
Door: Jacques van der Borght

Twee derde van de bevolking zal in meer of mindere mate 
ziek worden. In Tilburg-Noord wonen een kleine 24.000 
(vierentwintigduizend) mensen. Ik ben nog van de gene-
ratie die heeft leren hoofdrekenen op school: in één keer 
zitten we in een Apocalypsfilm waarin de aarde getroffen 
wordt door een mysterieus virus. Maar nu echt!

Straat opfleuren
Na weken regen, regen en nog eens regen krijgen we de 
eerste lentedagen en we kunnen niet eens een terrasje 
pikken. Misschien moeten we het daarom juist wél over 
Herman Casteleijns hebben die de gemeente van hoog 
naar laag heeft gebeld en gemaild om bloembakken bij 
hem in de straat te mogen hangen aan de lantaarnpa-
len. Uiteindelijk hebben ze dat voor elkaar gekregen en 
de buurt fleurt er echt van op. Het onderhoud (water-
geven!) nemen ze in de straat samen voor hun rekening. 
Een schoolvoorbeeld van hoe burgers zelf iets voor elkaar 
kunnen krijgen. Al is het jammer dat er eerst heel wat wa-
ter naar de zee moet stromen voor ze eindelijk gehoor 
vinden.

Bureaucratie
In de Mendelsohnstraat sprak ik Theo Timmermans en 
Trudy van Thillo. Zij wisten het centrale groen voor en 
achter de flat om te toveren van een door mos overwoe-
kerd uitlaatveldje in een nette tuin met bloemen en keu-
rig gesnoeide struiken; woekerende klimop die langzaam 
wijkt voor hortensia’s. Dat ging niet vanzelf en vergde 
geduld en doorzettingsvermogen. Ook zij moesten eerst 
een muur van bureaucratie slechten voordat ze konden 
snoeien en spitten. Naast de bijdrage van de gemeente is 
dit initiatief ook gesponsord door diverse medebewoners.

De lente komt toch wel…
De aarde trekt haar eigen plan, de lente komt toch wel en 

daarna de zomer. En ze zal ook wel blijven draaien. Laten 
wij mensen onze kalmte bewaren, onze verantwoordelijk-
heid nemen en goed voor elkaar zorgen; het hoofd koel 
en het hart warm… Dan kunnen we dit samen te boven 
komen.

De redactie

Het hoofd koel, het hart warm....
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Wijkkrant Noord is het 
nieuwsblad voor Tilburg- 
Noord. De krant wordt 
gemaakt door vrijwilligers 
en verschijnt in 2020
achtmaal.

Aspergetijd! Maak indruk met een heerlijk 
voorgerecht!

Gratis haal- 
en brengservice

Meld je aan voor de APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE 
                                     met 12 PUNTEN CHECK

www.autoprobaat.nl
Leharstraat 21  5011 KA Tilburg   013 - 535 71 71   info@autoprobaat.nl
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  freelancecreative.nl

FYSIOTHERAPIE  KREVERPLEIN

VERTROUWD, DICHTBIJ 
PERSOONSGERICHTE 
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26  Tilburg | 013-4565410

fysio-, manuele- en bekkentherapie
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Samen naar het ziekenhuis,  
Ab vertelt…

Online naar school… Bram en Guus  
vertellen hoe dat gaat

Herman Casteleijns geeft de planten water, dit wordt samen met de buren gedaan.                                                         Foto: Miek Korsmit                  

Het was een sympathiek bericht van Susan van den Nieuwelaar om samen de wijk te vergroenen in samenwerking met ContourdeTwern. Gemeenschapstuintjes bij flats, een 
tuin om uit te eten of een gezamenlijke voortuin. Tegelijk vond ik berichten van diverse wijkbewoners die al iets dergelijks op eigen kracht aan het realiseren waren. Ik wist: 
dit wordt een mooi lentenummer met een positief hoofdartikel over groen en buiten en lentekriebels. En toen sprak de premier het land toe…



Een ‘stokske’ voor Quirijn
In 1518 wordt er melding 
gemaakt van een ‘heijvelt 
bij sunte quirijnstock’. Uit 
1575 en 1580 stammen 
de vermeldingen ‘aen Sin-
te Crijnstok, waarschijnlijk 
gelegen aan het begin van 
de Quirijnstokstraat. Die 
het verlengde is van de 
Rugdijk en doorloopt tot 
de Waalwijkse weg op de 
grens met Udenhout. Dit is 
een oude weg die al stamt 
uit de middeleeuwen  
Er bevond zich hier waar-
schijnlijk een ‘stokkapel’. 
Een stok of staak met daar-
op een halfgesloten kastje 
waarin zich een beeld ter 
ere van de heilige Quirinus 
bevond. Van de verering 
van Quirinus of Sinte Krijn, 
zoals hij hier werd ge-
noemd, wordt in deze stre-
ken voor het eerst melding 
gemaakt in de 15e eeuw. 
Stokskes of stokkapellen komen nog steeds voor in deze 
regio, in onder andere Loon op zand, Oisterwijk en Haar-
en zijn ze te vinden. Meestal zijn ze gewijd aan Maria en 
worden ‘Maria kèskes’ genoemd

Quirinus van Neuss
De Quirinus die hier vereerd werd, is waarschijnlijk de 
Romeinse tribuun Quirinus van Neuss die in 130 AD, in 
de tijd van de Romeinse keizer Hadrianus, de martelaars-
dood sterft. Over de manier waarop hij aan zijn einde komt 
doen een aantal legendes de ronde. Een daarvan verhaalt 
dat Quirinus, na een enorme hoeveelheid stokslagen, ter 

dood werd gebracht door hem in het water van de Donau 
te werpen. Daar deed hij het wonder waardoor velen zich 
bekeerden: hoewel men hem een molensteen om de hals 
had gebonden, verdronk hij niet. Vanuit het water spoor-
de hij, vol vuur, de toeschouwers aan om zich te bekeren. 
Zoveel godsdienstijver kon niet onbeantwoord blijven en 
velen bekeerden zich ter plekke tot het Christendom. Pas 
toen Quijrijn het zelf wilde zonk hij naar de bodem van 
de Donau. Sindsdien geniet hij een reputatie als ‘water-
heilige’. 
Vooral op het gebied van 
de genezing van allerlei 
huidaandoeningen als 
pokken, schurft en open 
zweren schijnt zijn water 
wonderen gedaan te heb-
ben. Tot 1650 moet de de-
votie in de St. Quirijnskapel 
nog gebloeid hebben. Be-
vond zich in de nabijheid 
van het ‘stokske’ een put 
of ven met het genezen-
de water? In de 19e eeuw 
werd Quirinus nog bijzon-
der vereerd in de Goirkese 
kerk in Tilburg, waar het 
‘Sinte Krijnswater’ verkrijg-
baar was. 
Een soortgelijk ge-
bruik kennen we uit  
mondelinge overlevering, 
misschien gaat het wel om 
hetzelfde water. Er werd 
destijds uit de 'Witlox wou-
wer' (een ven waarin vis 
gekweekt werd) tussen het 
Hazennest en de Zwaluw-
sestraat richting Udenhout, water gehaald om ‘slechte 
ogen’ mee te wassen. 
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C O L O F O N
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Quirijn, een heilige in Tilburg-Noord

De Stadsgidserij verzorgt de komende maanden weer een aantal mooie wandelin-
gen door de Stad.  Ingeval u niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch 
aanmelden op Tel: 06 48262711. 

Ook ten aanzien van de wandelingen speelt de Coronacrisis een belangrijke rol. In 
groepsverband is een afstand van 1.5 meter niet mogelijk. De gids wordt dan onver-
staanbaar. Positief ingesteld gaan we onze wandelingen vanaf 17 mei weer agende-
ren, in de hoop dat Corona geen roet in het eten gooit.

Hierbij het overzicht vanaf 17 mei:
Zaterdag 6 juni 13.00 uur:  

Spoorzonewandeling. Inschrijven: Bruggen@stadsgidserij.nl
Een toppertje in Tilburg. Immens populair. Een plek waar ontwikkelingen elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. We 
bezoeken tijdens deze wandeling de huiskamer van Tilburg:  ‘de LocHal’. We doen ook andere gebouwen aan en werpen 
een blik op de maquette van dit gebied.
Start:  Burgemeester Stekelenburgplein, kosten € 4,00 pp.

Zondag 21 juni 13.00. Heikantwandeling. Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
Altijd bijzonder, een wandeling door  ‘d’n Haaijkaant’ zoals dit stukje Tilburg in de volksmond wordt genoemd. We lopen 
tijdens deze wandeling over de Schans, de noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is. Veel verhalen, veel bijzonderhe-
den, een wandeling van ‘de Witte Hit’ tot aan het vernieuwde zwembad de Drieburcht.
Start bij de brug van het Lijnsheike, kosten € 4,00 pp.

Wandelingen op inschrijving 

Zoals elk jaar biedt de KBO ondersteuning bij het invullen van het aangiftebiljet. Door de huidige Coronacrisis zijn er ondersteuners die in quarantaine moeten blijven omdat 
huisgenoten of familieleden het virus hebben opgelopen. Bezoek bij u als klant door de overige helpers kan door de huidige maatregelen én de kans op besmetting vaak 
geen doorgang vinden. Al met al loopt onze ondersteuning bij de belastingaangifte niet zoals wij in het begin van het jaar hadden gehoopt. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Uitstel Belastingaangifte

Als U van de Belastingdienst een Aangiftebrief 2019 hebt 
ontvangen, hebt u nog tot 1 mei de gelegenheid om op 
tijd aangifte te doen. Als u dat, zeker onder de huidige 
omstandigheden, niet lukt, kunt u uitstel vragen. Dat uit-
stel geldt dan tot 1 september 2020.

Hoe werkt het
Er zijn meerdere manieren om uitstel aan te vragen.

Voor Uzelf:
Via www.mijnbelastingdienst.nl, inloggen met uw DIGID 
en de instructies volgen op het scherm.

Voor een ander:
• Zorg dat u bent gemachtigd voor degene voor wie u 

de aanvraag doet.
• Log in op www.mijnbelastingdienst.nl met de  

machtigingscode.
• Kies in het menu voor de optie inkomstenbelasting.
• Volg de instructies op uw scherm.

