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Door: Jacques van der Borght

Verdraagzaamheid is het centrale thema voor deze Kersteditie van Wijkkrant Noord. In de redactie werd de suggestie gedaan om in gesprek te gaan met de opvolger van 
Dennis Hendrickx als voorzitter van Stichting Petrus Donders. Ondanks zijn volle agenda, was een afspraak snel gemaakt. In MFC de Symfonie had ik een inspirerend gesprek 
met wijkbewoner en rasbestuurder Hein van Oorschot.

Wij willen in een wijk wonen die is zoals de echte wereld....

Windmolenparken op zee onontbeerlijk 
voor winning van groen waterstofgas

Foto: Hein van Oorschot

‘Kijk mijn wijk’, 
Hind Hakki is trots op haar vader

Dat beviel goed, héél goed…
Hein van Oorschot is in 1952 geboren in Den Bosch maar 
groeit op in Den Haag. Hij komt nog wel regelmatig op 
bezoek bij familie in Breda en Den Bosch. Hij studeert 
Rechten in Rotterdam en werkt vervolgens voor de over-
heid. Vanaf 1985 is hij interim manager bij het bureau INB, 
waar hij nationaal en internationaal werkt in de profit- en 
non-profitsector. In die periode leert hij Gerrit Brokx ken-
nen die hem overhaalt in Tilburg te komen werken als ge-
meentesecretaris, een functie die hij vervult van 1991 tot 
en met 1997. Hein verhuist naar Tilburg en leert de stad 
kennen als een actieve plaats waar van alles gebeurt in 
een goede sfeer. “We hadden het erg naar onze zin, Tilburg 
beviel echt heel erg goed. Dat heeft te maken met de men-
taliteit, in Den Bosch voelen ze zich soms wat deftig. Dat 
heb je hier niet. Een bruisende stad waar mooie dingen 
gebeuren.”

Bestuurlijke duizendpoot…
In 1997 wordt hij burgemeester van Delft en bekleedt die 
functie tot mei 2004. Zijn (Amerikaanse) vrouw wil graag 
terugkeren naar Midden Brabant. Dat gebeurt en ze ne-
men hun intrek in een pand aan de Schans. Hein wordt 
voorzitter van het college van bestuur van de Universi-
teit van Tilburg en doet dat tot september 2012 waarna 
hij nog 6 jaar dezelfde functie vervult bij NHTV Breda. Hij 
bekleedt nevenfuncties als bestuurder, toezichthouder en 
commissaris zowel professioneel als vrijwilliger. In 2018 
vraagt Dennis Hendrickx hem om voorzitter te worden 
van Stichting Petrus Donders. Opnieuw in Tilburg wonen 
bevalt goed. De keuze voor Tilburg-Noord in 2004 is een 
bewuste. 

Tolerantie betekent niet zoveel…
“Wij willen in een wijk wonen die is zoals de ‘echte’ wereld; 
niet in een buurt waar alleen de elite woont. Daar komt bij 
dat de Schans een mooie historische plek is. Die ‘echte’ we-
reld is diep verdeeld en wordt bestuurd vanaf afstand, als 
het ware vanonder een kaasstolp. Er zijn veel mensen met 

verschillende opvattingen en die kun je het niet allemaal 
naar de zin maken. Al die mensen zijn om verschillende 
redenen ontevreden. Die onvrede verbindt ze met elkaar, 
niet wat ze willen bereiken. Deze groeiende onvrede zet 
ons democratische systeem onder druk. Dat zie je overal 
gebeuren; partijen van ‘neezeggers’ schieten als padden-
stoelen uit de grond. Ik geloof dat democratie toch het 
beste alternatief is. Verdraagzaamheid heeft te maken 
met tolerantie maar dat betekent op zichzelf niet zoveel. 
Het gaat uiteindelijk om betrokkenheid. Daar is verdraag-
zaamheid voor nodig, maar dat alleen is niet genoeg. Ik 
geloof meer in kleinere verbanden waarin mensen om el-
kaar geven. Toen de samenleving kleinschaliger was, ging 
zoiets  vanzelf. Volgens mij begint de oplossing voor de 
problemen van vandaag bij kleinere gemeenschappen, 
we moeten energie geven aan de wijken en investeren in 
onze naaste omgeving, anders blijven we onvrede houden 
en de overheid kan die niet oplossen..”

Wijkarena…
Hein is betrokken bij de Wijkarena waarbij inwoners van 
Tilburg-Noord, ondersteund door professionals de ge-
meente helpen bij het ontwikkelen en realiseren van 
plannen. Als voormalig gemeentesecretaris kent hij de 
gemeente van binnen en van buiten en dat helpt. 
“Tilburg-Noord is gebouwd op een manier die niet echt 
gemeenschappelijkheid bevordert. Het is belangrijk om 
daar oog voor te hebben. In de wijk zouden we nog meer 
kunnen mengen. Het mag geen plek zijn waar de gemeen-
te zijn problemen wegstopt want zo’n buurt kan geen 
gemeenschap zijn. We moeten goed houden waar het al 
goed is en beter maken waar dat kan. De groene zone aan 
de noordkant wordt bedreigd. Weinigen realiseren zich 
dat Tilburg-Noord aan drie kanten is ingesloten door in-
dustrieterreinen. De noordzijde is de mooie kant van de 
wijk en van de stad. Het is een bijzondere kwaliteit, zo’n 
groene long met de uitloop naar de Duinen, het Blauwe 
Meer. Het volbouwen van dat groen moet ophouden. Dat 
is iets om heel zuinig op te zijn.”

Investeren in de toekomst…
“Jongeren in Noord hebben soms weinig kansen. Pro-
blemen met drugs lokken hen de verkeerde kant op. We 
moeten  investeren in die nieuwe generatie want die 
heeft het over dertig jaar voor het zeggen. Dat bepalen 
wij niet meer. Als we er geen energie insteken om hen 
trotse betrokken burgers te laten worden, blijft het dwei-
len met de kraan open.”



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

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

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR 
DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: 

Coördinator:
Peter Korsmit

Redactie: 
Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek 
Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock

Lay-out:  
Ria de Kock, Jasper Razenberg en Frank Bakker
 
Medewerkers:
Henk de Kock, Ad Kolen, Marco van der Sijpt, Ad van Dun, 
Jessica Köhler-Bracke en Laurien Baart

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

DRUKWERK: DKZET Hapert.

E-MAIL
redactie@wijkkrantnoord.nl

Bezorgklachten:
Stuur een e-mail naar redactie@wijkkrantnoord.nl

ADVERTENTIES VIA
advertenties@wijkkrantnoord.nl
of tel. 06-10260889

Digitale foto’s apart aanleveren: 
Minimaal 2500px (bxh) 
Maximaal 4000px (bxh) in jpg

DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR  
DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH 
HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN

Voor editie 1 van 2020, die uitkomt op 6 februari 2020 
moet de kopij binnen zijn op 10 januari 2020

C O L O F O N

Tekst en beeld: Ad Kolen

Scan de code hiernaast om naar 
onze facebookpagina te gaan.

Ad Kolen heeft laten weten dat het moeilijk is om 
steeds geschikte onderwerpen voor de rubriek 
Toen & Nu te bedenken; er is maar weinig tastbaars 
overgebleven van de omgeving uit de tijd vóór  
Tilburg-Noord werd gebouwd. Daarom is dit de laat-
ste aflevering van Toen & Nu. De redactie bedankt 
Ad voor zijn boeiende bijdragen over onze lokale 
geschiedenis en neemt  afscheid van deze rubriek.

De aankondiging van de Stoomtramlijn Tilburg - Waalwijk in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 10 juli 1881

Toen & Nu; Er rijdt een stoomtram door de Heikant

De rode lijn door de Heikant (rond 1900) met zwarte dwars-
strepen geeft aan waar de stoomtramlijn door de Heikant 
reed.

”De Directie der Noord-Brabantse Stoomtram-
weg-Maatschappij maakt bekend: dat hare lijn Til-
burg-Waalwijk op 13 juli aanstaande voor het publiek 
verkeer zal worden opengesteld.” (zondag 10 juli 1881, 
de Nieuwe Tilburgsche Courant no 118, derde jaar-
gang) De 16-kilometer lange verbinding loopt vanaf 
het Tilburgse Staatsspoorstation via de Gasthuisstraat, 
de Goirkestraat, Lindsche Hoek (nu Lijnsheike), Molen-
eind(Heikant), Loon op Zand, de Horst en Sprangsche 
Vaart naar Besoyen (West-Waalwijk). Snel daarna zijn er 
verbindingen doorgetrokken naar de havens van Waal-
wijk en Capelle en even later naar de Koningshoeven 
via de Heuvel en de Sint Josephstraat.

Niet zo snel…
”Vanuit de groeiende industriestad Tilburg, over het Goir-
ke en het nog rechtdoor lopende Lijnsheike, tuft een prut-
telende rokende tram richting de Heikant. Over de oude 
verbinding naar Loon op Zand (nu Stokhasseltlaan) en 
door naar Waalwijk.” Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe 
het toen was. Het ging allemaal niet zo snel. De stoom-
tramlijnen werden aangelegd in de berm van bestaande 
wegen. Men vervoerde passagiers maar de lijn was voor-
namelijk bestemd voor goederenvervoer en bestond uit 
personen- en goederenwagens. Door rangeren en regel-
matig stoppen voor laden en lossen ging er geruime tijd 
overheen voor de bestemming was bereikt.

De aanleg van stoomtramlijnen was destijds noodzake-
lijk en diende als aanvulling op het wijdmazige spoor-
wegnet dat in 1880 nog nauwelijks lokale spoorwegen 
kende. Stoomtramlijnen waren goedkoper in aanleg en 
werden gezien als een middel om kleinere plaatsen met 
de stad te verbinden. Met vier locomotieven, vijf rijtui-
gen en dertien goederenwagens startte de NSBM, opge-
richt op 4 november 1880 en aangevoerd door directeur 
J. van der Elzen. Hij achtte de tijd aangebroken dat de  
Langstraat, vanuit Waalwijk, verbonden zou worden met 
de eerste fabrieksstad des lands: Tilburg. Hij vermeldde in 
zijn pleidooi: ”Zelfs in de kom der drukste gemeente kun-
nen ’Stoomtramway’s aangewend worden. Ze zijn op zeer 
goedkope wijze aan te leggen en te exploiteren.”

Halve zolenlijn…
In buurtschap De Veldhoven in Tilburg bevond zich een 
complex met werkplaatsen, remises en een kantoor. Ook 
in Sprang, Vrijhoeve-Capelle en Besoyen stonden lood-
sen en kantoren van de NSBM. De exploitatie-uitkomsten 
waren, door het al snel tegenvallende passagiersaanbod 
niet erg rooskleurig. In Waalwijk werd in 1890 de Langs-
traatspoorlijn (halve zolenlijn) geopend, waardoor Waal-
wijk zijn blikveld meer op Den Bosch richtte en niet meer 
op Tilburg. Dit was mede de oorzaak van het faillissement 
van de NBSM in 1893. Het bedrijf werd voorgezet door 

de in 1893 opgerichte N.V Stoomtramweg Tilburg-Waal-
wijk uit ’s-Hertogenbosch. In 1898 namen de Hollandse 
Buurtspoorwegen de exploitatie over.

Met de bus…
In 1934 fuseerden de zes Brabantse stoomtrambedrijven in 
de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) 
die alleen het goederenvervoer per tram handhaafde. 
Maar ook dat was niet meer rendabel en in 1937 werden 
alle tramlijnen in en rondom Tilburg opgeheven. De on-
dergang werd grotendeels veroorzaakt door de buslijnen 
tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch via Waalwijk. Op het 
adres Wilhelminapark 133 herinnert de geveltekst ‘Café 
Tramstation’ aan het vroegere complex van de ’Noord-Bra-
bantse Stoomtramweg-Maatschappij’ op die plek. Verder 
ken ik geen tastbare herinnering aan deze historisch toch 
wel belangrijke onderneming, ook niet in Tilburg-Noord. 
Reacties en vragen via de redactie of e-mail:  
adkolen@kpnmail.nl

Samen doen, samen werken, 

samen leven! 

De redactie van Wijkkrant Noord 

wenst u 

een verdraagzaam 

2020!



Januari, de maand van het Jodendom
Donderdagmiddag 9 januari verzorgt een rabbijn van de Liberaal 
Joodse Gemeente een lezing. Aan de hand van een typisch verhaal 
uit de rijke joodse traditie laat hij u kennismaken met wezenlijke ach-
tergronden van het joodse geloof. Het Joodse volk beschouwt zich 
als het door Jahweh uitverkoren volk. In de roeping van Abraham,  
tevens aartsvader van christenen en moslims, zijn de joden op weg 
gezet naar het Beloofde Land om vrede en gerechtigheid tegemoet 
te gaan. Wat wordt daarvan waargemaakt?
Aanvang 13.30 uur, afsluiting 16.00

Vrijdagavond 17 januari kunt u deelnemen aan de viering van de sjabbat in de synago-
ge van de Liberaal Joodse Gemeente aan de Willem II-straat te Tilburg. Van vrijdag- tot 
zaterdagavond is het de zevende dag van de Joodse week. Deze dag dient in de eerste 
plaats te worden gevierd door onthouding van alle arbeid. Ter voorbereiding van de  
sjabbat moet alles al klaargezet zijn voor de viering. Tijdens de sjabbat mag er niet ge-
werkt worden, dus ook niet gekookt. Alle levensmiddelen staan al geheel bereid klaar. U 
wordt deze avond vergast op een sedermaaltijd, die bestaat uit het eten van ongezuurde 
broden en bittere kruiden en de sederschotel met bot van een lam en een gekookt en 
daarna gebraden ei.  Voor deze activiteit moet u zich vooraf aanmelden! 
Dat kan bij  richard@rondetafelhuis.nl. of info@rondetafelhuis.nl.

