oumar: “Omdat ik inmiddels een gezin had (een

Zondag 22 december om 12.00 uur start

wijkcentrum de Ypelaer. Hij werkte er drie

tegen die Frans sprak. Hij zei dat ik naar een

vrouw en twee dochters), hielpen de fraters me

het gratis winterfestival. Kom en geniet van

jaar als (vrijwillig) beheerder en komt er

opvangcentrum in Rijsbergen moest. En kocht

met de vergunning.”

een heerlijke brunch en gezellige bingo.

nog steeds regelmatig, als bezoeker. Aan

een trein- en buskaartje voor me.”

Wijkkrant Noord vertelt hij openhartig over

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met
Held

wijkbewoners die halal eten. Deelname aan

zijn vlucht van Guinee (Afrika) naar Europa

‘Ga terug naar Guinee’

Van 2016 tot 2019 was hij vrijwillig beheerder

het winterfestival is gratis. Wil je zelf iets

en de rust die hij uiteindelijk in Tilburg heeft

Oumar werd opgevangen in diverse COA’s.

bij de Ypelaer. Daarna kreeg hij een halfjaar

doen of wil je jezelf aanmelden als vrijwil-

gevonden.

Twee jaar later verhuisde hij naar een kamer in

contract. Centrumcoördinator Natasha Pinas:

liger? Stuur dan een mail naar: activiteiten@
stokhasselt.nl

Rotterdam. Op school leerde hij Nederlands.

“Wij waarderen hem enorm. Oumar haalde

Oumar is amper zes jaar als hij wees wordt. Zijn

Toen hij achttien was, werd zijn aanvraag

zelfs de pers toen hij een kindje uit de vijver

vader - een ondernemer - werd in buurland

voor een verblijfsvergunning afgewezen. “De

in het park redde. Iedereen vond hem een

Kerstdiner

Liberia vermoord door rebellen. Zijn moeder is

IND zei: ‘Ga terug naar Guinee en zoek daar je

held, maar hij bleef bescheiden: ‘Dit is mijn

Samen de feestdagen beginnen? Kom

dan al overleden. Oumar komt in een pleeggezin

pleegmoeder en echte zus!’ Ik moest ook met

werk als BHV-er’. Voor de aanvraag van zijn

maandag 23 december naar wijkcentrum

terecht. In 1998 onteigent de militaire overheid

school stoppen. Ik ben in hoger beroep gegaan

verblijfsvergunning had hij een Guinees

de Ypelaer en geniet van een heerlijk vier-

in Guinee het huis en land van zijn pleegouders

maar tevergeefs. Het generaal pardon in 2007

paspoort nodig. Daarvoor moest hij naar de

gangendiner tussen 17.00 en 20.00 uur.

om er overheidsgebouwen te bouwen. Zijn

bracht hoop. Maar door een fout in mijn dossier

Guineese ambassade in Parijs. Toen hebben

Opgeven en betalen (5 euro) vóór zaterdag

pleegvader protesteert en wordt gearresteerd.

was de datum van aankomst onduidelijk. Ik had

wij geld ingezameld voor de reiskosten en de

20 december 12.00 uur bij de balie in het
wijkcentrum.

Sindsdien

waarschijnlijk

geen inkomen, geen huis, geen school… niks.

leges. En we stuurden aanbevelingsbrieven

vermoord. Zijn pleegmoeder lichtte de pers in,

is

hij

vermist,

Mijn zus en pleegmoeder waren nog steeds

naar zijn advocaat.”

was haar leven niet meer zeker en vluchtte met

onvindbaar.”
In vrijheid

Oumar per schip naar Europa.
Fraters

Oumar: “Ik ben iedereen heel dankbaar.

Twee nachten in een telefooncel

Oumar leidde een zwervend bestaan en

Ik werk nu als heftruckchauffeur bij een

Oumar: “In het ruim haalden ze ons uit elkaar.

kwam bij vrienden in Tilburg terecht. Daarna

plasticverwerkingsbedrijf en woon met mijn

Ik zag haar daarna nooit meer.” Hij kwam

woonde hij van 2015 tot 2017 bij de fraters van

gezin in Tilburg-Noord. Ik kan weer voor mezelf

in Rotterdam aan, veertien jaar, helemaal

de Vuurhaard in Udenhout. In 2017 kreeg hij

en mijn gezin zorgen. Leven, werken en reizen...

alleen. Oumar: “Ik sliep twee nachten in een

eindelijk zijn felbegeerde verblijfsvergunning.

in alle vrijheid!

Een dag uit het leven van sociaal werker Carola Kiewied
met buurtbewoners. Voordat mensen aanslui-

kies zorgvuldig een plaatsje naast een andere

ten maak ik een praatje met ze. Daar begint het

deelnemer met wie ze al interesses deelt en

mee, en zo ging het ook bij Paula. Haar verhaal

help het gesprek op gang. Paula maakt snel

is een mooi voorbeeld van mijn werk.’

contact met de rest van de groep. Ze spreekt
met me af dat ze de week erna weer zal komen.’

Paula doet weer mee!
‘Paula is een vrolijke vrouw die door haar medi-

Speelgoedpunt

ContourdeTwern in Noord

Als sociaal werker is geen werkdag hetzelfde.

sche verleden helaas niet meer in staat is om te

‘Na een paar weken verrast Paula me met een

adres

Sociaal werker Carola Kiewied is werkzaam bij

werken. Omdat ze al lange tijd thuis zit wordt

grote doos speelgoed voor het speelgoedpunt.

wijkcentrum de Ypelaer. ‘Mijn takenpakket is

ze uitgenodigd voor een gesprek met de Doe

Ze heeft van het project gehoord tijdens de

heel gevarieerd. Alles wat ik doe staat in het

Mee Coach van gemeente Tilburg. Het gesprek

creaclub en is enthousiast. Ze is blij en trots dat

teken van het helpen van mensen. Ik help ze

vindt plaats bij wijkcentrum de Ypelaer. Paula

ze ook wat kan bijdragen aan de wijk. Ik bedank

om weer meer plezier in hun leven te krijgen.

geeft aan dat ze het leuk zou vinden om meer

haar enthousiast en vraag of ze het leuk vindt

Soms doe ik dat samen met andere buurtbewo-

onder de mensen te zijn. Naar aanleiding van

om zelf een cadeaupakketje samen te stellen.

ners in het wijkcentrum, een andere keer met

haar wens word ik uitgenodigd bij het gesprek.

Ze pakt de cadeaus met plezier in. Nog dezelf-

een fijn gesprek bij iemand thuis. Ik probeer op

We kletsen wat en vervolgens nodig ik haar uit

de middag kiest een kindje uit de buurt het

veel verschillende manieren bij te dragen aan

voor de creaclub van het vangnetwerk-project.

cadeaupakket. Paula genoot van dat moment.

iemands geluk. Dat doe ik bijvoorbeeld door

Paula is enthousiast en besluit te komen. Ik ont-

Dat was heel mooi om te zien. Die kleine dingen

activiteiten en projecten te organiseren samen

vang haar en introduceer haar bij de groep. Ik

maken voor mij elke werkdag weer leuk.’

tel

MFA De Symfonie
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg
013 455 38 00

adres

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

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