Via de Belasting Telefoon (0800-0543): 
• In het keuzemenu kiest u voor optie 3 als u uitstel 

wilt voor de aangifte 2019.
• Toets het burger servicenummer (BSN) in van dege-

ne voor wie u uitstel aanvraagt en sluit af met een 
hekje.

• Kies optie 1 voor uitstel van de aangifte 2019.
• Het burger servicenummer wordt herhaald. Bevestig 

dit door op 1 te toetsen.
• Uw aanvraag is verwerkt. Degene voor wie uitstel is 

aangevraagd ontvangt een bevestigingsbrief.

Hulp bij belastingaangifte nu even moeilijk

       Maria kèskes de Kuil,
       Udenhout

      Quirinus in de Goirkese kerk



Helden

In tijden van corona hebben we behoefte 
aan helden. We applaudisseren voor ons 
zorgpersoneel en voor de caissières in 
de supermarkt. Terecht. Ik ben geen held 
maar ik weet wel hoe het voelt om er een 
te zijn. In vroeger tijden kampeerden wij 
eens in het zuiden van Luxemburg op een 
goed geoutilleerde camping: zwembad, 
restaurant, kampeerwinkel en schoon sa-
nitair. Dat laatste was gesitueerd onder 
het zwembad. Een betonnen trap leidde 
naar een mechanisch geventileerde kel-
der waarin de douches geplaatst waren, 
keurig gescheiden voor mannen en voor 
vrouwen. 

Mijn vrouw en dochters (6 en 8) waren 
voor het avondeten naar dit badhuis ge-
gaan zodat iedereen fris aan tafel kon na 
een dag zwemmen. Ik hield me onledig 
met kokkerellen toen de stroom uitviel op 
de hele camping. Aanvankelijk schonk ik daar geen aandacht aan maar ineens reali-
seerde ik me dat het daar bij die douches aardedonker moest zijn. Ik voelde de paniek 
van mijn kindjes en snelde naar het badhuis met mijn lamp op campinggas, die geeft 
rondom veel licht, zeker voldoende voor zo’n sanitaire ruimte.

Ik vergeet nooit wat ik daar aantrof; ik daalde de keldertrap af en opende de deur van 
het dames sanitair. Daarbinnen keken vele angstige vrouwenogen naar mij op vanonder 
natte haren, het lijf gehuld in een haastig omgeslagen badhanddoek. Ik werd verwel-
komd met applaus en gejuich. “Papa!” jubelden mijn dochters in koor. In de ogen van 
elke vrouw blonk de wens om daar ter plekke met me te trouwen, ik was hun licht in de 
duisternis; een held!

Awareness
of body and mindPilatesYogi

Awareness of body and mind

www.pilatesyogi.nl

Introductie aanbod:
30 dagen voor € 30,-! 06 - 150 272 71

De Schans 128, Tilburg

• Yoga 
• Zwangerschapsyoga 
• Mama&baby yoga 
• Pilates 
• Mindfulness yoga

Les op een prachtige locatie in kleine
groepen met veel individuele aandacht
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Om over naar huis te schrijven H E T  R O N D E  T A F E L H U I S
A C T I V I T E I T E N  I N  E N  R O N D  H E T  R O N D E  T A F E L H U I S

www.rondetafelhuis.nl

ECHOGRAFIE BIJ FYSIOTHERAPIE TILBURG NOORD!

Fysiotherapietilburgnoord.nl |  Schubertstraat 904  Tilburg  |  T. 013 - 455 26 34

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

Door: Jacques van der Borght

Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Hans Happel

De maaltijden wisselen per dag en bestaan uit een combinatie van rijst of aardappel, 
vleesgerecht en een rauwkostsalade. We mogen maximaal drie maaltijden per adres be-
zorgen.  Per maaltijd betaalt u € 4.50. Dat bedrag kunt u pinnen bij de bezorger. 

VerWijs spreekuur telefonisch
Het VerWijs spreekuur kan vanwege alle RIVM richtlijnen momenteel niet plaatsvinden. 
Om wijkbewoners toch bij te kunnen staan bij vragen en problemen, is ons spreekuur 
24/7 telefonisch bereikbaar. Heeft u hulp nodig? Heeft u vragen of problemen waar u 
ondersteuning bij kunt gebruiken? Bel dan naar: 0630545340. 

Brievenactie Zorgcentrum de Heikant 
Zorgcentrum de Heikant is volledig gesloten voor bezoekers. Dat betekent dat bewoners 
hun partners, familie en vrienden niet kunnen ontvangen. Ondanks de goede zorg die zij 
krijgen, zitten zij veel alleen. Daarom willen we de bewoners van het zorgcentrum een 
hart onder de riem steken.
Samen met Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok zijn wij een brievenactie gestart. 
U kunt een brief of boodschap schrijven aan bewoners van het Zorgcentrum en deze bij 
ons inleveren. Dan kunnen wij de brieven vervolgens verspreiden. 
 
Misschien wilt uw (klein)kind een tekening maken, of kent uw buurman een mooi ge-
dicht. Door deze op te sturen kunnen we een klein lichtpuntje zijn in de vreemde tijden 
waarin deze mensen verkeren.  

Graag uw brief, boodschap of tekening in een envelop onder vermelding van: ‘Brieven-
actie Zorgcentrum de Heikant.’ U kunt de envelop opsturen of inleveren op de volgende 
locaties:
 
Ronde Tafelhuis
(Brievenbus Bibliotheek)
Wagnerplein 4
5011 LP Tilburg
 
Pastorie de Schans
De Schans 122
5011 EN Tilburg

Muzikanten spelen in de Heikant  
Aan alle kanten ontstaan ideeën en initiatieven. Zo heeft een groep vanuit de Jamsessies 
van het Ronde Tafelhuis muziek gemaakt voor bewoners van zorgcentrum de Heikant. 
Om hen een hart onder de riem te steken werden op donderdag 9 april drie kleine op-
tredens verzorgd. Ook gaan we in de komende weken met een kleine groep de wijk in 
om op pleintjes en parkeerplaatsen muziek te maken. 

Podcast
Al onze lezingen, informatieve bijeenkomsten en thema-avonden zijn stilgelegd. Dat 
daagt ons uit om te zoeken naar andere manieren om verhalen en informatie te delen. 
Daarom starten wij met de podcast: ‘Op Verhaal Komen.’ Hierin gaan we in gesprek met 
bijzondere personen over hun leven, toekomst en hoe zij deze tijd van crisis ervaren. 
De eerste podcast zal rond donderdag 9 april worden gepubliceerd op onze website en 
facebookpagina. 

AdviesPunt ContourdeTwern  voor hulp en vragen
Het AdviesPunt is in deze 
hectische tijd het centra-
le meldpunt voor vragen 
van inwoners, vrijwilligers, 
professionals en andere or-
ganisaties. Het AdviesPunt 
is de afgelopen weken ver-
sterkt en ingericht op alle 
vragen die de Coronacrisis 
kan oproepen. 
Heb je hulp nodig of een 
vraag? Neem dan contact 
op met ons AdviesPunt. 
ContourdeTwern staat te 
woord, stelt waar nodig 
gerust en gaat op zoek 
naar oplossingen. Het Ad-
viesPunt is van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 
17 uur te bereiken op tele-
foonnummer 013-5498646 
of mail naar adviespunt@
contourdetwern.nl.

Houd onze website www.contourdetwern.nl in de gaten voor het laatste nieuws rondom 
het Corona-virus en hoe wij daarmee omgaan in jouw buurt.

Wereldkeuken Bezorgservice 
Vanaf dinsdag 7 april is de bezorgser-
vice van onze Wereldkeuken gestart. 
U kunt dan een maaltijd bestellen, die 
wij thuis bezorgen. Bestellen kunt u van 
dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 
tot 11.00 uur, bellen naar 013 455 3798. 
Uw bestelling wordt diezelfde middag nog gebracht door één van onze vrijwilligers. 
Zij zijn geïnstrueerd om alle RIVM afstands- en hygiëne-eisen te volgen. 



 

Babbelaars

Door: Marco van der Sijpt Foto: Miek Korsmit

Het Zwaailicht......
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Het schrijnt en het schuurt en het kraakt in zijn voegen.
Het druppelt en spettert en doet mij geen genoegen.
Het sluipt en bespiedt en het ligt op de loer.
Het is kwaadaardig en ook giftig en dat interesseert het geen moer.

Omdat anders de context niet duidelijk is ga ik het woord toch noemen. In mijn geval 
twee woorden die ik daarna het liefst vermijd. Het C-woord (Corona) en het K-woord 
(keuken). Ik krijg er nog jeuk van terwijl ik zit te typen en dan is het ergste al achter 
de rug.

Maart 2020
Ze zeggen dat je herinneringen altijd idealiseert. Dat alleen de mooie indrukken 
goed blijven hangen en dat je die zelf dan nóg mooier maakt door er een sausje van 
romantiek, zonlicht en een veld narcissen overheen te gieten. Mooier kan bijna niet.

Vergeet die volkswijsheid. Zo werkt het niet. Althans niet bij mij. Inmiddels werk ik 
drie weken vanaf thuis vanwege C. Vier dagen per week om 7.00 uur achter de laptop 
en de mobiele telefoon ernaast. Veel langdurige telefoongesprekken die veel ver-
moeiender zijn dan gewoon fysieke gesprekken. Je mist de non-verbale communica-
tie en moet heel geconcentreerd luisteren om er zoveel mogelijk uit te halen. Thuis-
werken komt aan de andere kant ook wel weer goed uit vanwege de K. Maanden 
geleden gekocht en heel toevallig gaan wij  die precies in de C-periode verbouwen. 
Dat kan geen toeval zijn. Daar komen dingen samen. Daar kunnen alleen maar mooie 
dingen uitkomen. Nou, niet dus.

De C-periode is er een geworden waarbij landelijk een toename werd gezien van 
huiselijk geweld. Triest maar waar en ik kan het me voorstellen. Hele gezinnen die 
compleet uit hun ritme zijn en noodgedwongen op elkaars lip zitten. Die thuisonder-
wijs moeten geven. Weken achter elkaar. En al had Nederland dan geen lockdown, 
bij ons gezin was er bijna sprake van een breakdown. Door af en toe spoedoverleg in 
te lassen en open te communiceren hielden we het schip drijvend. Een barstje hier 
en daar waardoor af en toe water naar binnen sijpelde. Maar we bleven drijven. De  
kapiteins kregen soms naar hun hoofd dat ze “niet zo moesten huilen” en de matro-
zen werden geclassificeerd als een “stelletje lamzakken” (al werd dat nooit uitgespro-
ken, alleen gedacht). Het was schipperen om de lieve vrede te bewaren.