Zondag 26 januari brengen we een bezoek aan Kamp Vught, tijdens de bezetting één 
van de drie Duitse concentratiekampen in ons land. In totaal werden er ruim 31.000 
mensen in het kamp gedetineerd waaronder 12.000 joden. Berucht zijn de kindertrans-
porten geworden. Op 5 juni 1943 werd bekendgemaakt dat alle Joodse kinderen uit het 
kamp weg moesten. Op 6 juni werden alle kinderen van nul tot vier samen met hun ou-
ders gedeporteerd naar Westerbork. Een dag later ook alle kinderen van vier tot en met 
vijftien jaar. Vanuit Westerbork werden de kinderen met hun ouders overgebracht naar 
Sobibòr waar ze vrijwel direct na aankomst door middel van vergassing om het leven 
kwamen. Er zijn 1296 kinderen weggevoerd in het weekend van 1943. 
Tot slot: op woensdag 18 maart verzorgt de Liberaal Joodse Gemeente een koosjere 
maaltijd in het kader van de Wereldkeuken Special. Aanvang om 17.30 uur.
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Om de Noord
Een reis door Tilburg-Noord in acht afleveringen

Dit is alweer de laatste column in de serie 
‘Om de Noord’ waarin ik u meenam op een 
persoonlijke reis in acht afleveringen door 
Tilburg-Noord. Mijn moeder, mijn oom, mijn 
tandarts en huisarts kwamen langs. Herinne-
ringen uit mijn jeugd van toen wij vijftig jaar 
geleden verhuisden naar de Brahmsstraat. 
Mijn eerste tien huwelijksjaren in de Bachflat 
en onze terugkeer (na dertig jaar) naar Noord 
waarbij we in de Meenthe gingen wonen in 
afwachting van de voltooiing van ons nieuwe 
huis. Binnenkort zal daaraan een einde komen. 
Ons huis wordt opgeleverd rond de datum dat 
deze editie verschijnt.

Onze nieuwe woning ligt in een ander stads-
deel, dichter naar het centrum. Min of meer 
toevallig ben ik betrokken geraakt bij wijkkrant 
Tilburg-Noord en had vooraf niet ingeschat 
hoe verschrikkelijk leuk ik dat zou gaan vin-
den. De redactie bestaat uit bevlogen vrijwilli-
gers met maar één doel voor ogen: een mooie 
krant maken en daarin verslag doen van wat in 
de wijk gebeurt. Het is een genoegen daarvan 
deel uit te mogen maken. 

Wat me echter het allermeest verbaasd heeft, is de wijk zelf. Ooit een stadsdeel met een 
berucht imago, maar nu een plek waar het goed toeven is voor iedereen. Tilburg-Noord 
is een prachtige plek om te wonen met veel groen en ruimte. Goede voorzieningen ook 
en met een springlevend netwerk van professionals en vrijwilligers die het woonklimaat 
bevorderen. Alle inspanningen van gemeente en particulieren om dit tot stand te bren-
gen, betalen zich dubbel en dwars uit. Ik zal Tilburg-Noord missen na mijn verhuizing.
Ik blijf graag schrijven voor deze wijkkrant, al woon ik dan voortaan elders in de stad. In 
het nieuwe jaar vindt u mijn column op dezelfde plek met als nieuwe titel: ‘Om over naar 
huis te schrijven’. Ik hoop nog vele jaren mijn verhalen met u te mogen delen.

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

Filmavond: The wife
Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talen-
ten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle 
literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar 
op de avond dat hij naar Stockholm afreist om de Nobel-
prijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan 
dat het genoeg is en onthult ze haar grote geheim. Met 
uitstekend spel van Glenn Close in de hoofdrol.
Dinsdag 14 januari, inloop 19.00 uur, afsluiting 22.00 uur.
Entree 4 Euro

Door de ogen van een ander
U maakt op deze avond kennis met het relaas van een gedetineerde uit de Penitentiaire 
Inrichting Nieuwersluis. In samenspraak met haar begeleidster doet ze verslag van hoe 
zij haar terugkeer in de samenleving voorbereidt en ervaart.
Donderdag 30 januari, inloop 19.00 uur, afsluiting 22.00 uur.
Inschrijvingen voor deze activiteiten:  richard@rondetafelhuis.nl. of 
info@rondetafelhuis.nl.

bestaat het Marietje Kessels 
Project in Tilburg. Jaarlijks 
geeft de organisatie trainin-
gen aan kinderen op basis-
scholen. Door de kinderen 
trainingen te geven wil de or-
ganisatie ervoor zorgen dat het percentage van kindermishandeling daalt. De kinderen 
leren grenzen aangeven, hoe ze in hun kracht staan en hoe ze prettig met elkaar kunnen 
omgaan. En ze leren wat kindermishandeling is. 

Van 18 tot en met 24 november was het de week tegen kindermishandeling waarbij is 
stilgestaan bij kindermishandeling en de Rechten van het Kind. In deze week hebben 
verschillende activiteiten plaatsgevonden en is extra aandacht besteed aan kindermis-
handeling. Ook het Marietje Kessels Project is hier druk mee bezig waarbij de trainingen 
extra onder de aandacht worden gebracht.
Omdat de trainingen al meer dan dertig jaar gegeven worden, zijn er een hoop mensen 
die hem hebben gevolgd. 

Het Marietje Kessels Project wil graag reacties en ervaringsverhalen verzamelen van 
oud-deelnemers, ouders van oud-deelnemers of leerkrachten die met hun klas de trai-
ning hebben gevolgd. Heeft u ervaring met het Marietje Kessels Project, kijk dan snel op 
www.marietjekessels.com en vul de enquête in. Alvast bedankt!

Al dertig jaar



 

Babbelaars

Door: Marco van der Sijpt

Het Zwaailicht..............
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Zondagmiddag… 
in de LocHal, de zon schijnt vriendelijk binnen en er hangt een serene rust die 
weldadig aanvoelt al wordt er zachtjes gepraat. Zo’n stilte waarin dat niets 
uitmaakt. Toch voel ik me niet goed… 

Je zit op een slee en suist naar beneden van een helling. Dat is leuk, gaaf! Je voelt de wind 
door je haren maar weet ook dat er snel een eind aan dit ritje komt. Dat je straks weer 
die heuvel op moet. Moeizaam en traag en dan ook weer die slee meesjouwen. Zoiets. 
Nondeju. 

Ik vloek en kan er moeilijk mee omgaan, ben teleurgesteld en gekwetst. Dat heeft te 
maken met de normen en waarden die ik aanhang, waar ik naar leef en die ik ook van 
een ander verwacht. Maar zo werkt dat niet. Die ander heeft daar lak aan, het niet in 
de gaten of leeft maar een dotje. Of… weet ik veel, laat mij maar even.

Een paar weken later is het kerst, tijd van de traditie dat we samenkomen met twee fa-
milies. Als de ene kant 1e kerstdag reserveert dan krijgt de andere kant automatisch de 
2e. Dat gaat prima en zo voel ik me ook. Ik zit aan tafel achter een bakplaat en door de 
blauwe walm kijk ik eens rond. Ik zeg niet zoveel en mama-bolletje denkt daardoor dat ik 
chagrijnig ben. “Want je bent zo stil”. Maar dat is het dus niet. Ik sta bovenaan de heuvel 
met mijn slee. Ik heb oortjes in en luister naar Skyradio, “your favorite Christmas-station” 
en dompel me onder in die melige weemoedigheid, die toch-wel-leuk-dat-het-die-tijd-
weer-is-do-they-know-it’s-Christmastime-at-all-tijd. En toch voel ik nog even een kleine 
knauw, een littekentje. Ik denk dat ik tijdens mijn laatste sleeritje mijn knie heb gestoten 
en dat blijf ik een beetje voelen. Even niet aan denken nu. All I want for Christmas is you.

Het is een onduidelijke grens; wanneer slik je en geef je de ander ruimte? En wanneer 
niet en baken jij je grenzen af? En hoe zit dat als je iets te verliezen hebt? Als je de 
relatie niet wilt beschadigen… een stuk complexer. Ik zit in mijn eentje in de LocHal 
en geniet van mijn schuilplaats voor een tijdje. Koffie in een kartonnen beker, ik 
blaas blauwe wolkjes; mijn wimpers worden vochtig en ik knipper met mijn ogen. 

Later staan we buiten. We hebben net de oudejaarsloterij gekeken, ook weer zo’n tradi-
tie. We zijn dit jaar in eigen stad gebleven en je ziet de relatie tussen aantal inwoners en 
hoeveel vuurwerk ze afsteken. Het is oorverdovend, dat beetje walm dat mijn bakplaat 
produceert is er niets bij, alles staat blauw! De stikstofnorm wordt met voeten getreden 
maar ach... Ik heb wel wat met tradities, dan maar naar 90 kilometer per uur. Op een ge-
geven moment sta ik weer stil, kijk rond en bewaak letterlijk mijn eigen grens; ik kom niet 
te dicht bij het vuurwerk en besef dat ik dat wel vaker doe: grenzen bewaken. De heuvel 
opgaan en er weer af sleeën. Ik besef in stilte, en nee, ik ben niet chagrijnig, dat het goed 
is. Dat dit zo hoort te gaan. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Vuurwerk hoort bij oud & nieuw. Helaas vallen er ook jaarlijks gewonden en zijn er 
soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen er ver-
antwoordelijk mee omgaat, of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig 
is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel, schade en overlast.

Welk vuurwerk is veilig?
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumenten-
vuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen.
U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:
 · een Nederlandse gebruiksaanwijzing
 · als het alleen op 29, 30 en 31 december te koop is. Valt een van deze dagen op een 

zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
 · de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’.
 · een vermelding of afbeelding over de effecten die u kunt verwachten van het vuur-

werk.
 · de (handels)naam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de 

fabrikant en de importeur (of handelaar).
 · het artikelnummer en productiejaar.
 · CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.

Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt 
ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuur-
werk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland 
wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, bengaals vuur, 
mortierbommen, chinese rollen, lawinepijlen en cobra’s. Vuurwerk mag nooit per pak-
ket thuis worden afgeleverd, alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt. Zelf-
gemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige 
vuurwerkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van 
het soort vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt. 

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?
 · Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. 
 · U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopda-

gen.
 · Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele jaar door worden gehouden. Dit 

geldt alleen voor deskundigen met een speciale training en een vergunning.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er 
ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?
Meld dit bij de politie 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bron: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html

Vuurwerk

https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
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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 24 december 2019 van 11.15 tot 12.00 uur
Dinsdag 7 januari 2020 van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 8 januari 2020 van 18.30 tot 19.30 uur
Dinsdag 21 januari 2020 van 11.15 tot 12.00 uur
Dinsdag 4 februari 2020 van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 5 februari 2020 van 18.30 tot 19.30 uur
Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 9 januari van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 22 januari van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 6 februari van 18.30 tot 19.30 uur

Meer wijknieuws op pagina 6 en 14  

Winterfestival Ypelaer

Wie Wordt Wijkburger 2019?

Nieuwjaarsborrel in De Symfonie

Familiedagen

Het jaarlijkse Winterfesti-
val in wijkcentrum De Ype-
laer vindt dit jaar plaats op 
zondag 22 december. Op 
dit gezellige ontmoetings-
feest is iedereen uit de om-
geving van harte welkom; 
de toegang is helemaal 

Voor alle Noordbewoners en belangstellenden organi-
seert de NoordraadH/Q op vrijdag 10 januari een Nieuw-
jaarsborrel. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is 
gratis. Rond 21.00 uur wordt de wijkburger 2019 bekend 
gemaakt. 

Ook in het nieuwe jaar is er elke 1e zondag van de maand 
weer een Familiedag met vrijmarkt in wijkcentrum De Ype-
laer. De eerstvolgende data zijn 5 januari en 2 februari.
De vrijmarkt is steeds 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 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 tevo-
ren aan te melden. Tot 13.00 uur kun je gewoon binnenlo-
pen maar 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.
Wijkbewoners die leuke ideeën hebben, kunnen contact 
opnemen via familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Begin 2020 is het weer zo ver. De wijkburger 2019 wordt 
dan bekend gemaakt. Wij zoeken de persoon die een op-
merkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leef-
klimaat in onze wijken in Tilburg-Noord. Dit kan iemand 
zijn, die in Noord woont maar het kan ook iemand zijn die 
hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis). Weet u 
iemand of een groep die de titel van wijkburger verdient? 
Tot 29 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing 
aanmelden. Voordrachten van de afgelopen 3 jaar die het 
(net) niet gehaald hebben mogen uiteraard opnieuw ge-
nomineerd 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 verkie-
zing en verloting zal in 2020 (tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van de Noordraad HQ) bekend worden gemaakt.

De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + 
motivatie/reden) kunt u ons via mail (secretariaat@noor-
draadhq.nl ) of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum 
De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toestu-
ren.

  freelancecreative.nl

Kerst-Inn Symfonie
 De Noordraad organiseert op zaterdag 21 december om 
19.45 uur een Kerst-Inn voor (nieuwe) wijkbewoners. Kom 
elkaar ontmoeten en genieten van muziek van zangver-
eniging Cantabile en wijkorkest Tilburg-Noord. Centraal 
staat – zeker ook na afloop – het gezellig samenzijn. De 
toegang, koffie/thee en hapjes zijn gratis.

gratis. Zorg dat je er op tijd bij bent, want het kan erg druk 
worden.Vanaf 12.00 uur kan iedereen aanschuiven bij een 
gratis brunch. Er staan volop broodjes met warm en koud 
beleg klaar, diverse warme soepen en warme en koude 
dranken. Natuurlijk houden we rekening met de vele wijk-
bewoners die halal willen eten.

In de grote zaal worden na de brunch vanaf 14.00 uur 
nog enkele gratis bingorondes gehouden. Daaraan mag 
je meedoen als je ten minste 16 jaar bent. Elke ronde zijn 
er diverse prijzen beschikbaar die bestaan uit levensmid-
delenpakketten.
Vanaf 13.00 uur vinden er nog diverse andere activitei-
ten plaats. Zo zijn er onder meer enkele workshops voor 
jong en oud waar je diverse dingen kunt maken voor de 
aanstaande feestdagen en kunnen kinderen zich laten 
schminken. Wil je zelf iets doen, heb je ideeën of wil je als 
vrijwilliger meehelpen? Laat het ons weten via: 
winterfestival.ypelaer@stokhasselt.nl

Kinderdisco

Elke laatste donderdag van de maand kunt u in De Sym-
fonie (Eilenbergstraat 250) een prachtige opera beleven. 
Op 23 januari kunt u genieten van Rigoletto van Verdi. De 
entreeprijs is nog steeds € 5,- waarvoor u ook een kopje 
koffie of thee kunt drinken en een programmaboekje ont-
vangt. De aanvang is om 19.30 uur. 

Elke 2de zaterdag van de maand is er kinderdisco in De 
Symfonie (Eilenbergstraat 250) voor basisschoolkinderen. 
De aanvang is 20:00 uur en we eindigen rond 22:00 uur. De 
entreeprijs is € 1,-. Zie de poster voor het programma van 
2020.Om dit leuke evenement voor de jeugd (structureel) 
te organiseren, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers/
ouders die tijdens de disco-avond aanwezig willen zijn en 
zo nodig hand- en spandiensten willen verrichten. Als u 
bereid bent dit te doen, laat het dan even weten aan ha-
zet56@gmail.com . U krijgt van ons tijdens de avond gra-
tis consumpties en € 10,- contant als waardering voor uw 
inzet.

Opera in Symfonie
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Verkeerssituatie Wagnerplein
In de septemberuitgave van Wijkkrant Noord hebben het 
Bewonersklankbord Wagnerplein en de Noordraad een ar-
tikel gepubliceerd 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. 
Op de oproep die we hebben gedaan aan de lezers om 
zich te laten horen, hebben we heel veel reacties gekre-
gen. 

Maar niet alleen individuele bewoners laten zich horen. 
De wijkraden hebben op 24 oktober een bijeenkomst ge-
had met de bewonersverenigingen in Tilburg-Noord (zie 

Eénrichtingsdeel Bruckner-
laan.     Foto: Carin van Voorst

Bewonersklankbord Wagnerplein en gemeente Tilburg 
hebben op woensdag 20 november een overleg gehad. 
Daarbij is constructief gesproken over de reacties die zijn 
binnen gekomen naar aanleiding van het artikel van de 
Noordraad in de Wijkkrant over de verkeerssituatie van 
het Wagnerplein.

Het eenrichtingverkeer op de Brucknerlaan en de wacht-
rijen van auto's bij het oostelijke parkeerterrein en krui-
sing Beethovenlaan zijn de punten die de meeste klach-
ten veroorzaken.  In opdracht van de gemeente heeft 
verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng deze punten 
onderzocht. Een van de conclusies daaruit is dat de ver-
keerssituatie op de Brucknerlaan bij een wijziging naar 
twee richtingen zal verslechteren in plaats van verbete-
ren. De klankbordgroep en de Noordraad nemen geen 
genoegen met de uitkomsten van dit onderzoek en be-
twisten met name de uitkomst op het punt van tweerich-

tingsverkeer. Daarom hebben zij in het overleg aan de 
gemeente gevraagd om een second opinion uit te laten 
voeren door een ander adviesbureau. De gemeente be-
grijpt dit verzoek en gaat in overleg met de bewoners-
klankbordgroep kijken hoe ze hier invulling aan kan ge-
ven.

De gemeente heeft verder een plan uitgewerkt voor een 
tweede ontsluiting van het oostelijke parkeerterrein op 
de Brucknerlaan achterlangs de Brucknerflat. Of dit door 
kan gaan hangt af of er een andere oplossing gevonden 
kan worden voor het koffiepaviljoen dat ontwikkelaar 
BPD op die plek gepland had. Hierover neemt de ge-
meente binnenkort een besluit.

Over de vergroening van het Wagnerplein heeft de ge-
meente besloten dat er een aantal bomen in de vaste 
grond worden geplaatst. Het eerdere idee van boom-

bakken is verlaten. Aantal en plaats moeten nog worden 
bepaald.
Op verzoek van de winkeliers plaatst de gemeente de ko-
mende week drie Big Belly's op het Wagnerplein. Dit zijn 
multifunctionele afvalcontainers in de openbare ruimte. 
Door een ingebouwde machinale pers bevatten de Big 
Belly's 8x meer inhoud dan de huidige containers in Til-
burg.

Bewonersklankbord Wagnerplein en de Noordraad zul-
len de stappen rondom de verkeerssituatie op het Wag-
nerplein nauwlettend in de gaten blijven houden. Beiden 
hebben op korte termijn een vervolggesprek met de ge-
meente hierover.

Namens de gemeente Tilburg,
Jochem van Engelen 
projectleider stedelijke ontwikkeling

Bijeenkomst wijkraden met bewonerscommissies in Noord
De wijkraden in Noord hebben begin dit jaar het initiatief 
genomen om rechtstreeks in contact te komen met de 
verschillende bewonersorganisaties in de wijk. Het is bij-
zonder zinvol om ervaringen en informatie uit te wisselen. 
Gezamenlijke belangen en onderwerpen te over. In juni 
van dit jaar hebben we een eerste bijeenkomst georgani-
seerd met maar liefst 17 bewonersorganisaties, -commis-
sies en -verenigingen uit Tilburg-Noord. 

Op 24 oktober zijn de organisaties en beide wijkraden voor 
de tweede maal bij elkaar geweest. Daarbij stonden twee 
thema’s centraal: energietransitie en groenbeheer. Buurt-
vereniging Schanszicht heeft e.e.a. verteld over de erva-
ringen van de bewoners van de huizen in Beethovenlaan/
Offenbachstraat, die woningen zijn namelijk aangewezen 

als een van de proeftuinen binnen het project ‘Quirijnstok 
van het gas af ’. De buurtvereniging zou ook graag op basis 
van haar eigen ervaringen informatie willen delen met be-
woners/eigenaren van huizen die op dit moment of later 
worden aangewezen als proeftuin. In de wijkkrant van 14 
november heeft een groot artikel gestaan over de proef-
tuin. Kijk het nog eens na op de website van Wijkkrant 
Noord. Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen over 
de energietransitie en de proeftuinen? Neem dan contact 
op met de Noordraad: secretariaat@noordraad.nl 

De bewonersvereniging van de Hoffmannflat sprak haar 
bezorgdheid uit over het groenbeheer in de omgeving 
van de flat en het parkje ten noorden van het benzine-
station aan de Heikantlaan. Het is daar behoorlijk donker, 

hetgeen de veiligheid van de omgeving niet ten goede 
komt. Tevens kwam het voor bewoners volkomen on-
doorzichtige bomenbeleid van de gemeente ter sprake. 
Zijdelings kwamen nog aan de orde: het manifest van de 
wijkraden, de bijeenkomsten over ‘Tilburg Noord 2040’, 
de verkeersproblematiek van het Wagnerplein, de invul-
ling van het MOB-complex aan de IJpelaereweg, waar de 
gemeente een evenemententerrein wil aanleggen (mede 
als vervanging van het Leijpark). En last but not least het 
groeiend aantal woningen dat wordt opgekocht door be-
leggers en daarna aan particulieren wordt verhuurd. 

Een derde gezamenlijke bijeenkomst zal in het voorjaar 
van 2020 plaatsvinden. De onderwerpen worden aange-
dragen door de bewonersorganisaties.

Stort vervuilde grond in Zwaluwenbunders
De wijkraden van Tilburg-Noord kregen onlangs te horen 
dat Zwaluwenbunders in Tilburg-Noord is gekozen als (tij-
delijk) depot voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS ver-
vuilde grond. Want tja… de gemeente moet ergens blijven 
met zoveel verontreinigde grond. En Zwaluwenbunders 
was eerder bestemd als plek voor een groot logistiek cen-
trum, totdat een pas op de plaats moest worden gemaakt 
omdat een aanvullende milieueffectenrapportage (m.e.r.) 
nodig is.

Voor de wijkraden is de 
stort van zoveel vervuilde 
grond de druppel die de 
emmer voor Noord doet 
overlopen. Daarom hebben 
wij – wijkraden - het initia-
tief genomen om een brief 
te mailen naar de gemeen-
teraad. Tevens hebben we 
de publiciteit gezocht en 
het Brabants Dagblad be-
naderd. Op 9 november is 
daarin een artikel versche-
nen over ons standpunt 
met bovendien een ludieke 
actie die we in de brief aan Gebied Zwaluwenbunders

Foto: Carin van Voorstde gemeenteraadsleden hebben voorgesteld. Ludiek wat 
betreft toon maar tegelijk gaat het om een serieuze op-
somming van belastende factoren waarmee de inwoners 
van Noord in de loop der jaren zijn geconfronteerd.

Wat willen we gaan doen? Speciaal voor de gemeente  
organiseren we (onder begeleiding van stadsgidsen) een 
(nu nog denkbeeldige) alternatieve wandeling in de ach-
tertuin van Tilburg-Noord met de naam ‘Tilburg-Noord 
Place to be’. 

De route
We beginnen op één van de industrieterreinen die  
Tilburg-Noord omringen; het industrieterrein Kraaiven. 
De autoboulevard (stikstof alom) ter hoogte van bijvoor-
beeld Maître Paul, is een ideaal startpunt. We gaan ver-
volgens langs het beoogde festivalcomplex; het voorma-
lige MOB-complex. Beoogd, omdat grote festiviteiten te 
belastend zijn voor het Leijpark en haar omgeving. Vanaf 
daar gaan we naar de nog enige afvalbegraafplaats van 
Brabant waar nu en de komende tien jaren Attero niet te 
verwerken afval opslaat en een GFT-vergister exploiteert. 
Goed geïnformeerd brengen we vervolgens een bezoek 
aan de Afvalwaterreinigingsinstallatie (AWRI) van de 
Dommel. Omdat voormalig wethouder Erik de Ridder er 
nu dijkgraaf is, moet het mogelijk zijn daar een rondlei-
ding te regelen tussen de aerobe en anaerobe bacteriën. 
Via het Noorderbos of te wel de voormalige vloeivelden 
- waar wegens de vervuilde bodem geen woningen ge-
realiseerd mochten worden - bezoeken we de gebieden 
waarvoor de gemeenteraad het structuurplan Pauwels 
heeft vastgesteld. Daar brengen we midden in dit be-
oogde landschapspark een bezoek aan de opslagplaats 
voor PFAS, namelijk Zwaluwenbunders. Het beklimmen 

van de bergen is op eigen risico. Aanschouw ook de ac-
commodatie voor 400 arbeidsmigranten op nauwelijks 
100 meter afstand van de opslagplaats voor PFAS (volks-
gezondheid?). Na het natuurgebied Pauwels brengen we 
ook nog een bezoek aan de exploitant van de gaswinning 
onder Tilburg-Noord; Vermilion. Heb dan ook aandacht 
voor de ranke elektriciteitsmasten die de skyline van Til-
burg-Noord mede bepalen. We beëindigen de rondlei-
ding bij Peerke Donders. Op deze historische plek kan de 
stadsgids aan de hand van een eveneens historische kaart 
aantonen hoe immens het heidegebied van de Stokhas-
selt en de Heikant de afgelopen 150 jaar door menselijk 
ingrijpen is veranderd. Het tot inkeer brengen van de ge-
meenteraadsleden en ambtenaren kan wellicht het laatste 
wonder zijn dat onze Peer nodig heeft om heilig verklaard 
te worden. Via de Sweelincklaan - oppassen voor diesel-
vrachtwagens die dwars door de woonwijk containers van 

Rand Zwaluwenbunders
Foto: Carin van Voorst

het industrieterrein Loven 
naar Kraaiven transporte-
ren - keren we huiswaarts. 
Als er nog tijd over is, kun-
nen de gemeenteraadsle-
den nog even langs komen 
bij de wijkraden. Zij kun-
nen hen informeren over 
andere aangelegenheden 
van Tilburg-Noord. De kof-
fie staat in de beide wijk-
centra of het Ronde Tafelhuis zeker klaar. 
Tilburg-Noord, place to dump?

het artikel hieronder). Ook daarin werd het onderwerp 
(door de bewonersorganisaties) naar voren gebracht. De 
voorzitter van de beide wijkraden, Harrie Meeuwesen, 
heeft naar aanleiding daarvan op 27 oktober een bericht 
gestuurd naar de gemeente, met name naar wijkwethou-
der Mario Jacobs. Daarin heeft hij de kritieken verwoord 
van de wijkbewoners en de bewonersorganisaties. 