Het schip drijft nog steeds maar ik hoor de bemanning niet fluiten. Ze staan op rond 
negen uur, volgen afstandsonderwijs en schrobben het dek. Als ik het vraag. Niet 
spontaan. Ze rennen rondjes om in conditie te blijven en liggen het liefst de hele 
dag in de kajuit te schommelen in hun hangmat. De beste stuurlui staan nu eens niet 
aan wal want iedereen zit in hetzelfde schuitje. De beste stuurlui zijn degenen die 
gewoon hun best doen en die koers zetten richting de horizon. En kijk; de lucht klaart 
op. Ik zie al licht aan de einder maar kan nog niet inschatten hoe snel we daar zullen 
zijn, hoe positief onze rugwind zal zijn. Ik kijk naar boven en zie de zeilen bol staan. 
Achter me hoor ik een fluitende bemanning.

Politie en Corona
Aangifte doen
U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus om aangifte te doen. Ook wij vol-
gen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-
virus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u  
op een andere manier geholpen kunt worden.

Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen of in contact te komen met de politie.

• Online 
• Via 0900 - 8844 
• Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 - 8844
• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aan-

gifte doen, de politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844 

Niet alle aangiftes kunnen op afstand. Twijfelt u: Bel dan 0900 – 8844.
Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is.

De politie is 24/7 bereikbaar via 0900-8844.
Spoed? Bel dan altijd direct 112.

Hoe zit dat met die boetes van de politie en boa's?
Groepen van drie of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder 
dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. De politie gaat hierop handhaven. Leden 
van een huishouden (gezin) die samen wandelen, zijn niet aan die onderlinge afstand 
gebonden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog wel gewoon samen buiten spelen. 
Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten alleen wel 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden.

Welke taken voert de politie nu (tijdelijk) niet meer uit?
De ontwikkelingen gaan heel snel en de politie bekijkt dat per dag. Samen met het be-
voegd gezag (burgemeester en Openbaar Ministerie) besluiten we wat we wel en wat 
we niet doen. Grote verkeerscontroles zijn op voorhand afgezegd. Over andere keuzes 
doen we geen uitspraken.

Is er meer blauw op straat of juist minder? En waarom?
Op sommige plekken is meer blauw op straat, op andere minder. Veiligheid is ons vak 
en daarom gaat de hulp aan hen die dit nodig hebben, de handhaving van de openbare 
orde en de opsporing van strafbare feiten door. Als werkgever doet de politie er vanzelf-
sprekend wel alles aan om te zorgen dat onze mensen zo min mogelijk kans lopen op 
besmetting met het virus. Of op verspreiding ervan. Daardoor maken we soms andere 
keuzes in ons werk.

Als de politie de melding van ’n reanimatie krijgt, kan de bijrijder onderweg het pak al-
vast grotendeels aantrekken. De bestuurder doet dat als de bijrijder de reanimatie start. 
Lopen we er spontaan tegenaan, dan starten we de reanimatie zonder pak. Omdat elke 
seconde telt. Dat is helaas het risico van ons vak. En als de reanimatie slaagt, ook meteen 
de mooie kant ervan. 

Wij gaan direct aan de slag met de reanimatie, in afwachting van de ambulance.   De 
kans op besmetting bij een mond-op-mond beademing van een met corona besmette 
persoon is echter bijna 100% als niet de juiste middelen worden gebruikt. In overleg met 
deskundigen is daarom besloten dat de politie alleen borstcompressie doet en voor de 
ademhaling naar de borstkas kijkt. 

Bron: www.politie.nl

Foto: Miek Korsmit
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Afval in de wijken

Zwaluwenbunders definitief geen bedrijventerrein

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 
Op het moment dat deze tekst wordt gemaakt, heeft het coronavirus ons flink te pakken. 
De wijkraden hebben vergaderingen afgelast en de activiteiten die we normaal volop 
organiseren voor onze wijkbewoners, liggen stil. We weten niet wanneer we evenemen-
ten en bijeenkomsten weer kunnen hervatten. Om te weten wat er daadwerkelijk door-
gang vindt, raden we u aan om onze websites te bekijken. De meeste activiteiten vinden 
plaats in De Ypelaer en De Symfonie. Zolang de wijkcentra gesloten zijn, weet u dat ook 
díe activiteiten niet doorgaan. Hieronder vindt u voor sommige afgelaste activiteiten  
verdere informatie.

 Geannuleerde vrijmarkt van 5 april. 
Omdat de vrijmarkt tijdens de Familiedag van 5 april jl. is geannuleerd, krijgen de mensen 
die hun verkoopkraam al betaald hebben, natuurlijk hun geld terug. Daarvoor kunnen 
ze hun bankrekeningnummer doorgeven via het e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhas-
selt.nl. Het bedrag wordt dan per omgaande terugbetaald. Diegenen die niet kunnen 
e-mailen, kunnen hun bankrekeningnummer telefonisch doorgeven via 06-51137287.
• Wandel4daagse Tilburg-Noord. Ook dit evenement dat gepland was van 6 t/m 9 

april is vanwege het coronavirus geannuleerd. Als het mogelijk is, wordt er een nieu-
we datum voor deze activiteit gezocht. Waarschijnlijk zal dat echter niet eerder zijn 
dan in juni. Voor meer informatie: Wandel4daagse@tilburg-noord.nl.

• Busreis naar een speeltuin. Deze op woensdag 6 mei geplande activiteit, wordt 
volledig geannuleerd.

• Kinderdisco 2019. De kinderdisco die normaliter elke 2de zaterdag van de maand 
in De Symfonie wordt gehouden is vanwege de coronacrisis tot nadere berichten 
opgeschort. De eerstvolgende kinderdisco’s zijn op z’n vroegst op 13 juni en 11 juli. 
In augustus is geen kinderdisco vanwege de zomervakantie. De eerst navolgende is 
op 12 september.

• Manifestatie Nieuw Noord. De manifestatie waarover we de vorige editie van deze 
krant berichtten, is uitgesteld naar zondag 4 oktober. Na de zomervakantie volgt er 
meer informatie.

• Zomerfestival. Het festival dat sinds enkele jaren een mooi evenement was bij De 
Symfonie, gaat dit jaar niet door. In 2021 nieuw elan.

Wijkraden maar vooral vrijwillige zwerfafvalruimers slaan alarm. De hoeveelheid afval, 
zwerfafval en vooral bijzettingen bij containers en afvalbakken rijst de pan uit. De Dia-
mantgroep en BAT doen hun best om deze troep zo vaak mogelijk te verwijderen maar 
het lijkt onbegonnen werk. En dan zijn er nog de vele vrijwilligers in de wijk die zich 
inzetten voor een schone omgeving maar ontmoedigd raken van de grote hoeveelheid 
troep. Steeds weer. We schamen ons voor zoveel ongemanierdheid.

Tips als je ongewoon afval hebt of ziet:
• ben je buiten en is er geen of een te volle afvalbak, neem je afval dan mee naar huis;
• plaats geen afval naast de containers en afvalbakken;
• zorg thuis voor een goede afvalscheiding; in de containers bij je flat of kliko’s bij je 

huis;
• breng veel of groot afval naar de milieustraat;
• bel de gemeente via 14013 om groot afval op te halen;
• bel de gemeente via 14013 voor het melden van illegale bijzettingen;
• download de BuitenBeter-app via: www.buitenbeter.nl om bij de gemeente digitale 

meldingen te doen van illegaal afval (ook voor andere buurtmeldingen bijvoor-
beeld kapotte straatverlichting);

• zorg met elkaar voor een opgeruimde, schone en veilige woonomgeving.

Met de gemeente en Groen Xtra (van de Diamantgroep) is contact geweest over dit on-
derwerp. Naar aanleiding daarvan plaatst de gemeente Tilburg onderstaande tekst als 
aanvulling op dit artikel. Gemeente: “Daarom roepen wij uw hulp in om bijzettingen 
te blijven melden bij de gemeente. Er wordt namelijk wel degelijk gecontroleerd op het 
bijplaatsen van afval. Zo zijn er de afgelopen tijd 8 bekeuringen uitgedeeld en is er 13 
keer bestuursdwang toegepast door de gemeente"

Foto: Harrie Meeuwesen

De plannen om in het gebied Zwaluwenbunders een bedrijventerrein te ontwikkelen, 
gaan definitief niet door. De wijkraden zijn verheugd over dit besluit van de gemeen-
te. We hebben u al meerdere malen in deze wijkkrant geïnformeerd over de stand van 
zaken van dit terrein en dan kunt u weten dat we destijds formeel bezwaar hebben 
gemaakt tegen deze bedrijfsplannen. We hebben u ook bericht dat de besluitvorming 
door de gemeente werd stilgelegd vanwege een uitgebreidere MER-rapportage. Onze 
laatste berichtgeving ging over schetsen voor een alternatieve invulling van dit terrein 
waaraan een kleine groep professionals en bewoners aan de basis staan. Die schet-
sen, zeg maar fraaie ontwerpen - met daarin natuur, pluktuin, recreatie, biologische, 
kleinschalige landbouw en opwekking van zonne-energie – zijn aan de gemeenteraad 
voorgelegd. En nu ligt er dus een definitief besluit. 

Of het ingediende ontwerp ook zo wordt overgenomen door de gemeente is niet ze-
ker. Met de ontwikkeling van cultuurlandschap Zwaluwenbunders wordt wel de aan-
sluiting gezocht met het toekomstige landschapspark Pauwels. En dat is heel logisch.

Foto's: Carin van Voorst

Foto: Corrie Aerts

Meer wijkradennieuws op pag. 6

Foto: Harrie Meeuwesen
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Landschapspark Pauwels

Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen 

Hoe donkerder het gebied, hoe beter de score

Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen zich druk over de voor- 
en vroegschoolse educatie. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom wordt hier bijvoorbeeld in de ouderkamers over gesproken en maakt ook de wijkraad zich zorgen over 
de toekomst van onze kinderen, die vaak hun schoolcarrière moeten beginnen met een achterstand. In een gesprek met de coördinator van de ouderkamer in de Dirigent,  
Annie Meens, hebben we daarom een strategie afgesproken die moet helpen.