De volgende stap werd gezet door het Bewonersklank-
bord Wagnerplein. Op 20 november heeft zij een verga-
dering gehad met vertegenwoordigers van de gemeente 
en de projectontwikkelaar van het plein (BDP, voorheen 
Bouwfonds). Het resultaat van dit overleg was voor het 

Bewonersklankbord hoop-
gevend. De gemeente heeft 
toezeggingen gedaan en is 
bereid oplossingsgericht 
aan de slag te gaan. We zijn 
dan ook oprecht blij dat er 
stappen (kunnen) worden 
gezet in de goede richting. 
De gemeente wil zelf in 
deze krant de publicatie 
doen over het gespreksre-
sultaat. Hieronder treft u de 
tekst aan die de gemeente daartoe heeft opgesteld.
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Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?

Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Twitter: @Tilburg_Noord 
Instagram: tilburgnoord

Het is belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen. 
Thuis en op school. Veel professionals in Tilburg 
Noord werken samen om de ontwikkelings- en 
onderwijskansen van kinderen te vergroten. Maar 
er ligt ook een belangrijke rol voor ouders. Daarom 
is de Ouderkamer ontstaan. 

Een Ouderkamer is een plek waar ouders elkaar 
kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie/thee en een koekje. Er zijn ook verschillende 
activiteiten. Zo vindt er elke maandagmiddag uitleen 
van speltassen voor de kinderen plaats. Deze tassen 
kunnen gratis worden geleend en zijn gevuld met 
materiaal om thuis te knutselen, te kleien, te verven, 
een boekje te lezen of een spelletje te doen. Op 
maandagen kan de tas weer worden ingeleverd en 
hangen er nieuwe tassen klaar. Dit is mogelijk door 
de inzet van de vele actieve vrijwilligers.

Programma
Er zijn onderwijsondersteunende activiteiten zoals 
de cursus 'Hoe help ik mijn kind met school', maar er 
wordt ook een alfabetiseringscursus gegeven. Ook 
zijn er zijn taal- en rekencursussen en computerles-
sen voor beginners en gevorderden. Veel workshops, 
zoals textiele vaardigheden, breien en creatieve 
cursussen worden door (gast)ouders zelf gegeven.

Wekelijks zijn er themabijeenkomsten. De thema’s 
kunnen gaan over opvoedingsvragen, maar ook over 
budgetteren en gezonde voeding. Verder is er elke 
week de activiteit 'Samen spelen, lezen, dansen en 
zingen met je kind' voor ouders en kinderen tot 4 

jaar. Deze activiteit wordt gegeven door een dans- 
en muziekdocent. 

3 Ouderkamers
Ouders met vragen kunnen terecht bij het inloop-
spreekuur op maandagochtend in de spreekkamer 
bij Ouderkamer De Dirigent. Bij deze ouderkamer 
kunnen ouders van Basisscholen De Regenboog en 
Aboe-el-Chayr, kindercentrum De Dirigent en KDV 
Tjil! terecht. Maar deze Ouderkamer is ook voor 
ouders die het consultatiebureau in De Dirigent 
bezoeken. 

In Basisschool de Lochtenbergh is een Ouderkamer 
ingericht voor ouders van kinderen op die school of 
op peutercrèche De Lochtenbergh. In Basisschool De 
Vlashof is ook een Ouderkamer, voor ouders van de 
school of met kinderen op kindercrèche Noord. 

Mocht u meer informatie willen, u bent altijd wel-
kom bij de Ouderkamer. Of stuur een e-mail naar 
Annie Meens via annie.meens@tangent.nl.

De Ouderkamer VO is voor ouders van leerlin-
gen die op het voortgezet onderwijs zitten. Maar 
natuurlijk ook voor de ouders met kinderen op 
de bassischool, die zich voor willen bereiden op 
het voortgezet onderwijs en / of de puberteit. 
Elke maandagochtend van 09.30 uur tot 11.00 uur 
komen we samen in de Bibliotheek op het Wagner-
plein. 

In januari 2019 is Joyce Wolfs, pedagogisch school-
buurtmedewerker van 2College Cobbenhagenmavo, 
gestart met de Ouderkamer VO. Iedere week staat 
er een ander thema centraal. Er worden bijeen-
komsten georganiseerd over schoolse zaken en 
opvoedkundige onderwerpen. De overstap van de 
basisschool naar het voorgezet onderwijs is voor de 
kinderen een grote stap, maar ook voor de ouders is 
het een grote verandering. Voor veel ouders brengt 
dit vragen met zich mee; welke school past bij mijn 
kind, hoe weet ik hoe mijn kind het doet op school 
en help, mijn kind gaat ook nog puberen! Door part-
ners uit de wijk zoals R-newt, de GGD, de gemeente, 
ContourdeTwern, de Bibliotheek en scholen worden 
ouders geïnformeerd over alles wat er komt kijken 
bij jeugd vanaf twaalf jaar. Er worden ervaringen 

gedeeld en dus leren de ouders ook van elkaar. 

Persoonlijk
Naast de aandacht voor de kinderen is er ook aan-
dacht voor het sociale component van de ouders. 
Wolfs: "Soms heb je behoefte aan een schouder om 
op te leunen. Die bieden wij je in de Ouderkamer 
VO. Als groep bouwen we samen aan het vergroten 
van het sociale netwerk. Naast het wekelijkse pro-
gramma is er ook altijd ruimte voor een persoonlijk 
praatje. Bij een persoonlijke vraag kijken we samen 
naar wat nodig is of bij wie je eventueel terecht zou 
kunnen".  Joyce is iedere week aanwezig, wat maakt 
dat er ruimte is om samen een vertrouwensband op 
te bouwen.

Door samen te praten over de zaken die ons bezig 
houden kan er een programma gemaakt worden 
naar de behoeften van de ouders zelf. Elke maand 
wordt het programma van de Ouderkamer VO gepu-
bliceerd op de facebook-pagina van Tilburg-Noord. 

Benieuwd naar de Ouderkamer VO? Voel je vrij om 
eens een keer binnen te komen lopen, iedereen is 
welkom!

Ouderkamer VO (Voortgezet Onderwijs)

Tiny Forest in Tilburg Noord
Begin 2020 komt achter SBO Noorderlicht de eerste 'Tiny Forest' van 
Tilburg! Een Tiny Forest is een klein bos ter grootte van een tennis-
veld. Naast dat het een fijne plek wordt voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, is het ook leerzaam voor de kinderen. Tilburg 
krijgt in totaal 3 van deze kleine bossen. Wil jij ook zo'n klein bos bij 
jou in de buurt? Laat het dan weten! Je kunt je suggestie doen via de 
website van IVN Natuureducatie: www.ivn.nl/tinyforest

Dromen in het voortgezet 
 onderwijs
Dinsdag 12 november gaf Niek de Cock, afdelingsleider van 2College 
Cobbenhagen Mavo voorlichting aan een bomvolle Ouderkamer in De 
Dirigent. Hij begon zijn presentatie met "hier droom ik van…."

Niek was uitgenodigd om het ingewikkelde systeem van het Neder-
landse voortgezet onderwijs te komen uitleggen. Van basis-kader en 
de gemengd-theoretische leerweg, tot havo en vwo: alles kwam aan 
bod. Bijvoorbeeld de tussentijdse overstappen van bv  leerjaar 2 van 
de gemengd-theoretische leerweg (gtl) naar 3 havo. Maar ook de stap 
terug in niveau van bv havo naar gtl: veel is in ons systeem mogelijk. 

Mooi in het verhaal van Niek de Cock was dat hij steeds bleef hameren 
op zijn motto aan het begin van de voorlichting: weet wat je kind wil, 
waar droomt hij of zij van? Zoek bij deze droom samen met je kind de 
best mogelijke vooropleiding.

Presentatite 2College

WIJKNIEUWS  Nieuws van de
gemeente Tilburg

Ouderkamers Basis
onderwijs
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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 7- 2019 is: ALCOHOLVERSLAAFDE
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

J. Somers, Griegstraat
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 10 januari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen  
of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.

De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

FEB

13
Kerst in de Symfonie/ Aanvang 19.45 uur 
Toegang gratis

Kerstconcert door Andara en Souvenir 
Jeugdkoor in de Symfonie. Aanvang 15:00 
uur. Toegang gratis.

Winterfestival in de Ypelaer  
Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis

Familiedag en Vrijmarkt in de Ypelaer 
Vanaf 12.00 uur

Nieuwjaarsborrel in de Symfonie 
Aanvang 19.30 uur

Kinderdiscso in de Symfonie 
Aanvang 20.00 uur. Toegang € 1,00

Voorleeshalfuurtje bij Bibliotheek 
Wagnerplein.: Pip en Posy en de 
lievelingsknuffel. Van 10.00 tot 10.30 uur

Opera in Symfonie: Rigoletto.  
Aanvang 19.30 uur. Toegang € 5,00

UITAGENDA
DEC

21

DEC

22

JAN

10

JAN

16

DEC

22

JAN

5

JAN

11

JAN

23

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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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. deel van een week; 7. aanduiding door tekens of onderstre-
ping; 13. gok- en kansspel; 14. jongensnaam; 15. jong dier; 17.
plaats in Duisland; 19. Europese voetbalunie (afk.); 21.
Javaanse adellijke titel; 23. plat en lang stuk hout; 24. en
anderen (afk.); 25. muzieknoot; 26. leesteken; 27. familielid;
28. zwemvogel; 30. ingeving of bedenksel; 32. Europees
parlement (afk.) 33. aangeboren begaafdheid; 35. gevierd
persoon; 39. halfbloed; 42. oogvocht (mv.); 45. anno christi
(afk.); 46. telwoord; 48. lofzang; 49. plaats in Duitsland; 51.
ruimtelijke ordening (afk.); 52. kuit van de steur; 55. plaats in
Japan; 57. deel van een broek; 59. langdurig eten; 62. alstu-
blieft (afk.); 63. luifel of overkapping; 65. tijdperk; 66. vissers-
gerei; 70. plezier; 71. voertuig; 72. bij de kapper geweest; 76.
en dergelijke (afk.); 77. donkere kamer (afk.); 79. girafachtig
dier; 82. foutloos; 84. lager onderwijs (afk.); 85. hechtpennetje;
88. gifslang; 90. elkeen; 92. begin van een voetbalwedstrijd;
95. muzieknoot; 96. Spaanse landvoogd; 98. gewicht; 99.
lichte herenoverjas; 101. landbouwwerktuig; 102. rand om een
boterham; 103. voetbalploeg; 106. tweezits fiets; 109. deel van
de hand; 111. dochter van Cadmus; 112. insect; 113. herfst-
bloem; 115. bontgekleurde papegaai; 116. een zekere; 117.
ontkenning; 119. eenjarig kalf; 121. volksstam in Nieuw-
Zeeland; 123. geslold vleesnat; 125. rangschikken; 126. punt
van behandeling (thema); 127. plaats in Utrecht.

Verticaal
1. leeuwenjong; 2. vierentwintig uur; 3. windrichting (afk.); 4.
werknemersactie; 5. scheepsherstelplaats; 6. vergevingsge-
zind; 7. zoon van Willem van Oranje; 8. Royal Air Force (afk.);
9. illegale woningbezitter; 10. kippenproduct; 11. snelheid
minderen; 12. Amerikaans ruimtevaartinstituut (afk.); 16. kleine
lama; 18. lidwoord; 20. plechtige belofte; 22. eenheid van elec-
trische stroomsterkte; 29. vulkaan op Sicilië; 31. zie 29 verti-
caal; 33. omhoog hijsen; 34. bijbelse hoge priester; 36. buiten-
blad van een sigaar; 37. windrichting (afk,.) 38. windzijde van
een zeilschip; 39. ontzettend veel; 40. deel van het oor; 41.
voorjaarsgroente; 43. tennisterm; 44. zonder ophouden; 47.
muze van het minnedicht; 50. verdieping; 53. bezit van een
boer; 54. voorzetsel; 56. beer uit Jungleboek; 58. klein ventje;
60. brandje; 61. soort dakbedekking; 64. spoedig; 67. uitvinder
van de gloeilamp; 68. modegek; 69. nobel; 73. plaats in Noord-
Holland; 74. vocht bevattend; 75. treiteren en sarren; 78. haar-
loos; 80. bronstig of hitsig; 81. middendeel van een circus; 83.
regelmaat; 86. ovaal; 87. stelen; 89. licht slaapje; 91. naald-
boom; 93. beslissende wedstrijd; 94. voorschriften; 97.
kussenvulling; 100. electronische post; 102. gewicht; 104.
afbeelding; 105. karakter; 107. behoeftige; 108. zwarte
lekkernij; 110. taaie grondsoort; 114. aanduiding op vrachtwa-
gens; 118. rivier in Friesland; 120. plusteken; 122. paarden-
slee; 124. titel (afk.).



‘Wanneer is het nou Kerst?’ Mijn dochter weer...
Sinds ze verkering heeft, maar ook een baantje, een verzorgpaard, autorijles en in haar 
examenjaar zit, lopen er zaken door elkaar. Dat heeft ze van haar moeder. Die goochelt 
ook voortdurend met datums en deadlines.

‘Kerst is op 25 en 26 december’, antwoord ik. 
‘Dan al?!’
‘Ja schat, dat heb ik ook niet verzonnen.’
‘En Kerstavond, wanneer is dat? Dan doen we cadeautjes bij X.’
‘Nou, Kerstavond is op de 24ste. Dan is het de 50ste trouwdag van opa en oma, jullie zijn 
ook uitgenodigd.’

‘Ja zeg! Weet ik veel dat dat de avond voor Kerst is?!’
‘Nee schat, dat weet jij niet. Je vraagt het namelijk elk jaar opnieuw. Maar Kerst valt steeds 
op dezelfde datum hoor.’
‘Dat kan ik toch niet allemaal onthouden? Moet je mijn agenda zien, helemaal vol!’

Ook dat heeft ze van mij. In de kamer hangt een overvolle kalender met overal extra 
plakbriefjes: Brood halen! Zorgverzekering regelen! Fiets wegbrengen! Tandarts bellen! 
Toetsweek! Column inleveren!!!
Alles in hoofdletters en met uitroeptekens.

En nóg vergeet ik dingen. Trouwens, als ik op mijn werk ben, heb ik helemaal geen tijd 
om even naar de bakker te rennen, laat staan die fiets weg te brengen. Ik ga wel met de 
auto en we hebben nog crackers in huis. Dat komt goed. En dit weekend regel ik alles van 
vorige week en de week daarvoor, echt waar!

En nu moet ik dus ook nog een cadeau kopen voor die trouwdag. En nieuwe kleren. 
Wacht, meteen even opschrijven... ‘Geef eens een pen.’ 
‘Mam! Wat dóe je?!’ 
‘Ik schrijf iets op de kalender, anders vergeet ik het.’ 
‘Niet daar! Dan moet ik werken, dat kan er nu niet meer bij.’

‘Wanneer?’
‘Op dinsdag van 6 tot 9.’ 
‘Déze dinsdag?’ 
‘Ja, hoezo?’ 
‘Dan is het Kerstavond.’ 
‘Huh?’

‘Kijk hier dan: dinsdag 24 december.’ 
‘Oooo....maar dan kan ik helemaal niet.’
‘Klopt, want dan gaan we naar oma.’
‘Naar oma, waarom?’
‘OMDAT ZE DAN 50 JAAR GETROUWD ZIJN!!’
‘Wie trouwt er nou op Kerstavond?’ 
‘Ik denk iemand die ook niet zo goed is met datums... ‘
‘Haha, dan hebben we het allebei van oma.’ 
‘Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar even wat anders: waar zijn jullie op Eerste Kerstdag?’
‘Eerste Kerstdag, wanneer is dat?’

Enzovoort.

Jessica Köhler-Bracke

K E R S T AV O N D

C O L U M N O P R O E P J E S           

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 

Extra geld voor de clubkas!
De vaste bezorger van Wijkkrant Noord stopt ermee. Een uitgelezen kans voor verenigin-
gen of clubs om de kas te spekken! Kunnen de leden van uw vereniging onze wijkkrant 
bezorgen in Tilburg-Noord? Wij zetten daar een mooie vergoeding tegenover. Mail naar: 
henk@dekock-arts.nl voor meer informatie.

Eerste Kerstdag Kerst-in!
Op eerste Kerstdag Kerst-in tussen 14.00 en 17.00 uur in de Montforkerk, Corellistraat 
231. Gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Met live muziek en nog veel meer. Om 
17.30 uur (gratis) mee eten? Dan even aanmelden via (013) 455 05 10.  Er is een gratis 
taxidienst.

Welke mensen 
met goede ogen kunnen de eerste zaterdag van september een sportdag voor blinden 
en slechtzienden mogelijk maken in de Symfonie. In een uurtje op dinsdagavond word je 
in een ontspannen sfeer klaargestoomd om showdownwedstrijden te leiden. 
Meer informatie: Milton Lie Kwie, secretaris Showdownvereniging
e-mail: secretariaat@showdowntilburg.nl, mobiel: 06 33181811.
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24 december is het weer zover! ‘s Avonds zullen honderden mensen met een fakkel 
door het centrum van Tilburg lopen. De toegang is gratis, met het verkoop van fakkels 
en warme dranken op het plein wordt geld ingezameld voor een goed doel dat op 
deze avond bekend gemaakt zal worden. Een spreker van de organisatie zal iets over 
hun werkzaamheden vertellen.

“Verbinding zoeken en vinden met je medemens op kerstavond” – Jolande
Deze 24ste  editie van de fakkeltocht door het centrum van Tilburg wordt georganiseerd 
door vrijwilligers. Fakkels voor Vrede wil bezoekers een bijzondere avond laten ervaren, 
waarbij ze even stil kunnen staan bij vrede, in stilte of in gezelschap, voor vrede of tegen 
onrecht. Iedereen is welkom en loopt samen tijdens de tocht.

“Een gezellige en sfeervolle samenkomst waar je stilstaat bij wat vrede voor jou bete-
kent” – Eline
Er wordt om 18.00 uur verzameld op het Pieter Vreedeplein. Daar zal onder andere een 
optreden zijn van de band C-Acoustic. Verder kunnen kinderen geschminkt worden, kun 
je genieten van een drankje van Stoom en kom je onderweg muzikale optredens tegen. 
Achteraf kun je terecht bij lokaal7. 

Fakkels voor vrede

Foto: Esmee Korremans

Tot dinsdag 24 december 2019 om 18.00 uur!



Vreemde eik…
Ondanks zijn buitenlands klinkende tweede naam: Spaan-
se aak, is de veldesdoorn een inheemse boom. Hij komt 
van oorsprong voor in ons land. Olivier Renswoude schrijft 
op internet over de herkomst van de naam: ’’Volgens het 
Woordenboek der Nederlandse Taal kwam vroeger ook de 
nevenvorm Spaanse eik voor en is aak een gewestelijke 
vorm van eik. De bast en het hout van deze boom lijken 
sterk op die van de eik, terwijl de bladeren duidelijk an-
ders zijn. De toevoeging Spaans is daarom wel op te vatten 
als een gemeenzaam woord voor ‘vreemd’. Kort gezegd: 
Spaanse aak betekent ‘vreemde eik’.’’ De wetenschapelijke 
naam, Acer campestre, is duidelijk. Acer is de oude Latijnse 
plantennaam voor esdoorn. Campestre staat voor veldbe-
woner. Ze groeien op goede grond; vooral op hellingen, 
in rivier- en beekdalen en aan de randen van loofbossen. 

Fraaie combinatie…
De veldesdoorn is veel aangeplant in Europa en West-
Azië. Als boom maar ook als haag. Door te snoeien blijft 
hij struikachtig. In het veld kan hij uitgroeien tot 25 meter 
hoog met een koepelvormige kroon. De boom is dicht ver-
takt en ook in de winter haast ondoorzichtig. In deze 

bladloze periode is de fijne structuur van de takken goed 
te zien, iedere tak splitst zich in tweeën. De bruine knop-
pen, met vaak een wittig behaarde top, staan twee aan 
twee. De schors van de takken is helder lichtbruin met 
smalle ribbels die evenwijdig langs elkaar liggen. Die zijn 
iets kurkachtig en voelen warm aan bij koud weer. Bij oude 
bomen zijn ze in vierkantjes gebroken.

In Tilburg-Noord zijn veldesdoorns in twee vomen aange-
plant. In de Monteverdistraat  staan afwisselend bomen 
en hagen, een fraaie combinatie. Het geheel sluit de straat 
af van de parallel lopende Stokhasseltlaan. Verder staan 
er veld-esdoorns in de Sibeliusstraat, van Breestraat en de 
van Oosterzeestraat.

Strooizout…
De onopvallende geelgroene bloemen verschijnen te-
gelijk met de bladeren in opgerichte trossen. Aan de za-
den bevinden zich horizontaal uitgespreide vleugels, die 
groen/karmozijnrood kleuren. Het blad van de veld-es-
doorn is kleiner dan van de meeste andere esdoorns, tot 
10 cm. Bij uitlopen is het roodachtig, later donkergroen, 
enigszins glanzend en heeft vijf of soms drie lobben. Het 
blad bevat wit melksap, te zien door te drukken op een af-
gebroken bladsteel. De eerste jaren verdraagt de veld-es-
doorn halfschaduw maar eist later ook wel wat zon. Hij is 
bestand tegen stadse omstandigheden zoals verharding, 
strooizout en harde wind. 

De bladeren kleuren goudgeel in de herfst; het groen 
(chlorofyl) wordt door de boom teruggetrokken. Dat is 
kostbaar, en wordt in de takken bewaard voor groei in het 
voorjaar. Tijdens de bladval ontstaat een kurklaagje tussen 
tak en bladsteel. Als dat voltooid is, waait het blad eraf. 
Loofbomen hebben zich aangepast aan de heersende 
temperaturen en werpen hun blad af omdat de wortels in 
de winter (bevroren grond) geen vocht kunnen opnemen. 
Als het blad aan de boom zou blijven, verdampt er vocht 
maar wordt dat niet aangevuld en verdroogt de boom. 
Een boom met blad is in de winter ook kwetsbaar voor 
wind en hevige sneeuwval.

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

Kijk eens voor meer vogelervaringen en andere natuurbe-
levenissen op mijn weblog vogelsenzo:  
http://vogelsenzo.blogspot.com

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

Veldesdoorn Een reeks artikelen over de verschillende 
soorten bomen en struiken die groeien in 
Tilburg-Noord.Tekst en beeld: Ad Kolen

Bomen en struiken in Tilburg-Noord

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

Heeft u last van:
•	 Chronische klachten aan schouder, 

elleboog, knie of achillespees
•	 Spier en/of pees gerelateerde 

klachten
•	 Hielspoor

Bij deze klachten kan Shockwave 
therapie voor u de oplossing zijn!

Na 4-5 behandelingen meldt 80% 
van de patiënten duidelijk merkbare 
of volledige pijnvermindering.

Sinds kort nieuw in onze praktijk: Shockwave therapie

013 5470257
Benatzkystraat 38

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

Het blad en de zaden van en veldesdoorn Veldesdoorn op stam (vooraan) en als haag

Illustratie: Laurien Baart

Ingrediënten:
• 500 gr. aardappelen (gekookt en ge-

pureerd)
• 30 gr. boter (gesmolten plus extra 

voor smeren)

• 1/2 tl. zout
• 1 ei
• 125 gr. meel (plus een beetje extra om 

uit te rollen)
• 1 theelepel bakpoeder

Recept voor Schotse tattie scones (aardappelscones)
Heerlijk voor bij het kerstontbijt of brunch!

De bereiding:
• Verwarm de oven voor 

op 200 graden. Doe de 
aardappelpuree in een 
grote kom en voeg alle 
andere ingrediënten toe 
om een   kleverig deeg te 
vormen.

• Rol het deeg uit op een 
met bloem bestoven op-
pervlak tot een dikte van 
ongeveer ½ cm.

• Snijd in schijfjes van 
schotelformaat en maak 
een kruis in het deeg om 
4 gelijke stukken te mar-
keren. Vet een bakplaat 
in met boter en bak de 
scones gedurende 15 
minuten goudbruin. Je 
kunt de scones ook bak-
ken in een koekenpan. 
Bak ze 5 minuten aan 
beide kanten goudbruin 
in boter of zonnebloe-
molie. Eet terwijl ze nog 
warm zijn. 

Smakelijk!
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Door: Myriam Krol

Ik ga vanavond kijken bij voetbalclub 
Zigo. Het is 2 december, kwart voor 
zes. Het is al donker en ik loop over 
de verlichte velden langs de kabou-
ters (de jongste kids) naar het achter-
ste veld. Daar wordt heel fanatiek 
getraind door de andere kleintjes, 
jo9-1 en jo9-2. Want jong, dat is deze 
groep ook nog steeds. Het valt me 
op dat ze echt heel druk zijn, maar 
ik vind ook dat ze heel goed voet-
ballen. Dat had ik niet verwacht van 
kids tot 9 jaar. Maar dan zie ik ineens 
waarom ze zo hun best doen. Vanuit 
het donker komt Sinterklaas met een 
aantal zwarte Pieten het veld opgelo-
pen!

Plezier staat altijd voorop
Trainer Paul Veltmeijer legt me uit 
hoe de opbouw is van Zigo. “De jong-
ste voetballers zijn 5 jr, de oudste, 
actieve voetballers tot 55 ongeveer. 

We hebben zo’n 800 leden waarvan er 
650 actief voetballen, we zijn echt een 
familieclub. Ik voetbalde als jongetje 
al bij Zigo, nu doe ik dat nog steeds. 
En sinds een paar jaar ben ik ook de 
trainer van het team van mijn zoontje. 
Ik moet maandags en woensdags op 
tijd weg van mijn werk om hier op het 
veld te staan, maar dat heb ik er wel 
voor over.” Ik snap wat hij bedoelt. Het 
is prachtig om te zien hoe enthousi-
ast de voetballertjes zijn. Wat een 
energie komt er uit. En als het team 
zich dan mag verplaatsen naar een 
ander veld, waar het zwarte pieten-
spel wordt gespeeld, is de beer echt 
los. Maar luisteren, dat doen ze zeker 
wel. Ik vind het knap hoe makkelijk 
de trainers de kids laten gehoorza-
men. “Plezier in het voetballen staat 
voorop, altijd. Maar we brengen ze 
vooral ook discipline en respect voor 
de ander bij. Anders kun je nooit een 
fatsoenlijk spel spelen.” 