Veel ouders kennen het belang niet, of weten de weg 
niet. We hebben nu een tiental ouders gevonden die 8 
verschillende talen spreken en zelf positieve ervaringen 
hebben met kinderopvang. Die bereid zijn naar ouders te 
gaan met kleine kinderen om hen te vertellen hoe leuk 
en leerzaam het is en waar en hoe ze de kinderopvang 
kunnen vinden. De behulpzame dames, die we ambass-
adrices noemen, waren ook bereid zich door een scholing 
voor te bereiden. 

In een drietal bijeenkomsten hebben we samen gespro-
ken over:
A. Het belang van vroege opvang 
Kinderen leren de Nederlandse taal, ook als thuis nog een 
andere taal wordt gesproken. Kinderen leren om te gaan 
met andere kinderen; leren spelen, krijgen structuur aan-
geboden. Daarmee ontwikkelen ze ook hun hersenen en 
leervermogen.

B. De regelingen rond kinderopvang
Voor de kosten, financiële steun van de overheid e.a. heb-
ben we ook hulp gekregen van de GGD en instituten voor 
kinderopvang.

C. Hoe voer je zo’n gesprek?
We hebben met veel plezier geoefend.Na afloop hebben 
we een certificaat uitgereikt onder toeziend oog van een 
vertegenwoordiger van de wethouder. Deze vrouwen 
hebben nu enige ervaring. Het moeilijkste punt is het 
financiële aspect. Daarover moeten we nog met de ge-
meente in gesprek. Een keer in de zes weken wisselen we 
onze ervaringen uit. We zijn blij met elk succes, helpen 
als ouders wel willen, maar problemen hebben met de 
administratieve rompslomp.

Foto's ambassadrices: Annie Meens

Hoe staan we er voor in Tilburg-Noord?

Met Landschapspark praten we over een megaproject. Het gaat (grofweg) om het gebied 
tussen Tilburg-Noord, de Loonse en Drunense Duinen, Kaatsheuvel/de Efteling en het 
groene Woud. De bestaande natuurgebieden als Huis ter Heide, Noorderbos, Lobelia, de 
Leemkuilen en de Brand worden er in opgenomen en met elkaar verbonden. Een tienja-
renplan van zo’n 130 miljoen. De gemeente realiseert dit niet alleen maar samen met een 
groot aantal (zakelijke) partners. En zo wordt Tilburg steeds fijner en mooier.

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt name-
lijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek gedaan naar 
de leefbaarheid in onze stad. Het gaat om het zogenaamde Lemon-onderzoek waarbij 
door middel van vragenlijsten (op verschillende thema’s) een beeld wordt verkregen van 
de leefbaarheid in de wijk. Ook in Tilburg-Noord heeft dat onderzoek plaatsgevonden. 
Helaas zijn er in sommige buurten zoals Stokhasselt-Noord te weinig lijsten ingevuld. 
Daarom zijn de resultaten hier minder betrouwbaar. Binnen het onderzoek werd aan 
de bewoners gevraagd om een cijfer van 1 tot 10 te geven. Dat cijfer wordt vervolgens 
vergeleken met het gemiddelde van de stad. En dat gemiddelde is 7,4. Daarnaast zijn de 
cijfers van de verschillende buurten ook onderling met elkaar vergeleken. En dan zien 
we dat ook Stokhasselt-West, Stokhasselt-Oost en Heikant-Noord achterblijven bij het 
stadsgemiddelde. In deze buurten wordt vooral zwak gescoord op de thema's woonom-
geving en contacten met buren. Natuurlijk zijn er ook positieve reacties, bijvoorbeeld 
uit De Lijnse Hoek, Stokhasselt-Zuid en Heikant-West, zij het ook dat in een deel van 
deze laatste buurt negatief gedacht wordt over de woonomgeving. Het onderzoek le-
vert al met al indicaties voor de gemeente en organisaties om te kijken waar extra inzet 
gewenst is.

De uitkomsten van het Lemon-onderzoek zijn voor de gemeente aanleiding geweest 
om breder te kijken. Er is ook gekeken naar eigen gegevens; cijters van de gemeente en 
gesprekken met mensen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een wijktoets die 6 
maart is verschenen. Er is een uitspraak gedaan over de sociaal-economische situatie, de 
fysieke situatie en de veiligheid in een buurt.

Het laagste cijfer krijgt de VERVUILING. Dit is een onderwerp dat we ook samen aan 
kunnen pakken. Er zijn vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om te ruimen, 
maar er zijn ook nog te veel wijkbewoners die blijven vervuilen. Durf elkaar daar op aan 
te spreken. Verder hebben we met heel veel interesse gekeken naar de onderwerpen 
die van doen hebben met de sociaal-economische situaties (armoede, werkgelegen-
heid, scholing en gezondheid). Dan komen dezelfde buurten in beeld. Heikant Noord-
west scoort op alle terreinen onder het gemiddelde. Verder vragen alle buurten, met  
uitzondering van Stokhasselt-Zuid en Quirijnstok, onze aandacht met betrekking tot 

armoede en de andere genoemde zaken die de sociaal-economische situatie mede be-
palen.

Al deze factoren slaan terug op de veiligheid. Zij zijn een voedingsbodem voor onder-
mijning en crimineel gedrag. Er is al jaren aan dit probleem gewerkt, maar resultaten zijn 
nog steeds onderwerp van grote zorgen. Door de komst van de eerdere economische 
crisis en de vluchtelingentoeloop blijven de problemen zich verdiepen. De gemeente 
zoekt naar de beste weg via de PACT-aanpak. De wijkraden pleiten voor inzet op de 
jeugd (uitbreiding aantal mederwerekers van R-Newt ), voor werkgelegenheids-en scho-
lingsmaatregelen, voor begeleiding van gezinnen. Kortom, lees ons manifest. LATEN WE 
SAMEN ONZE WIJK GEZOND MAKEN !!!!!!

Kijk op de gemeentepagina www.lemontilburg.nl/lemon2019/ voor meer gespecificeer-
de informatie.
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Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?

Abdelkader Barkane 
Omgevingsmanager 
abdelkader.barkane@tilburg.nl
06-25739978

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

 
Jongeren uit Noord openen waterput

GEMEENTENIEUWS
Een groep jongeren uit Tilburg Noord hebben 
ervoor gezorgd dat op donderdag 27 februari een 
waterput in Mogadischu in Somalië werd geopend. 
Dat deden ze samen met de Internationale Huma-
nitaire Hulporganisatie (IHH). 

In maart 2019 begonnen de jongeren met dit 
project, omdat zij het belangrijk vinden dat mensen 
overal ter wereld water hebben. Zij hebben 2600 
euro ingezameld om ervoor te zorgen dat via IHH en 
het jongerenwerk hun doel bereikt kon worden. Dat 
deden ze door in de buurt te flyeren en mensen om 
een kleine donatie te vragen. Dat hebben zij bijna 
een heel jaar gedaan, samen met jongerenwerker 
Erdem Altin vanuit R-NEWT.

Door dit project zijn de jongeren zich bewust gewor-
den van hen eigen situatie en zijn ze voornamelijk 
dankbaar voor wat zij hebben. "Er zijn altijd mensen 
die het slechter hebben dan wij, en als we samen 
iets kunnen doen om mensen in derde wereldlanden 
te helpen dan is dat alleen maar mooi." De jongeren 
zijn in het zonnetje gezet en kregen als beloning een 
groepsdiner bij Masal van wethouder Mario Jacobs. 

Tijdens de opening gaf vrijwilliger Emre Gunay van 
IHH een presentatie over de projecten van IHH over 
de hele wereld. Hopelijk zetten meer jongeren zich 
in om anderen te kunnen helpen.

Ik ben Abdelkader Barkane. 
Ik ben 43 en woon sinds 
1983 in Oud-Noord. Ik ben 
getrouwd en heb drie kin-
deren. Naast mijn baan zet 
ik me al jarenlang vrijwillig 
in voor de Marokkaanse 
gemeenschap in Tilburg. 
In mijn spaarzame vrije 
tijd probeer ik ook nog te 
sporten. Zo heb ik afgelopen 
3 jaar trouw met de Tilburg 
Ten Miles meegelopen. 

Na een studie Planologie en Ruimtelijke Ordening aan de NHTV in Bre-
da ben ik eerst aan de slag gegaan bij een stedenbouwkundig advies-
bureau in Goes. Daarna heb ik bij verschillende gemeenten in Brabant 
gewerkt als beleidsmedewerker/projectleider Ruimtelijke Ordening. 

In 2017 ben ik in Tilburg aan de slag gegaan als projectleider Stede-
lijke Ontwikkeling. In die rol heb ik vooral aan de totstandkoming van 
sociale woningbouwprojecten gewerkt. Ik zocht al enige tijd een meer 
sociale dimensie in mijn werk. Vooral de projecten met actieve burger-
participatie gaven me veel energie en daar kijk ik nog steeds vol trots 
op terug. Kortom: ik was op zoek naar meer contact met de Tilburger. 
Toen ik de functie van omgevingsmanager voor Tilburg Noord zag, aar-
zelde ik dan ook geen moment. Sinds afgelopen februari ben ik fulltime 
aan de slag in deze functie in deze mooie wijk.

Positieve energie
Tilburg Noord is een wijk waar men bereid is om veel voor elkaar te 
doen. Dit blijkt wel uit de vele vrijwilligers die actief zijn in de wijk. Ik 
was laatst even bij de Voedselbank en vond het mooi om te zien hoe 
goed georganiseerd de uitgifte verliep dankzij de inzet van de vrijwil-
ligers. Juist in deze tijden is het belangrijk dat mensen er voor elkaar 
zijn. Het Arena-proces in het kader van PACT-aanpak heeft ook laten 
zien dat er genoeg positieve energie in de wijk zit en dat de mensen 
ook trots zijn op hun wijk. 

Mijn intentie was om minimaal 1 dag in de wijk aanwezig te zijn. Van-
wege de huidige crisis is dit niet mogelijk en dat vind ik jammer. Juist in 
deze fase vind ik het belangrijk om contact te leggen met de verschil-
lende groepen in de wijk. 

Ondanks het feit dat er genoeg positieve energie is in de wijk en dat er 
veel bevlogen mensen in de wijk wonen en werken, scoren sommige 
delen van de wijk laag op de verschillende leefbaarheidsmonitors. Het 
is voor mij een uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
positieve verandering. Ik ben zelf opgegroeid in een wijk die tegen-
woordig ook als focuswijk bestempeld kan worden en heb aan den lijve 
ondervonden dat verandering wel degelijk mogelijk is.

Omgevingsmanager 
Abdelkader Barkane stelt zich voor

Abdelkader in gesprek met een wijkbewoner

Maatregelen vanwege coronavirus
Sinds eind februari heeft Tilburg te maken met het coronavirus. Er 
zijn maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beper-
ken. Het belangrijkste advies is: blijf zoveel mogelijk thuis. Dit heeft 
een grote impact op de samenleving, maar alleen samen krijgen 
we corona onder controle.

Ondertussen gaat de gemeentelijke dienstverlening zo veel moge-
lijk door. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de dienstverlening van 
Werk en Inkomen. Verder zijn er speciale maatregelen voor onder-
nemers en er zijn verschillende initiatieven in de stad om elkaar te 
helpen. De laatste informatie hierover staat op de gemeentelijke 
website www.tilburg.nl. 

Milieustraat

Er is de afgelopen weken sprake van grote drukte bij de milieustraat Albion. Ook hier is het advies is: blijf thuis. 
Als het echt niet anders kan, raden we aan om voor uw bezoek op www.tilburg.nl de webcam te bekijken, 
zodat u kunt zien hoe druk het is. Denk ook aan de nieuwe milieupas, want met de oude pas heeft u geen 
toegang tot de milieustraat. 

Burgemeester Theo Weterings schreef een brief aan alle Tilburgers, 
waarin hij stilstond bij slachtoffers, zieken, ondernemers en eenzame 
mensen. Hij benoemde ook de positieve kanten: 
"Waar ik bij stil wil staan, zijn alle Tilburgers die hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Die thuisblijven omdat ze verkouden zijn, die afstand 
houden en even niet op bezoek gaan bij opa en oma. En er zijn veel 
Tilburgers die nog een stapje verder gaan: die bij zieke buren een pan-
netje soep voor de deur zetten. Die een appgroep starten voor hulp 
in de wijk. Die kinderen opvangen van vrienden als zij naar hun werk 
moeten. 

Dat is wat mij als burgemeester eens te meer trots maakt op Tilburg en 
vooral op Tilburgers. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij en samen 
komen we hier doorheen.
Blijf goed voor jezelf zorgen en zorg goed voor elkaar.

Burgemeester Theo Weterings."

Boodschap burgemeester

Foto Frans Lahaye
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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

Dag van de Arbeid

Internationale dag van de Persvrijheid

Nationale Herdenking

Bevrijdingsdag

Europadag

Moederdag

Internationale dag van de Verpleging

Internationale dag van het Gezin

UITAGENDA
MEI

1

MEI

4

MEI

9

MEI

12

MEI

3

MEI

5

MEI

10

MEI

15

Horizontaal

1. nauwe doorgang in de bergen; 7. kledingstandaard; 12. directeur (afk.); 13.
dorst lessen; 14. eikenschors; 15. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 17. bekend
speelgoed; 19. een momentje; 21. lengtemaat (afk.); 22. deel van een huis; 24.
aan de overzijde; 27. gordijnlat (zweep); 28. land in Azië; 30. loop- en waadvogel;
31. hoofddeksel; 32. huisdier; 33. slangvormige vis; 35. deel van een vinger; 37.
snijwerktuig; 38. werpen van kruis of munt; 41. Nederlandse norm (afk.); 42. sig-
naal voor onraad; 44. opsmuk (dracht); 46. morsdoekje; 47. overwinning; 48.
Canadese provincie; 49. geneesheer; 50. terpentijnboom; 52. wending; 54. werk-
zaamheid (karwei); 56. niet geheel waterdicht; 58. zomer- of tuinhuisje; 61. nacht-
roofvogel; 62. zalmachtige riviervis; 64. vlakgom; 65. achtpotig insect; 67. ijzeren
staafje; 68. een beetje; 70. bontsoort; 72. halsboord; 73. jeugdig persoon; 76. kle-
dingstuk; 77. inhoudsmaat (afk.); 78. geparachuteerde soldaat (afk.); 79. hond of
hondenras; 81. natrium (scheik. afk.); 82. bontgekleurde papegaai; 83. fraaie
bloem; 84. klap (tik); 86. chaos (bende); 87. oploskoffie.

Verticaal

1. misdadiger (schurk); 2. reverendus dominus (afk.); 3. schreeuw; 4. plezier; 5.
reclameleus; 6. bakplaats; 7. snor; 8. boomvrucht; 9. Japanse munt; 10. te koop
(afk.); 11. blijspel; 16. plaaggeest; 18. jongensnaam; 20. reuzel; 21. Spaanse titel;
23. zuivelproduct; 25. geestdrift; 26. toegankelijk; 27. lichtrode wijn; 29. kroeg-
baas; 32. verzameling gedroogde planten; 34. jongensnaam; 36. trammelant; 37.
meisjesnaam; 39. geur-reukwater; 40. windrichting; 42. reddingsboot; 43. land
(staat); 45. Instituut Nederlandse Kwaliteit (afk.); 46. baardje; 51. olie (Engels); 53.
ernstig; 54. afgrijzen; 55. bobbel (zwelling); 56. inwendig orgaan; 57. ijzeren wig;
59. Arabische vorst; 60. waterschade (lek); 62. beslissingswedstrijd; 63. plaats in
Zuid-Holland; 66. aardkluit; 67. zet (duw); 69. Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (afk.); 71. kloosterzuster; 73. tijdsperiode; 74. huidverharding; 75.
berggeit; 78. voor (in samenstelling); 80. droog (niet zoet) van wijn; 82. meisjes-
naam; 85. familielid.

De oplossing van puzzel 2 - 2020 is: TIJDSCHRIFTENKIOSK
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Lieneke Robbesom- de Pijper, Bachlaan.

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd.
De oplossing van deze puzzel voor 22 mei naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.

De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.
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KRUISWOORDPUZZEL

Norbertijnenparochie 
Heikant-Quirijnstok
Ook voor de parochie in Tilburg-Noord zijn de maat- 
regelen om het Corona-virus buiten de deur te houden 
richtinggevend. Tot 1 juni zal de kerk aan de Schans ge-
sloten zijn voor vieringen.  Wel zijn er andere keuzes ge-
maakt om mensen gelegenheid te geven voor gebed: 
Iedere woensdag van 09.30 tot 10.30 uur en zondag van 
10.30 tot 11.30 is de kerk geopend voor stil gebed en het 
aansteken van een kaarsje. Er is dan altijd een pastor aan-
wezig. 

De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Paaswake en alle zondagvieringen worden opge-
nomen. Zij zijn op Youtube kanaal ‘norbertijnenparochie’ 
te volgen.  

Samen met het Ronde Tafelhuis is de Parochie een kaar-
tenactie begonnen voor bewoners en medewerkers van 
het Zorgcentrum. 



Door: Ab Kuiper

Philip Loots (Amsterdam, 22 augustus 1865 - Haarlem, 31 juli 1916) was een Neder-
landse componist. Hij schreef onder meer de muziek van het kinderliedje 'Hannes 
loopt op klompen’.

Sinds mijn dochter rijles heeft, doe ik opeens niks meer goed onderweg. En nu de 
rijscholen gesloten zijn, ziet ze haar kans schoon; hing ze eerst nog ongeïnteresseerd 
onderuit naast me, tegenwoordig kijkt ze ingespannen mee en waarschuwt alvast 
wat ik de komende minuut moet doen, dan wel laten.

“Straks daar naar links mam, nu alvast voorsorteren - NEE NIET HIER! - richting aangeven 
-PAS OP! ZAG JE DIE FIETSER ECHT NIET?! Nou je mag wel iets harder hoor, zo meteen 
staan alle lichten weer op rood. O-oo, daar heb je het al. Nee, rij nu maar gewoon door. 
JEZUS MAM, ZET JE BRIL EENS OP!”

Nou heb ik al zo’n jaar of twintig mijn rijbewijs en nog nooit een noemenswaardig onge-
luk veroorzaakt. Wel een hele bumper vol krassen en deuken, maar dan moeten ze maar 
niet overal van die idiote paaltjes neerzetten die je niet kunt zien in je binnenspiegel. Ik 
hoorde laatst een verhaal van een vrouw die de gezinsauto achteruit in een fietsenrek 
had geparkeerd. Niet gezien natuurlijk, ik kon het me helemaal voorstellen. Wat ze ook 
probeerde, die auto zat muurvast. Uiteindelijk bood zoonlief uitkomst door het rek dan 
maar door te slijpen.

En nou ben ik zo benieuwd naar wat daaraan vooraf ging. Zat die zoon ook de hele tijd 
aanwijzingen te geven? En werd die vrouw dat zo beu dat ze dacht: wacht maar, ik zal 
jou eens wat laten zien. Waarna ze met een vastberaden zwier aan het stuur de wagen 
keurig achteruit inparkeerde. In het fietsenrek. Het zou me niet verbazen. Pubers weten 
immers alles beter en ze rijden beter. Zeker als ze nog op les zitten. De instructeur heeft 
het immers zelf gezegd: “Kijk goed in je spiegel, houd afstand, en snijd de bochten niet 
af.” Geen mens die daar later nog aan denkt in de file naar het werk. Of op de parkeer-
plaats bij het winkelcentrum. Zie ik daar een gaatje? Gas erop! Maar met die haviksogen 
naast je in de auto moet je dat vooral NIET doen. Beter spiegel je jezelf een nekhernia en 
bewaar je een engelengeduld, anders ben je voor eeuwig verdoemd achter het stuur. En 
thuis vertellen ze alles aan papa: ‘Wat mama nu weer heeft gedaan!’ En dan krijg je ook 
nog eens de bumperinspectie over je heen. Nee dank je!

Laatst had ik weer zo’n ritje. Even met mijn dochter naar de stort. Tegenwoordig moet je 
dan voorsorteren op een driebaansweg, die leidt naar een verhoogd plateau. Met in het 
midden een hok dat behoorlijk in de weg staat. Al drie keer had de meneer bovenop de 
berg een stopteken gemaakt, maar ik dacht: eerst naar boven! Vol gas reed ik de berg 
op. “MAMA, STOP!!!” Krampachtig hield ik mijn voet op koppeling en rempedaal en voor 
de zekerheid trok ik ook de handrem stevig aan. “Weet je hoe het moet mam? ..... en dan 
haal je je voet van de rem en geef je een beetje gas. Snap je?” Zenuwachtig tuurde ik naar 
boven, naar de aanwijsmeneer: kon ik al...? “IK ZEI TOCH; EEN BEETJE??!! Godallemachtig 
mam, waar heb jij leren rijden?!” Van schrik nam ik op de rotonde naar de uitgang bijna 
de verkeerde afslag. Terwijl mijn dochter op de terugweg alle denkbare ingrepen opsom-
de, duwde ik nog een paar fietsers de berm in en remde te laat voor het rode licht. Maar 
mijn bumper bleef dit keer gespaard.