Bardiensten
Zigo is een gezonde club, vertelt 
Paul. “We hebben genoeg leden, we 
hebben nog een wachtlijst bij de 
jeugd, maar werken die zo snel als 
mogelijk weg. Ook trainers en vrij-
willigers komen we niet echt tekort. 
Ja, vrijwilligers die bardiensten willen 
draaien, die kunnen we altijd gebrui-
ken”, lacht hij. “De kantine is elke 
dag open, tot drie uur na de laatste 
wedstrijd.” 

Wil jij lid worden van deze gezel-
lige club waar sportiviteit voorop 
staat? Op www.vvzigo.nl/414/
lidmaatschap-info/ lees je wat de 
kosten zijn. Kun jij het niet beta-
len? Via Stichting Leergeld kun je 
ondersteuning aanvragen. Stuur een 
mailtje naar info@leergeldtilburg.nl 
Misschien krijg je die ondersteuning.

Hoog bezoek bij Zigo

Het begon met een idee van hun 
juf. ‘Ze wilde iets voor ouderen 
doen’, vertelt Abdirahman (11). 
‘Met de klas bedachten we een 
verrassingsochtend’, zegt  
Ayoub (11). 

Wat ze ontdekten: niet alle oude 
mensen zijn eenzaam. Soms krijg 
je het gevoel dat dat wel zo is, zegt 
Ayoub. Abdirahman: ‘Maar er was een 
mevrouw van 88 bij ons feestje. Ze 
was met een meneer van 81.’ Ayoub: 
‘Ze zijn niet getrouwd, maar doen 
veel samen. Ze maakten veel grap-
jes.’ Abdirahman: ‘Ook met ons. Dat 

was leuk.’ Tijdens de verrassingsoch-
tend was er een bingo, een optre-
den van de leerlingen en surprises, 
net als met Sinterklaas. Ayoub: ‘Wij 
tweeën zijn goed in regelen. Bij de 
voorbereiding keken we of iedereen 
zich aan de afspraken hield.’ Abdirah-
man: ‘We zijn ook goed in rekenen. 
Bij de directeur regelden we 85 euro.’

Van dat geld moesten cadeautjes 
en bingoprijzen worden gekocht. 
Maar ook taart, fruit en pepernoten. 
‘Met de inkopen moesten we soms 
streng zijn’, zegt Ayoub. ‘Voor de rest 
ging het best makkelijk. Iedereen 

deed wat hij graag wilde. De meis-
jes wilden knutselen en versiering 
maken. De jongens wilden optreden, 
zingen en de bingo doen.’

Abdirahman en Ayoub zijn dik tevre-
den over het feest. ‘De mensen 
vonden het heel leuk’, zegt Ayoub. 
‘En wij vonden het leuk om te orga-
niseren.’ Ze willen best nog een keer 
zoiets doen. Abdirahman: ‘Maar dan 
iets anders. Misschien voor kinderen 
die weinig geld hebben.’ Ayoub: ‘Het 
is goed om iets voor de samenleving 
te doen.’

Oud is niet 
hetzelfde als 
eenzaam

Wil jij ook iets bijzonders  
organiseren voor anderen? 
Schrijf je verhaal op, stuur het naar 
tilburgjunior!  
Kijk op https://tilburgjunior.nl/

Wat is tilburgjunior?
In bestaande Tilburgse media komen 
kinderen te weinig aan het woord.  
Het antwoord daarop is tilburgjunor: 
een online platform voor, over en door 
kinderen uit Tilburg. Een website met 
nieuws, interviews, tips en nog veel 
meer. De site wordt gemaakt met hulp 
van een kinderredactie. Het initiatief 
voor tilburgjunior ligt bij Ester van 
Zundert, journalist en schrijfcoach 
voor kinderen. Het verhaal ‘Oud is niet 
hetzelfde als eenzaam’ is geschreven 
door Ester.
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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.

�������������������������

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

Straatklinkers: Stotijnstraat......... Jacob Hendrik Stotijn (componist 1891-1970)
Door: Ab Kuiper

Jaap Stotijn groeide op in een muzikaal gezin als achtste van tien kinderen. Zijn vader speelde in zijn vrije tijd accordeon, terwijl Jaaps oudste zus Lena en oudere broer 
Constant beroepsmusicus zouden worden. Van de laatstgenoemde kreeg hij de eerste piano- en vioollessen. Hoewel hij het liefst fluitist wilde worden, ging hij op aanraden 
van Constant verder met hobo. 

Toen hij dertien was, werd Jaap toegelaten tot de Koninklijke Muziekschool in Den Haag, 
het latere Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Al van 1907 tot 1911 speelde hij mee 
als tweede hoboïst in het Residentie-Orkest, gezeten naast zijn leermeester Dirk van Em-
merik. Aangezien het salaris amper dertig gulden per maand bedroeg, trad hij ook op als 
violist en pianist in cafés en bij variétés of als begeleider bij stomme films.

In 1910 behaalde Stotijn het einddiploma, met eervolle vermelding vanwege zijn bij-
zondere kwaliteiten in het orkest- en solospel. Hij vond een vaste betrekking als eerste 
hoboïst bij het Rotterdams Harmonie-Orkest. Zo nu en dan begeleidde hij ook muziek-
studenten aan de piano. Onder hen bevond zich de jonge sopraan Truitje Molenaar, op 
wie hij onmiddellijk verliefd werd. Kort daarna trouwden zij en trok het jonge stel in 
Duitsland mee met een reizend orkest. Nadat hun eerste kind in maart 1913 was geboren 
in Leipzig, keerden zij terug naar Nederland.

Het gezin vestigde zich in Amsterdam, waar hij werk vond in de lichte muziek. Kort daar-
op verwierf hij in Den Haag een plaats als eerste hoboïst in het orkest van de Fransche 
Opera. Na een jaar kwam hieraan een einde, omdat hij werd gemobiliseerd. Als grenadier 
met een administratieve taak werd hij gelegerd in Waalsdorp bij Den Haag. ‘s Avonds 
mocht hij musiceren in het Cabaret Palace in de Wagenstraat. Hier begeleidde hij beken-
de kleinkunstenaars als Louis Davids, Lou Bandy, Willy Derby en Johan Buziau.

Op 1 oktober 1919 werd hij eerste hoboïst bij het Residentie Orkest en werd bovendien 
benoemd tot hoboleraar aan het Koninklijk Conservatorium. Beide functies vervult hij 
tot zijn pensionering. Vanwege zijn indringende, zangerige en licht vibrerende toon trok 
Stotijns hobospel ieders aandacht en weldra genoot hij internationale vermaardheid. 
In de loop der jaren bleek hij ook andere instrumenten met talent te bespelen. In 1928 
slaagde hij voor het examen piano-onderwijskunde en in 1935 voor pianosolospel. Hij 
trad verscheidene malen op als pianosolist. Vooral de vertolking van het Pianoconcert in 
D van Joseph Haydn had veel succes. Verder heeft Stotijn vele instrumentalisten aan de 
piano begeleid. Gedurende tientallen jaren werkte hij in het hele land mee aan kerkcon-
certen, waarin ook zijn echtgenote als sopraan een belangrijk aandeel had. Het meeste 
succes oogstten zij met aria's van Johann Sebastian Bach. 

Jaap Stotijn bleef de eenvoudige goedlachse muzikant die om zijn gevoel voor humor 
en vrolijke verhalen werd gewaardeerd. Wegens uitzonderlijk kunstenaarschap werd hij 
enkele malen gehuldigd en onderscheiden. Ofschoon Stotijn vaak via de radio te horen 
was, zijn er weinig grammofoonplaten van zijn hobospel gemaakt. De laatste jaren van 
zijn leven werd hij met liefderijke zorg omringd door Jo van Melle, de weduwe van zijn 
zwager. Enige weken vóór zijn dood op 78- jarige leeftijd trouwde hij met haar.

Bronnen: Internet en o.a. [Collectie-Jaap Stotijn (krantenknipsels, concertprogramma's, 
plakboeken etc.) in het Nederlands Muziek Instituut te 's-Gravenhage].

Foto's: Miek Korsmit
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Kijk, mijn wijk ..... een plaatje met een praatje

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenleving met 
inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijk-
krant portretteert deze mensen; Jacques interviewt en Miek 
fotografeert (deze keer niet). In iedere editie een mooi plaatje 
met een praatje. De foto's komen dit keer van Hind Hakki.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Foto: Hind Hakki

“Ik was weleens boos op hem…”
We hebben afgesproken in café Berlijn aan de Korvelseweg. Ze drinkt een latte van aman-
delmelk en complimenteert mij met m’n mooie bril. Hind Hakki is een indrukwekkende 
verschijning; een mooie lange vrouw met een stevige handdruk en niet op haar mondje 
gevallen. De meeste mensen zullen haar kennen als zangeres maar ze is liever ‘artiest’. 
Ze studeerde af aan de Rockacademie als eerste vrouwelijke mc in 2011 en haalde me-
teen in datzelfde jaar de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Ze combineert 
hiphop, soul, R&B, reggae en Arabische muziek. “Als puber was ik weleens boos op mijn 
vader… maar ja, is dat niet wat alle pubers doen? Hij moest altijd werken en had nooit 
tijd om iets leuks met ons te doen. Ik had geen contact met hem. Daar ben ik lang boos 
over geweest. Ik begrijp nu pas dat hij dat allemaal deed voor zijn gezin. Ach, ik was te 
jong en opstandig. Mijn vader heeft zijn eigen leven opgeofferd door hier een leven op 
te bouwen voor zijn gezin.”

Hind Hakki: "Ik ben trots op mijn vader"
Op 18 december speelde ze nog in het stuk’ Toen mijn vader gastarbeider was’ van 
Halima Özen en Corinne Heyrman door Het Zuidelijk Toneel. Samen met drie andere 
dochters en een zoon van gastarbeiders vertelt ze het verhaal van haar vader die in 
1966 vanuit Marokko naar Frankrijk komt als gastarbeider en vandaar naar Nederland 
in 1970. In al die jaren heeft hij keihard gewerkt en is nooit zelfs maar één dag ziek 
geweest. Ik ben in gesprek met Hind Hakki die opgroeide in Tilburg-Noord.

ZONNEBLOEM AFDELING HEIKANT-QUIRIJNSTOK
Wist u dat.......
er in de Heikant-Qurijnstok een afdeling Zonnebloem is, 
waar vrijwilligers aandacht schenken aan mensen met een 
lichamelijke beperking. Dat er binnen deze afdeling ook 
leuke activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan een nieuwjaarsbijeenkomst, een lentefeest, 
bevrijdingsfeest, Zonnebloem dag, Kerstmis en nog vele 
andere kleine activiteiten.

Wist u dat.......
er iedere tweede donderdag van de maand een inloop-
middag is in het Ronde Tafelhuis aan het Wagnerplein 4, 
van half twee tot vier uur voor zowel gasten van de Zonne-
bloem als andere wijkbewoners. Dat je daar gezellig samen 
een spelletje kan spelen zoals kaarten, sjoelen, rummikub, 
of gewoon om een praatje te maken. Dat de entree hiervoor € 2,50 bedraagt, inclusief 
koffie en thee. Dat het behalve koffie en thee nog mogelijk is om iets anders te drinken 
voor € 1,00 euro.

Wist u dat.......
wij deze activiteiten alleen kunnen realiseren dankzij de financiële bijdragen van Verrijk 
je Wijk, RabobankClubsupport, de Gemeente Tilburg en diverse andere sponsoren. En 
dat wij hen daar zeer dankbaar voor zijn.

Wist u dat.......
de afdeling Heikant-Quirijnstok op zoek is naar een voorzitter. Denkt u nu dat is mis-
schien wel iets voor mij, stuur dan een mailtje naar marian.schipper@ziggo.nl. Vermeld 
daarin uw telefoonnummer en dan nemen wij graag contact met u op. Het zou fijn zijn 
als ons bestuur weer compleet is.

Tevens willen wij iedereen een fijne Kersttijd toewensen en voor 2020 veel geluk, ge-
zondheid en vriendschap.

Marian Schipper
Zonnebloem
Afdeling Heikant-Quirijnstok

Warme Kerst met Joris’ Kerstboom
Joris’ Kerstboom staat van 9 t/m 31 december in Bibliotheek Wagnerplein. De actie is 
gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij 
mensen uitnodigt een bijzonder persoon in het licht te zetten. In Bibliotheek Wagner-
plein kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.

Vanaf 9 december kun-
nen bibliotheekbezoekers 
een kerstbal met daarop 
een mooie gedachte in 
de boom hangen. Zo kun 
je een reddende engel 
bedanken, of een hechte 
vriendschap vieren. Het 
begint voor iedereen bij de 
vraag van Joris: ‘Wie zet jij 
in het licht?’ Dat kan leiden 
tot mooie gesprekken bij 
de boom. Joris’ Kerstboom 
wordt zo een waardevolle 
ontmoetingsplaats in de 
dagen voor Kerst. In Biblio-
theek Wagnerplein is een 
bibliotheekmedewerker 
aanwezig om mensen te 
helpen en een luisterend 
oor te bieden, tijdens de 
service-uren van de biblio-
theek. 