Moeders van Nederland: laat je niet van de wijs brengen. Ooit gaan ze zelf de weg op. 
En dan hoop ik dat er ook zo’n irritant betwetertje naast ze zit. Die hen voortdurend be-
hoedt voor vreemde manoeuvres. Zodat ze zwaar overprikkeld, maar in ieder geval weer 
veilig thuis komen. En een deukje meer of minder? Ach, een kniesoor (of echtgenoot) 
die daar op let!

Jessica Köhler-Bracke

V E I L I G  T H U I S

C O L U M N
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Straatklinkers: LOOTSSTRAAT 

Foto: Miek Korsmit

Reeds op jeugdige leeftijd was Philip Loots actief als organist 
in De Krijtberg te Amsterdam. Aan de Koninklijke Muziek- en 
Zangschool (voorloper van het Koninklijk Conservatorium) 
studeerde hij compositie. Verder studeerde hij aan de Konink-
lijke Muziekschool te 's-Gravenhage en vestigde zich in 1882 

in Haarlem. In datzelfde jaar werd hij organist van de Sint-Antoniuskerk in die plaats. Ver-
der was hij verbonden aan het koor van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Hij leidde 
de R.K. Zangvereniging Arti et Religioni ‘voor kunst en godsdienst' en Liedertafel Apollo 
te Amsterdam. Zijn oeuvre bestaat voor een groot deel uit religieuze muziek. Hij was ook 
muziekverslaggever en muziekcriticus bij het Haarlems Dagblad.

Loots schreef vooral vocale muziek waarvan veel bestemd was voor de rooms-katholieke 
eredienst. Voor de heiligdomsvaart van Maastricht componeerde hij de muziek voor het 
Sint-Servaasspel, een muzikaal toneelstuk (op rijm van Chrétien Mertz), dat in 1916 voor 
het eerst werd opgevoerd op het Vrijthof. De circa 600 acteurs en figuranten werden 
geregisseerd door Alfons Olterdissen. Ook schreef hij liederen en kinderliedjes. Vier door 
hem gecomponeerde liederen werden opgenomen in de populaire liedbundel 'Kun je 
nog zingen, zing dan mee'.

Philip Loots ging heen in de kracht van zijn leven (1916), nog geen 51 jaar oud. Hij was 
een integer kunstenaar en een beminnelijk mens. Haarlem heeft zijn nagedachtenis ge-
eerd met een straatnaam en een Loots-bank in de Haarlemmerhout.

Bron: Wikipedia

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 



Boodschappen: 
• bladerdeeg
• potje asperges (of vers)
• 1 ei
• 2 ons gerookte zalm
• klein bekertje crème fraîche
• 1 el mayonaise
• 1 tikkeltje mosterd
• 2 tl sinaasappelmarmelade
• provençaalse kruiden
• verse dille

Van bladerdeeg rondjes maken, bestrijken 
met eigeel en in 15-20 min. bakken
Laat afkoelen en snijd het met een scherp 
mes horizontaal door midden.

Maak een mengsel van:
De crème fraîche, 1 el mayonaise, ’n tikkel-
tje mosterd, 2 tl sinaasappelmarmelade en 
provencaalse kruiden. 

Leg op de onderste helft van het bladerdeegrondje een (halve) plak gerookte zalm.
Daarop 3-4 asperges (vers of uit potje).
Doe er iets van het mengsel over en garneer met een beetje dille.
Leg het kapje van het bladerdeegrondje er schuin op.

Eet smakelijk.

De schietwilg kan uitgroeien tot een flinke boom van 
dertig meter. Hij vormt een korte scheve stam met zwa-
re opstijgende hoofdtakken. De schors is donkergrijs en 
ruw met kruisende ribbels. De loten zijn dun, grijsgroen, 
hangende en in het eerste jaar met zachte beharing. De 
lancetvormige fijn gezaagde bladeren zijn van onderen 
grijsblauw met lichte beharing. De schietwilg is tweehui-
zig wat betekent dat er aparte bomen zijn voor mannelijke 
en vrouwelijke bloemen. De mannelijke katjes zijn geel en 
de vrouwelijke groen, die na de bevruchting hun donzige 
zaden door de wind laten verspreiden. Wilgen zijn voor 
insecten belangrijke leveranciers van stuifmeel. Verschil-
lende solitaire bijen zijn afhankelijk van bloeiende wilgen. 
Het voedsel van de grijze zandbij is wilgenstuifmeel, zijn 
vliegperiode is afgestemd op de bloeitijd van wilgen. 

Spontane verschijning
Wilgen behoren samen met populieren tot de familie van 
de wilgachtigen. Het wilgen- of Salix-geslacht omvat zo-
wel bomen als struiken. De bladeren hebben meestal geen 
of een zeer korte steel. De bladranden zijn vaak getand en  
langwerpig of ovaal van vorm. In totaal bestaan er zo’n 
vierhonderd soorten. Ze groeien op alle continenten be-
halve op Antarctica en Australië.
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Een reeks artikelen over de verschillende 
soorten bomen en struiken die groeien in 
Tilburg-Noord.

Bomen en struiken in Tilburg-Noord
Schietwilg
Tekst en beeld: Ad Kolen

Bladeren van de schietwilg (links) en een aanverwante wilgensoort (rechts)

Geknotte schietwilgen aan de rand van Tilburg-Noord aan de Borodinstraat

Het landelijke tafereel op de foto is te vinden in Tilburg-Noord, zij het aan de rand. Het geeft zicht in noordelijke richting op enkele weilanden met daarachter de bomen van 
het Peerke Donderspark. Staande aan de rand van de bebouwing zijn vijf schietwilgen door te knotten aangepast aan de omgeving. Omdat de takken regelmatig worden 
afgezaagd, is er meer ruimte en licht voor de aangrenzend bewoners. Ook van deze boomsoort vinden we twee vormen terug in ons stadsdeel. Behalve deze knotwilgen staan 
boomvormen van de schietwilg in het Quirijnstokpark, de Griegstraat, de Centaurusweg en in de middenberm van de Heikantlaan. 

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

De schietwilg is echt een boom van ons land. Hij doet het overal goed maar houdt vooral van water. Overal waar ruimte 
is in een wat vochtige omgeving, komen ze spontaan tevoorschijn. Ook de boswilg is een spontane verschijning die 
zich op de wat drogere gronden in Brabant thuis voelt. In het Noorderbos komen beide soorten vanzelf uit de bodem 
en doen dat ook in de parken in Tilburg-Noord als de bodem een tijdje onberoerd blijft. Het kenmerkende, eironde blad 
van de boswilg heeft een plotselinge toespitsing met een opzij gebogen puntje. Het is aan de onderzijde grijsviltig

Overal dominant
Het is niet eenvoudig wilgen te determineren, de verschillende soorten zijn moeilijk uit elkaar te houden. Ze hebben 
een sterkte neiging tot kruisen en er zijn veel gekweekte soorten (cultivars) die soms verwilderen. Bij de beschrijving 
van de schietwilg kun je niet om de Biesbosch heen. Overal in de literatuur wordt gelinkt naar dit unieke gebied. De 
conclusie: Biesbosch is geen oerbos maar wel een behoorlijk ontoegankelijk wilgenbos vol referenties naar 500 jaar 
riet- en griendcultuur. De inheemse Schietwilg is de belangrijkste aangeplante soort en ook dominant in het oerbos 
dat hier ooit voorkwam. Daarnaast konden ook ruim vijftig wilgentaxa herkend worden, waarvan een flink deel van 
Buitenlandse afkomst. In de meeste natuurlijke ooibossen in Europa is de schietwilg nog steeds dominant.

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

I K  K O O K  -  J I J  O O K ?
Asperges met zalm (voorgerecht)



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

Hoe kom ik mijn tijd door? 
Voor jong en oud…

Veel vrijheid…
Er werd mij gevraagd iets te schrijven 
over wat ik nou vind van het onderwijs op 
afstand. Ik ken veel mensen die dit systeem 
niet fijn vinden omdat het niet duidelijk 
zou zijn en omdat het daadwerkelijk in de 
klas zitten makkelijker zou zijn. Ik ben het 
hier niet mee eens, ik vind het onderwijs 
op afstand juist fijn. We krijgen elke dag 
een aantal opdrachten die je moet doen, 
en zodra je klaar bent met die opdrachten, 
ben je in principe klaar met school. Het 
geeft je dus veel vrijheid in het indelen van 
je dag. Een ander pluspunt vind ik dat je 
zelf kunt kiezen aan welke vakken je meer 
tijd besteed. Het enige minpuntje wat ik 
kan bedenken, is dat je concentratie thuis 
minder goed is dan op school maar ik heb 
hier niet echt problemen mee. Het onder-
wijs op afstand heeft voor mij veel voor-
delen maar als ik mocht kiezen, zou ik er 
toch voor kiezen om gewoon naar school 
te gaan en dat komt puur door sociale 
redenen.
Bram

De sfeer wordt minder…
Thuis aan school werken, huiswerk of 
schoolwerk? De laatste paar weken werken 
mijn broers en ik thuis aan school. Ik heb 
dan nog het geluk dat ik alles op mijn 
laptop kan doen. Hoewel die na twee 
weken is gevallen en nu is het scherm 
kapot. Toch verloopt mijn schoolwerk 
redelijk soepel. Het is wel wennen om te 
bellen met je coach, en je lessen online te 
krijgen. Mijn klas heeft 36 leerlingen en 
dat is in het echte leven al moeilijk om stil 
te houden, online is dat nog moeilijker.  
Ik vraag me af of dat online leren werkt, 
het is zeker een stuk minder efficiënt, 
maar je moet iets als school in deze crisis. 
Thuis begint de sfeer minder te worden, 
constant met elkaar opgescheept zitten, 
helpt ook niet echt mee bij online leren. 
Laten we maar hopen dat de volgende 
periode online leren beter verloopt.
Guus

knuffelberenjacht
Misschien is het je al opgevallen: op steeds 
meer plekken zetten mensen knuffelbe-
ren achter hun raam. Dat is geen toeval. Ze 
zijn neergezet zodat kinderen op beren-
jacht kunnen. Het initiatief is bedacht om 
kinderen wat afleiding te geven tijdens de 
coronacrisis. Het idee is dat mensen beren 
voor het raam zetten, zodat er voor kinde-
ren in deze moeilijke tijd een leuk buiten-
spel ontstaat: Ze kunnen op Berenjacht en 
op zoek naar knuffelberen.

Luisterlijn
De landelijke luisterlijn is dag en nacht 
alle dagen van de week te bereiken op 
telefoonnummer 0900-0767 of chat via de 
luisterlijn.nl

Videobellen
wist je dat je via whatsapp ook kan video-
bellen door op het camera-icoontje te 
drukken? En wist je dan ook dat dit ook 
met vieren tegelijk kan? Je drukt tijdens 
het bellen met één persoon zachtjes op je 
scherm en dan verschijnt er rechtsboven 
in beeld een poppetje met een plusje (+). 
Druk hierop en voeg meer personen toe. 
Let op; je moet deze personen dan wel in 
je contactlijst hebben staan. Verder kun 
je ook videobellen met facetime en sky-
pe. Facetime is alleen op een iPhone of 
iPad te installeren, skype op alle tablets/ 
smarttelefoons.

Rode Kruis Hulplijn
Het Rode Kruis heeft een speciaal tele-
foonnummer geopend waar ouderen en 
zieke mensen terecht kunnen met vra-
gen rond het coronavirus. Het nummer is  
070-4455888. De hulplijn is bedoeld voor 
de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen 
die door de corona-uitbraak hun huis niet 
uit kunnen, maar ook voor zieken en de 
mensen in hun omgeving. 

Stichting ‘Met je hart’ 
Deze stichting doet gewoonlijk de actie 
'eet met je hart'. Nu leren ze ouderen 
Facetimen, http://tilburg.com/nieuws/ 

Serve the city 
(studentengroep die heel actief is):  
www.stctilburg.nl  Ze bezorgen o.a. verse 
maaltijden i.s.m. eetcafé Klopa en Albert 
Heijn. Gaan dinsdag weer maaltijden 
bezorgen. Veel Tilburgse horecagelegen-
heden gaan thuisbezorgen, niet via Uber 
eats of thuisbezorgd maar gewoon direct 
bij de klanten zelf aan huis;   
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/ 

Facebook
• En natuurlijk zijn er veel mensen 

actief op facebook.
• Heel tilburg helpt: Onderdeel van de 

Facebookgroep Heel Tilburg in een 
groep. 

• Omroep Brabant heeft een Face-
bookgroep opgericht: Brabant Helpt 
Elkaar. Hier delen mensen initiatie-
ven en bieden ze zelf hulp aan.

• Linda Oerlemans, gemeenteraadslid, 
deelt soep uit:  
https://www.facebook.com/ 

Foto: Miek KorsmitAb Kuiper

Coronanieuws 
uit school

Ook al vonden de deskundigen het niet noodzakelijk, toch werden onder publieke 
druk de scholen gesloten. Dat werd geen vroege voorjaarsvakantie maar een 
zoektocht naar andere manieren om toch les te kunnen geven zodat niet het hele 
onderwijs op zijn gat komt te liggen. Bram en Guus ervaren dat aan den lijve en 
vertellen wat dit voor hen betekent. Onze junior reporters aan het woord:

Informatie is afkomstig van ContourDeTwern, met dank aan Brenda Dreesen. De lege fietsenstalling bij het Cobbenhagenlyceum

http://luisterlijn.nl/
http://tilburg.com/nieuws/
http://www.stctilburg.nl/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/
https://www.facebook.com/groups/1056164334752059/
https://www.facebook.com/groups/1056164334752059/
https://www.facebook.com/
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 Door: Miek Korsmit (fotografie) en Hans Happel (tekst)

Tilburg-Noord ten tijde
Het is stil en leeg in Tilburg-Noord. Je ziet kinderen amper buiten spelen. De speelplaatsen van O.B.S De 
Sleutel en Basisschool Stelaertshoeve worden nauwelijks gebruikt. De meeste kinderen zitten binnen 
onder de hoede van hun thuiswerkende ouders. Een enkeling speelt beschut in de tuin.

Lijn 1 naar  ETZ.
Bus Lijn 1 is een hoofdlijn, nu meer dan ooit een levensader, naar het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en 
het centrum. De buschauffeur vertelt me dat hij in vergelijking met normale dagen nog maar 10 % van de 
passagiers vervoert. “Er zit altijd wel iemand in de bus naar het ziekenhuis of naar de stad, dan doe je het 
tenminste nog ergens voor”.

Vrijdagmiddag van de Smeijersstraat naar het Wagnerplein
Onze ‘essentiële’ fietstocht, want anders zou deze fotoreportage er niet zijn, begint in de Smeijersstraat. De 
eerste stop is de Lidl. Je mag niet als paar naar binnen. Even buiten blijven wachten op de terugkomst van 
de partner. Een maximum van 90 klanten is toegestaan. Het maximum tot dan toe was 85. 

We schichten op de fiets binnendoor en gebruiken af en toe een voetpad. Het nog maar net aangelegde 
parkeerterrein voor de moskee is maagdelijk schoon en leeg, ondanks het tijdstip van het vrijdagmiddag-
gebed. Daarentegen is het parkeerterrein op het Wagnerplein voor de Albert Heijn zoals gebruikelijk mud-
vol. Twee medewerkers van het grootwinkelbedrijf ontsmetten de teruggebrachte karretjes. Elke klant is 
verplicht met een apart karretje naar binnen te gaan. Er zijn nooit meer dan maximaal 70 à 80 karretjes in 
gebruik. Op is op, maar ook hier geen rij voor de ingang. Veel winkels in het overdekte winkelcentrum zijn 
open. Ik tel er slechts zeven - minder dan de leegstand - die gesloten zijn waaronder de kapper, de nagel-
studio, het reisbureau en twee opticiens. Ons ‘essentieel’ verlaten van het huis eindigt op de markt. Er staan 
een stuk of twintig kramen, méér dan de helft minder op een normale vrijdag. Ze staan op 4 meter afstand 
van elkaar. Alleen bij de Action staat er een rij voor de deur. Er mogen niet meer dan 60 klanten binnen.

Ambulances voor een flat in Tilburg-Noord. 

Mariakerk half elf zondagmorgen, geen eredienst, wel stil gebed

Een van de weinige winkels op het Wagnerplein die de deur gesloten houdt

Het bestuur van Moskee Assunnah heeft “in een spoedberaad besloten om de moskee per direct 
te sluiten tot nader order om in Shaa Allaah de verdere verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan” (Opschrift bij de deur)

Lijn 1 naar  ETZ. De chauffeur zit  zorgvuldig gescheiden van de 
passagiers

Een echtpaar, besmet door het coronavirus,  wordt naar ETZ 
overgebracht
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van Corona

Een rij wachtenden voor de Action

Er staan slechts een twintigtal kramen op ruim 4 meter afstand van elkaar

Medewerksters supermarkt ontsmetten de winkelwagentjes Medewerkster supermarkt houdt nauwgezet bij hoeveel  
klanten naar binnen en naar buiten gaan

Kraamvisite alleen vanachter het keukenraam“We zullen doorgaan”… Dank aan al onze superhelden



De collectie van de online Bibliotheek bestaat uit meer 
dan 26.000 e-books en 3600 luisterboeken voor pc, e-rea-
der en tablet. Ook als je geen lid bent kun je gratis luister-
boeken downloaden. Om het kiezen makkelijker te maken 

geven boekenkenners van Bibliotheek Midden-Brabant 
via Instagram en Facebook iedere week lees- en luister-
tips. Voor sommige mensen is ook de online bibliotheek 
lastig te bezoeken. Er wordt hard aan gewerkt om speciaal 
voor deze groep nieuwe diensten zoals een bezorgservice 
te starten.   

Extra steun voor ouders 
Wie nu thuis de kinderen les moet geven kan terecht op 
de site van de Bibliotheek voor wat extra hulp. Je kunt 
je kind laten wegdromen bij een luisterboek of ze een 
e-book laten lezen. Daarnaast biedt de Bibliotheek aller-
lei handige links naar onderwijsplatformen. In blogs leg-
gen leesconsulenten en mediacoaches uit hoe ouders het 
lezen voor hun kinderen leuker kunnen maken en welke 
leerzame apps er zijn.

Willem II en RKC doen ook mee
Samen met de twee grootste voetbalclubs van Mid-

den-Brabant voert de Bibliotheek het leesproject Scoor 
een Boek!  uit voor het basisonderwijs. Speciaal voor deze 
periode waarin de scholen dicht zijn is de website www.
scoorthuis.nl  beschikbaar gemaakt voor iedereen. Sa-
men met hun kinderen kunnen ouders leuke opdrachten 
uitvoeren. Via video’s van onder andere Jochem Myer en  
Arjan Robben horen ze wat ze moeten doen.

Meest gestelde vragen
 Wie nog materiaal van de Bibliotheek thuis heeft, hoeft 
niet bang te zijn voor een boete. Alles wordt automatisch 
verlengd.  Wanneer de bibliotheken weer opengaan? In ie-
der geval tot 6 april zijn alle vestigingen dicht en tot 1 juni 
zijn er geen activiteiten en spreekuren. Op het moment 
van drukken van deze krant of publicatie op deze web-
site, was nog geen duidelijkheid of deze periode wordt 
verlengd. Op www.bibliotheekmb.nl  vind je het laatste 
nieuws en al het aanbod van de Bibliotheek.
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Boeken lenen via Afhaalbieb en Boeken Bezorgservice
Bibliotheek Midden-Brabant is gestart met een Afhaalbieb en een Boeken Bezorgservice. De bibliotheken zijn 
dicht om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Met de Afhaalbieb en de Boeken Bezorgservice kan 
de Bibliotheek toch zo veel mogelijk mensen aan boeken helpen. Deze twee nieuwe diensten zijn speciaal be-
doeld voor mensen die liever van papier lezen. Abonnees konden al terecht in de online Bibliotheek. Daar zijn 
duizenden e-books te vinden. Voor leden en niet-leden is er ook de gratis Luisterbieb-app en de Thuisbieb-app. 