Foto: Stijn GhijsenDit is van maandag t/m 
vrijdag van 14.00  tot 18.00 
uur, vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Landelijke actie 
Bijna 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan deze sympathieke actie. Op www.jo-
riskerstboom.nl is te zien in welke steden Joris’ Kerstboom staat. Ook kunnen bezoekers 
hier een online kerstgedachte voor een dierbare achterlaten.

Leerling van het leven…
Ze werd gevraagd om mee te spelen in het stuk van het 
Zuidelijk Toneel toen ze net bezig was een nummer te 
schrijven over haar vader. Dus die uitnodiging kwam op 
het juiste moment: “Door dit stuk heb ik mijn vader beter 
leren kennen en begrijpen. Om invulling te kunnen geven 
aan het verhaal heb ik mijn vader bevraagd en zijn per-
soonlijke geschiedenis besproken. Mijn vader kan zich 
makkelijk aanpassen. Dat moet ook wel want hij heeft alles 
achter zich gelaten. Hij is een sociale man, sportief en mu-
zikaal, mijn muzikaliteit heb ik van hem. Op feestjes (brui-
loften!) was mijn vader altijd op het podium te vinden, hij 
speelde percussie en hij zong. Mijn moeder ging altijd mee 
naar ouderavonden van school, mijn vader niet. Hij is zelf 
nooit naar school geweest; hij is een leerling van het leven.”

Wow, ik kan hier écht iets mee!
Hind Hakki groeide op in Tilburg-Noord en is al jong altijd aan het zingen en dansen. In 
Noord doet ze mee aan ‘talentenjachten’ in de wijk en ontdekt dat ze hier echt meer mee 
wil. Ze is een jaar of dertien. “Ik wilde het allemaal, ik vond het leuk om te entertainen, 
dat gaf een goed gevoel. Voor het eerst ook dat ik ontdekte: wow hier kan ik écht iets 
mee doen.” Ze wil haar creativiteit en artistieke kant samenbrengen met wat ze zelf haar 
‘zorgkant’ noemt. “Iedereen heeft iets unieks, en het is mijn kracht om daarmee mezelf 
kenbaar te maken, onder andere door muziek en door mijzelf als persoon. Ik ben een 
doorgeefluik: ‘the messenger’, I Know what my mission is en daar ben ik trots op.”

Powervrouw…
Hind Hakki is een powervrouw, een echte dochter van haar moeder, van haar heeft ze 
haar doorzettingsvermogen en radde tong. Ze zijn het regelmatig niet eens… maar kun-
nen samen uitstekend door een deur en alles open met elkaar bespreken. Of ze zelf wel 
eens aan een gezin denkt… “Het komt zoals het komt. Alles valt wel een keer op zijn 
plek, daar heb ik vertrouwen in. Ik heb zoveel liefde te geven dat het wel eens lijkt of ik 
nu al een gezin heb.” Ze lacht.
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Saai is super! vindt Mieke van der Loop, die met pensioen gaat
Door: Myriam Krol

Haar kleinkinderen hopen dat ze haar vaker zullen zien. Zelf denkt ze haar muziek-
hobby weer op te pakken. Ze gaat echt stoppen met het werk dat ze nu doet. “Maar 
na een periode van afkicken zal Noord weer trekken, denk ik. Mijn hart ligt echt in 
deze wijk.”

Mieke van der Loop gaat met pensioen. Ze houdt er niet zo 
van om daarmee in de kijker te staan. “Als onze projecten 
in Noord maar de aandacht krijgen.” En dat zijn er veel. 
Mieke startte begin deze eeuw op basisschool de Sleutel, 
na een onderwijscarrière te Leiden, bij op het voormalig 
Streekcentrum in Tilburg en bij de scholen voor vluchte-
lingenkinderen en jongeren op het AZC in Oisterwijk. Ze 
begon aan de Brede School. Vervolgens zat ze in de werk-
groep voor de bouw en invulling van de nieuwe scholen 
in de Dirigent. Ze maakte het werk in de Brede School bre-
der: ook de ouders van de kinderen werden meegenomen 
in de programma’s in de Ouderkamers. Ze werd Coördi-
nator/Programmeur voor de scholen van Stokhasselt en 
de Vlashof. Ze stuurde de werkgroepen aan, bepaalde de 
agenda’s en zorgde ervoor dat de programma’s er kwa-
men. “Dat deed ik samen met een groot team aan leraren, 
combinatiefunctionarissen, de coördinatoren van de ou-
derkamers én niet te vergeten een grote groep ouders die 
als vrijwilliger mooie dingen voor elkaar krijgen in de wijk.”

Onderwijskansen, dat is haar rode draad. “Talenten van 
kinderen en volwassenen ontwikkelen. Daarvoor moeten 
onze scholen in Stokhasselt en de Vlashof een tandje ex-
tra bijzetten. Simpelweg omdat het geld er niet is in die 
gezinnen. Om daar een vuurtje aan te wakkeren zodat kin-
deren en ouders willen én kunnen leren, daar doe ik het 
voor. Er zijn ouders die tegen ons zeggen: ‘jij weet maar 
half hoe belangrijk die ouderkamer voor ons is geweest.’ 
Prachtig toch? Ons motto is: saai is super! We verzinnen 

Foto: Miek Korsmit

geen nieuwe flitsende pro-
jecten, maar we verbeteren 
stapje voor stapje.”

Mieke is geboren in Over-
langel, een kerkdorp van 
600 inwoners bij de ge-
meente Ravenstein. Na haar 
studie aan de Pedagogi-
sche Academie ging ze niet 
meer terug naar het dorp. 
Toen ze het onderwijs voor 
de vluchtelingen van het 
AZC in Oisterwijk verzorg-
de, wist ze dat ze daar op 
haar plaats was. “Ik gaf les 
aan ouders en kinderen die 
nooit de kans hadden naar 
school te gaan. Dat is toch wel echt mijn ding geworden, 
om via de kinderen ook de ouders te laten leren.”

Als coördinator start Mieke dingen op waar ze zich zorgen 
over maakt. “Zo zagen we het aantal aanmeldingen op 
het kinderdagverblijf teruglopen. Veel kinderen komen 
dan pas op hun vierde in aanraking met de Nederland-
se taal. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een 
belangrijk speerpunt in ons programma. Moeders van de 
Ouderkamers gaan op bezoek bij gezinnen om ze over 
te halen het kind naar een VVE-voorziening te sturen. Ze 

signaleren wat de ouders nodig hebben en dan regelen 
we dat. Eenmaal op school bieden we een Naschools Pro-
gramma aan, daar ontdekken kinderen vooral hun talent. 
Samen met onze combinatiefunctionarissen Media wijs-
heid en Sport en Bewegen kregen de Ouderkamers van 
de Dirigent, de Vlashof en de Loghtenbergh het stempel 
‘best practise’ (meest effectieve werkwijze).” Mieke nam 19 
november uitgebreid afscheid. 

We wensen haar een hele fijne tijd toe.

Warme Chocomel Koffie, thee en fris

Stand van de werkzaamheden
Het werk ligt op schema om voor het einde van het jaar 
afgerond te worden. Op dit moment is de aannemer nog 
bezig met het aansluiten van het riool in de Distlerstraat. 
Daarna zal de hoofdwaterleiding naast het fietspad weer 
worden hersteld en komt er een nieuwe boom.

In de middenberm is een grote pompput geplaatst. Hier-
in moeten de pompen nog worden geïnstalleerd. In de 
middenberm wordt ook nog een stukje watergang en een 
looppad aangelegd.

De noordelijke rijbaan is reeds voorzien van een nieuwe 
asfalt-tussenlaag. 
 
Oponthoud
Tijdens het werk zijn we een aantal maal geconfronteerd 
met oponthoud.

• Net na de start van het werk is de wetgeving aange-
past waardoor de grond van het werk niet vervoerd 
mocht worden. Dit is gelukkig binnen enkele dagen 
opgelost.

• Net na de start van het werk heeft BrabantWater de 
regels voor het graven onder hoofdwaterleidingen 
aangepast. Hierdoor mochten we niet meer onder de 
waterleiding door graven maar moest tot 2 maal toe 
de hoofdwaterleiding worden weggehaald om het 
riool te kunnen leggen. Deze extra werkzaamheden 
hebben ook geleid tot oponthoud.

• De bovenste laag van de weg wordt vervangen door 
een dunne geluidsarme laag asfalt. Vanwege de re-
gen is het aanbrengen van de zuidelijke rijbaan een 
aantal keer uitgesteld.

 
Asfalt noordelijke rijbaan
De aanleg van de bovenste  dunne laag asfalt is afhanke-
lijk van regen, de temperatuur in combinatie met lucht-
vochtigheid en de wind. Omdat het weer het niet toeliet 
is de bovenste laag asbest nog niet aangebracht.  Bij het 
maken van deze krant zijn de werkzaamheden uitgesteld 
tot het voorjaar van 2020.

Zodra het weer dan goed is zal de weg twee dagen wor-
den afgesloten om de laatste laag asfalt alsnog aan te 
brengen. 

inmiddels is de weg weer opengesteld.

Update werkzaamheden Vlashoflaan

 

 
 

 
 

 

Expositie bij  
Behandelcentrum de Hazelaar  

 
Van 19 november 2019 tot 31 januari 2020 

 

 
De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden  

van het Behandelcentrum 

 
De geëxposeerde werkstukken zijn gemaakt door  

leden van de Tilburgse Kunstkring 
 

 www.tilburgsekunstkring.nl 
 

Behandelcentrum De Hazelaar vindt je naast het 
ETZ-locatie TweeSteden, Dr. Eijgenraamstraat 3, 

5042 SE  Tilburg

Zwerfafval

Zwerfafval Basisscholen                               Foto:Kadriye Zanlier

Voorlichting basisscholen
In 2019 zijn we met een groepje vrijwilligers een nieuw 
project gestart. We hebben diverse basisscholen in Til-
burg-Noord bezocht en er voorlichting gegeven over 
zwerfafval. In 2020 gaan we verder met ons initiatief en 
gaan we op alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlich-
ting geven aan de groepen 8. Na de theorie gaan we met 
de kinderen naar buiten om de omgeving van de school 
van zwerfafval te ontdoen. Ons doel is om de kinderen in 
onze wijk bewust te maken van de gevolgen van zwerfaf-
val voor natuur, milieu en onszelf. Met de jeugd proberen 
we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord.
Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers om die 
voorlichting te geven. Belangstelling? Je doet het niet 
alleen maar samen met enkele ingewerkte vrijwilligers. 

Uiteraard leer je het lesmateriaal kennen, neem je vooraf 
een kijkje in de klas en maak je kennis met het groepje vrij-
willigers. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je 
graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart? 
Laat het weten bij: 
carin.van.voorst@planet.nl of kzanlier@live.nl.
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KAN WATERSTOF AARDGAS VERVANGEN IN PROEFTUIN QUIRIJNSTOK?
Door: Hans Happel en Ab Kuiper

Er zijn drie opties die in aanmerking komen voor het aardgasvrij maken van de wijk Quirijnstok. All-electric, een warmtenet of waterstof. In vorige edities zijn de mogelijkhe-
den van all-electric en het warmtenet besproken. Nu vragen we naar de mogelijkheden van waterstof aan Evert Vrins, zelfstandig adviseur bouwfysica en deskundige op dit 
gebied.

Niet alle waterstof is groen
“We kunnen van drie soorten waterstof spreken; blauwe, 
grijze en groene. Waterstof wordt door elektrolyse gewon-
nen uit water. Voor dit proces is elektriciteit noodzakelijk. 
Grijze waterstof wordt opgewekt met behulp van grijze 
stroom; elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen. 
Waterstof opgewekt met duurzame stroom, noemen we 
groene waterstof. De productie van dit groene gas zou 
het beste plaats kunnen vinden op afgeschreven boorto-
rens van de aardgaswinning op zee. Deze waterstof kan 
gemaakt worden door de elektriciteit van de aanwezige 
windmolenparken te gebruiken. De leidingen voor het 
transport naar het vaste land liggen er al. Maar het rende-
ment om waterstof te produceren uit elektrolyse is 75%, 
en om er dan weer elektriciteit van te maken is het ren-
dement slechts 55 % (van die 75%). Een totaal verlies van 
60% van de duurzaam opgewekte elektriciteit. Er moet 
nog veel werk verzet worden om dit rendement omhoog 
te brengen.
Blauwe waterstof tenslotte wordt gewonnen uit aardgas. 
Hier komt CO2 bij vrij, die zul je moeten opvangen en op-
slaan, anders werk je niet CO2-neutraal”.

Groen gas uit biomassa
“Naast groene waterstof kennen we groen gas uit biomas-
sa. Alles wat vergist kan worden levert een brandstof op. 
Een kolencentrale kun je ombouwen tot een centrale op 
biomassa. Deze optie staat echter steeds meer onder druk 
door de uitstoot van fijnstof en het opstoken van hele 
bossen. Bomen die jaren nodig hadden om te groeien; 
het opstoken gaat veel harder. Je beperken tot snoeiafval, 
zoals de gemeente Eindhoven doet, heeft een marginale 
opbrengst. Groen gas kan ook gewonnen worden uit de 
slibverwerking van het riool, daarbij komt methaan vrij. 
Dit gebeurt al op de Spinder in Tilburg. En dan is er nog 
bio-olie; afvalolie van de frietboer of afgewerkte oliën van 
de industrie. Deze brandstof kun je inzetten bij piekbelas-
ting tijdens koude winterse dagen."

Muziek voor een verre toekomst
“Het lijkt op het eerste gezicht eenvoudig aardgas te ver-
vangen door waterstof. De leidingen liggen er al, er hoeft 
alleen maar ander gas doorheen en waterstof laat zich 

eenvoudig opslaan. In 2023 zijn in Tilburg alle gietijzeren 
en asbesthoudende gasleidingen vervangen door nieuwe 
die ook geschikt zijn voor waterstof. Er ontstaan wel  lich-
te lekverliezen omdat waterstofmoleculen kleiner zijn. Die 
kleinere moleculen maken waterstof ook lichter ontvlam-
baar. Koken op zuiver waterstof is gezien de veiligheid 
dan ook uitgesloten. We zullen elektrisch moeten koken. 
Bij een transitie naar waterstof zullen alle ketels, geisers 
en kooktoestellen vervangen of omgebouwd moeten 
worden. Iedereen moet dan verplicht worden om mee te 
doen. De Gemeente heeft daar nu geen instrumentarium 

voor. Afgezien van de vrijwilligheid (waar moet die van-
daan komen?) zal de gemeente mensen moeten onder-
steunen met subsidies en raad en daad. 

Duurzame energie is uitermate schaars. Denk daarom heel 
goed na welk middel je voor warmte- en energievoorzie-
ning inzet. Biogas en vooral waterstof, met zijn extreem 
hoge temperaturen, zijn nodig voor de industrie en au-
tomobiliteit. Het stoken van (aard)gas zal op de duur on-
ontkoombaar blijven op binnenstedelijke locaties en in 
monumenten."

Het Prinses Amalia windpark

Advent 2019: In actie voor Zsámbék
Ter ondersteuning van het werk van de zusters Norbertinessen in Zsámbék (Honga-
rije) worden er kaarsen en kerststukjes verkocht tijdens de advent op zondag na de  
vieringen in de Mariakerk. De opbrengst gaat naar de kinderen van de daycare in 
Zsámbék. 

Voorbereidingen voor het Kerstfeest in de daycare van Zsámbék

Met de hulp van de zusters 
maken de kinderen een 
adventskrans voor thuis 
en cadeautjes die ze met 
Kerst uitdelen. In de week-
enden tijdens de Advent is 
er een optocht waarbij de 
zusters vergezeld van een 
aantal kinderen de komst 
van Jezus aankondigen. Ze 
lopen door de straten met 
een ezel, zingen liedjes en 
begeleiden zichzelf op in-
strumenten. 

Ook oefenen de kinderen 
tijdens de advent voor het 
kerstspel. Met Kerst geven 
ze een uitvoering voor de 
oudere mensen en treden 
ze op voor hun ouders. 
Op 27 december vieren de 
zusters het kerstfeest met 
alle gezinnen uit het dorp. 
Na de mis in de parochie-
kerk komen er dan onge-
veer 400 mensen naar het 
huis van de Norbertines-
sen. 

Ze worden getrakteerd op 
een lunch onder de klanken 
van zigeunermuziek.  

De werkgroep Zsámbék van 
de Norbertijnerparochie 
Heikant-Quirijnstok zamelt 
geld in, zodat er weer ge-
zorgd kan worden voor die 
gezellige kerstmaaltijd van 
400 mensen en zodat er 
wekelijks voedselpakketten 
uitgedeeld kunnen worden 
in de winter voor de mees-
te armen, kinderen en dak-
loze ouderen. In totaal voor 
ongeveer 150 gezinnen. 
U kunt een gift overmaken 
op bankrekeningnummer: 
NL06 RABO 0108056686 
t.n.v. Norbertijnen Tilburg 
Zsámbék. 
Voor meer informatie over 
dit project kunt u ons ook 
mailen: norbertijnenwg-
zsambek@gmail.com.

Vieringen met de Kerst in de Mariakerk  
en het Ronde Tafelhuis

24 december, Kerstavond

16.30 uur Ronde Tafelhuis
18.00 uur Mariakerk                 
18.00 uur Zorgcentrum Heikant             
19.00 uur Ronde Tafelhuis
20.00 uur Mariakerk
22.00 uur Mariakerk

25 december, Eerste Kerstdag

09.15 uur Mariakerk
10.30 uur Mariakerk

26 december,Tweede Kerstdag

10.30 uur Mariakerk 

        Viering voor Klein en Groot 
        met medewerking van Gemengd Koor De Bron
        met medewerking van Cantabile
        Viering voor Groot en Klein 
        met medewerking van Cantiqua
        met medewerking van In Between  
        (onder voorbehoud)

        met medewerking van Stella Vocaris



P. 16  |  W I J K K R A N T N O O R D  |  D E C  2 0 1 9

Zondagmiddag 22 december verzorgen 

Muziekvereniging Andara met hun gasten 

Souvenir Jeugdkoor een traditioneel 

kerstconcert in MFA De Symfonie te Tilburg- 

Noord. Het belooft een sfeervolle middag te 

worden met traditionele en sprankelende 

kerstmelodieën uit binnen- en buitenland. 

Souvenir Jeugdkoor

Bij het Souvenir Jeugdkoor leren ze veel 

verschillende soorten muziek zingen uit 

binnen- en buitenland, popmuziek, musical, 

maar ook klassieke muziek. Het koor bestaat uit 

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

twee niveaugroepen. Een opleidingsklas, voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar, en een jeugdkoor 

voor 13- t/m 25-jarigen. Beide groepen treden 

deze middag op. De jeugdkoren staan onder 

muzikale leiding van Peggy Hegeman. 

 

Muziekvereniging Andara

Muziekvereniging Andara bestaat uit een 

traditioneel harmonieorkest. Er wordt aan 

kinderen, jongeren en volwassenen de kans 

geboden om zich in de muziek te ontwikkelen. 

Op een goede en gezellige manier kunnen zij 

samen musiceren op een voor hen haalbaar 

niveau. Het harmonieorkest bestaat uit 

ongeveer 45 leden en wordt gedirigeerd en 

geënthousiasmeerd door Bjorn van Pruijssen. 

Gezellig samenzijn staat bij het orkest hoog in 

het vaandel. 

Orkest en koor zullen ook sámen enkele 

werken ten gehore brengen, te weten: Away 

in a Manger, Midden in de Winternacht, White 

Christmas en So this is X-Mas.

Vanaf 15.00 uur start de matinee. De toegang 

is gratis. Kom gezellig luisteren en genieten 

van prachtige kerstmuziek. Locatie: MFA De 

Symfonie, Eilenbergstraat 250 in Tilburg-Noord. 

Vijf jaar geleden zag ik mevrouw L. voor het 

eerst, later bekend als Toos. Ik kwam haar 

tegen in de hal, ze was een beetje bozig, ik 

wist eigenlijk niet waarvoor ze kwam.   Ik no-

digde mevrouw uit voor een kopje koffie en 

zo raakten we in gesprek en leerde ik Toos 

kennen. 

We praatten wat en ik vroeg wat ze zoal deed. 

Ze had vijf kinderen, maar de meesten woon-

den ver weg en kwamen weinig. Ze had ook 

geen sociale contacten meer en leek erg een-

zaam. Maar ze was ook erg boos, op de wijk met 

de vele multiculturele bewoners. Na dit kopje 

koffie samen vroeg ik: “Zal ik volgende week 

bij u een kopje koffie komen drinken?” Ja, dat 

leek haar wel wat. In die tijd was de Ontmoe-

ting net gestart, dus nodigde ik mevrouw ui-

teraard uit. Ze mopperde wat, maar kwam toch 

langs. Het was een groep met jonge en oudere 

deelnemers. Soms keken ze elkaar weleens aan 

van ‘Wat moeten wij met elkaar?’, maar hier zijn 

mooie verbindingen uit ontstaan. 

De kracht van de ontmoeting

Een paar weken later komt Said, deelnemer van 

de Ontmoeting, overstuur bij mij aan en vertelt  

dat Toos op straat was gevallen, hij heeft haar 

naar huis geholpen met de boodschappen. 

Mooi dat Said dit kwam melden, zodoende 

ging ik even poolshoogte nemen bij Toos. 

Een week later tijdens de Ontmoeting zei Toos 

dat ze iets wilde vertellen in de groep. Ze be-

dankte Said meerdere malen en vertelde hoe 

hij haar geholpen had. Vanaf deze dag mopper-

de ze nergens meer over, maar ging genieten 

van wat de groep haar bracht.                                               

Laatste bezoekjes

De afgelopen jaren ging Toos erg snel achteruit. 

Ze werd minder mobiel en we spraken af Toos 

op te halen met de rolstoel om naar de Ont-

moeting te komen. Later is dit overgenomen 

door een vrijwilliger. 

De deelnemers van de Ontmoeting hebben 

haar leven verrijkt met de wekelijkse ontmoe-

tingen en een stukje minder eenzaam gemaakt. 

Hier sprak zij elke week weer haar dankbaarheid 

over uit. Dat gaf een wederzijds goed gevoel. 

Uiteindelijk kwam ze in het ziekenhuis terecht 

en op 28 september is Toos op 89 - jarige leeftijd 

overleden. Wij missen Toos, maar zijn blij dat ze 

heeft kunnen deelnemen aan de Ontmoeting. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Yolanda Huijsmans: 

yolandahuijsmans@contourdetwern.nl 

De ontmoeting is iedere dinsdag van 10.00 - 

14.00 uur voor de bewoners uit de wijk. We 

starten met een gezellig samenkomen onder 

het genot van een kopje koffie/thee. Daarna 

bereiden we een lunch voor, waar we samen 

van genieten. 

Kom gerust eens langs bij De Ypelaer, Corellis-

traat 10.

Hij komt, hij komt....

Maandag 2 december is er hoog bezoek in 

wijkcentrum De Ypelaer. Sinterklaas en zijn 

Pieten komen langs. Kom lekker dansen en 

zingen, doe mee aan leuke spelletjes en 

win een Pietendiploma. Ook aan wat zoets 

en lekkers is gedacht. Het feest begint om 

16.00 uur en is om 17.30 uur weer afgelo-

pen, maar je gaat zeker niet met lege han-

den naar huis.  

Kom je ook? Geef je dan nu op bij De Ype-

laer, Corellistraat 10. Je krijgt dan een leuke 

kleurplaat. Kleur die mooi in en lever hem 

in, dan is je inschrijving definitief. We hopen 

je dan te zien!  

 

Kom naar het multicultureel kerstdiner

De decemberfeestmaand staat voor ont-

moeting, gezelligheid en verbroedering, 

maar ook voor feest, warmte en licht. Wijk-

centrum De Ypelaer staat daar helemaal 

achter en organiseert daarom op 23 decem-

ber een heerlijk multicultureel kerstdiner in 

de gezelligste huiskamer van de wijk. Kom 

genieten van heerlijke (halal) gerechten 

uit allerlei landen in een gezellige en on-

gedwongen sfeer. Alle wijkbewoners zijn 

welkom. 

Het viergangen kerstdiner kost € 5 en duurt 

van 17.00 tot 20.00 uur. Graag opgeven en 

betalen bij De Ypelaer voor zaterdag 20  

december 12.00 uur.

Laat de feestdagen bij De Ypelaer  

beginnen. 

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

De ontmoeting van Toos

Kerstmatinee Souvenir Jeugdkoor & Muziekvereniging Andara

Wil jij leren fietsen? Wij bieden fietsles-

sen aan voor volwassenen die niet kunnen 

fietsen. Veel volwassenen, vaak met een 

niet-westerse achtergrond, kunnen of dur-

ven niet te fietsen. Ze hebben het als kind 

nooit geleerd, zijn bang om zich in het druk-

ke stadsverkeer te begeven of hebben al 

lang niet meer gefietst. 

Pak de fiets

De fiets is een ideaal middel om je op een ge-

zonde manier te verplaatsen. Door te fietsen 

kun je je ook makkelijker en goedkoper binnen 

en buiten de stad verplaatsen. Het verruimt let-

terlijk en figuurlijk je blik en omgeving. Fietsen 

is vaak noodzakelijk om te kunnen participeren 

in de samenleving. 

De fietslessen

Door middel van veilige fietslessen leren we je 

stapsgewijs de vaardigheden van het fietsen. 

We beginnen eerst op een kleine fiets en later 

een wat grotere, met als doel dat je zelfstandig 

leert en kunt fietsen. De duur van een fietstra-

ject is tien weken. Na elke cyclus van tien weken 

is er ruimte voor nieuwe deelnemers. Geduren-

de twee uur krijg je theorie- en praktijkles inclu-

sief een pauze. 

Meer informatie?

De fietslessen worden georganiseerd vanuit 

wijkcentrum De Ypelaer, Corellistraat 10. Iedere 

woensdag & donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 

kun je een les volgen. Wil je meer weten of je 

aanmelden dan kun je contact opnemen met 

Fatima El Abbassi, sociaal werker, 06 231 448 93 

of mail fatimaelabbassi@contourdetwern.nl.  

Fietslessen voor volwassenen
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