Online kun je wel naar de Bibliotheek 

Help! Ik moet naar het ziekenhuis!
Door: Ab Kuiper

Al een aantal jaren vergezellen mijn vrouw of ik als 
hulpman/vrouw een goede vriend naar het Ziekenhuis 
bij diens bezoeken aan de afdeling oogheelkunde. Hij 
heeft een erfelijke oogziekte die zal eindigen in volle-
dige blindheid als hij niet tijdig behandeld wordt. On-
geveer elke acht weken gaan we daar heen; de ene keer 
voor een injectie in het oog, de andere keer ter controle. 

Die injectie maakt dat de ziekte stilstaat. Voor een oog 
was behandeling al te laat en genezen is dan helaas niet 
meer mogelijk. Hij moet de behandelingen op tijd heb-
ben, anders wordt hij blind. Deze week was het weer zo-
ver. Van tevoren belde hij me: “Ga je morgen nog mee?” Er 
rijdt geen taxi en met openbaar vervoer kan niet. Zonder 
nadenken stemde ik in: “natuurlijk, morgen sta ik op tijd 
voor je deur.” Achteraf moest ik toch even denken aan het 
Coronavirus. Ik hoor helaas ook bij de risicogroep.

Direct aan de beurt…
Bij aankomst op het parkeerterrein bij het ziekenhuis viel 
meteen de leegte op; ruimte zat en dat heb ik in al die 
jaren nog niet meegemaakt. Er hing een rare unheimische 
sfeer. De normale drukte was er niet en overal hingen me-
dedelingen met ‘houd afstand, wees voorzichtig en was je 
handen’. Onderweg naar de eerste verdieping met de lift 

vraag je je onwillekeurig af of de liftknop niet besmet is. 
Voor de eerste balie is duidelijk afgebakend op de vloer 
waar je moet staan. We worden doorgestuurd naar de 
behandelbalie. We moeten lopen langs getrokken lijnen 
op de grond, ga je buiten het gebaande pad, dan word je 
teruggeroepen. In de wachtruimtes was het stil terwijl het 
tijdens onze eerdere bezoeken altijd druk en vol was. De 
achterste wachtruimte is helemaal leeg en we zijn direct 
aan de beurt. Dit betekent onherroepelijk dat de behan-
deling van veel mensen is uitgesteld. 

Voetballen? Niet doen!
Alles wordt in het werk gesteld om de medewerk(st)ers 
van het ziekenhuis te behoeden voor besmetting. Bij de 
behandeling en het aanbrengen van de verdoving, is de 
verpleegkundige volledig verpakt in een pak dat haar 
beschermt. Tijdens de behandeling sta ik op de gang en 
maak op gepaste afstand een praatje met de dames achter 
de balie. Er is boosheid over  lieden die met hordes op het 
strand lopen of door bossen banjeren alsof er niets aan 
de hand is. Ze weten niet hoe erg dit virus is en hoe ziek 
je wordt. Hier in het ziekenhuis zien ze de gevolgen. Ook 
jonge mensen liggen hier nu. Speeltuin? Blijf er weg. Voet-
ballen, niet doen. Alleen als we ons allemaal aan de regels 
houden, kunnen we het winnen. Ik ben het volledig met 
hen eens. Gebruik je verstand, een verkeerde mentaliteit 

brengt je ouders, je grootouders en je medemens in groot 
gevaar. Wil jij het op je geweten hebben dat jouw oma er 
straks niet meer is? Denk daar eens over na.

Tijdelijk blind
Mijn vriend is geholpen en we gaan weer huiswaarts. Zoals 
onze gewoonte is, houdt hij de mouw van mijn jas vast, hij 
ziet nu even niets. Zo gaan we samen naar buiten zonder 
1.5 meter afstand van elkaar te houden. Als zijn begeleider 
moet ik zorgen dat we veilig thuis komen. Samen hebben 
we ons bezoek nabesproken. Het was vreemd en er hing 
een aparte sfeer. Hulde aan allen die dit werk doen. Over 
vier weken moeten wij weer; extra controle. Ook dan weer 
met de nodige bibbers in het lijf.

De vijftien vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant zijn gesloten, maar online zijn ze open. De online Bibliotheek biedt toegang tot dui-
zenden e-books en luisterboeken. De website van Bibliotheek Midden-Brabant staat boordevol leuke tips en interessante links naar podcasts, 
games, apps en nog veel meer. Daarmee is het voor abonnees en niet-abonnees ondanks alles toch mogelijk de bibliotheek in huis te halen. Het 
uitgebreide aanbod is te vinden op www.bibliotheekmb.nl 

Bij de Afhaalbieb kunnen leden van de Bibliotheek een 
boekenpakket aanvragen. Medewerkers van de Biblio-
theek stellen de pakketten speciaal voor je samen. Ieder 
pakket bestaat uit vijf boeken. Je hoeft ze pas weer in te 
leveren als de bibliotheken weer open gaan. Je kunt bij 
je aanvraag aangeven voor welke leeftijd je graag een 
pakket wilt hebben. Als je een pakket aanvraagt voor een 
volwassene dan kun je aangeven waar de boeken over 
moeten gaan. Je kunt dan kiezen uit ‘spannend en actief ’, 
‘liefde en leven’ of ‘literatuur en cultuur’. Je boekenpakket 
kun je afhalen op een van de vier locaties: Bibliotheek 
LocHal, Bibliotheek Heyhoef (Reeshof Tilburg), Bibliotheek 
Oisterwijk of Bibliotheek Waalwijk. Je kunt je aanmelden 
voor de Afhaalbieb via de website www.bibliotheekmb.nl/
afhaalbieb 

De Boeken Bezorgservice is speciaal voor 70 plussers die 
geen gebruik kunnen maken van de Afhaalbieb. De Bi-
bliotheek is deze service gestart omdat sommige abon-
nees van 70 jaar en ouder hun huis in deze periode niet 
uit kunnen of durven. Sommigen hebben ook niemand 
in de buurt om boeken voor ze op te halen bij de Af-
haalbieb. Medewerkers van de Bibliotheek bezorgen de 
boeken dan gratis aan huis. Je kunt je aanmelden voor 
de Boeken Bezorgservice door te bellen naar Bibliotheek  
Midden-Brabant. Het telefoonnummer is 013-464 8510. 

De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 12.00

Meer informatie over het aanbod van Bibliotheek Mid-
den-Brabant vind je op www.bibliotheekmb.nl
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Waarom we vrij zijn met Pinksteren.....
Door: Hans Happel

In de maand mei kondigt zich de nieuwe lente aan en trekken we er op uit. Zon, zee en stranden. Bossen, beken en vennen. Deze maand is altijd ruim bedeeld met vrije dagen 
en festivals; eind april Koningsdag, vijf mei Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren.

De meimaand in tijden van Corona
Eén festival zou dit jaar extra groots worden  gevierd: 75 
jaar Bevrijding met Roxanne Hazes in het hoofdprogram-
ma. Helaas… net als Pinkpop gaat het niet door. Misschien 
zijn er jonge mensen, die menen dat het Pinksterfeest 50 
jaar geleden is ontstaan om in Landgraaf drie dagen de 
sfeer van camping, muziek en dans te mogen proeven 
in een roes van popmuziek, samengesteld en uitgezocht 
door Jan Smeets. Ik moet hen teleurstellen: Pinksteren is 
van heel wat oudere datum.

Christelijke hoogtijdagen
Pinksteren is één van de drie Christelijke hoogtijdagen. 
Net als Kerstmis en Pasen wordt zo’n hoogfeest gevierd  
over twee dagen; de eerste staat vooral in het teken van 
de religieuze viering, de tweede is van oudsher voor fami-
liebezoek. De betekenis van Pinksteren is bij veel mensen 
in vergetelheid geraakt. Toch is het feest van grote bete-
kenis voor het ontstaan van de Kerk. 

Het feest van de eerstelingen
Op Pinksteren verlaten twaalf leerlingen van Jezus hun 
schuilplaatsen en verkondigen in honderden talen diens 
Blijde Boodschap: de wereldkerk is geboren. Hoe konden 
twaalf ongeletterde mensen zoiets ondernemen? Ze had-
den altijd als vissers op het water geleefd, in afgelegen 
streken en nauwelijks een stad of marktplein betreden. 
Hoe durfden ze het tegen de hele wereld op te nemen?  
Ze waren aanvankelijk bang en kleinmoedig; ze vluchtten 
toen Jezus gevangen genomen werd en hun leider Petrus 
verloochende hem. Nu hadden ze weer moed gevat, zij 
waren de eerstelingen en op de dag van Pinksteren ge-
denken alle Christenen, dat zij in hun voetsporen treden. 
Het pinksterfeest werd overigens al eeuwen daarvoor in 
Jeruzalem gevierd. In de Hebreeuwse Bijbel wordt Pink-
steren aangeduid als ‘Shavu’ot’, of Wekenfeest, wat ver-
wijst naar de zeven weken tussen  het Joodse Paasfeest 
en dit feest. Het Wekenfeest was een landbouwfeest bij 
het binnenhalen van de winteroogst in Israël.  Tijdens  dit 
oogstfeest werd het offeren van de eerste tarwe gevierd: 

“het eerste en het beste was voor de Here God”. Ook werd 
door de Joden op het Wekenfeest uitgebreid stilgestaan 
bij het moment dat God bij de berg Sinaï zijn verbond 
sloot met het volk van Israël: Gods tien geboden, op twee 
stenen tafels door Mozes uitgebeiteld. Een volk leeft niet 
van brood alleen...

Niet van brood alleen
In de eerste christengemeenten werd Pinksteren als 

oogstfeest betrokken op de geestelijke oogst: de eerste 
discipelen werden geoogst. Zij waren de eerstelingen van 
de grote oogst die over de hele wereld voor Christus ge-
wonnen zou worden. Op Pinksteren besluiten twaalf Jood-
se mannen, leerlingen van Jezus Christus, de beschaving 
van naastenliefde en universele mensenrechten uit de 
Tien Geboden kenbaar te maken aan alle volkeren van de 
wereld. Deze verbondenheid van alle mensen met elkaar, 
vieren we met Pinksteren.

Israëlisch meisje viert ‘Shavu’ot’ of  het Wekenfeest in een Israëlisch kibboets

Maatregelen Apotheken tegen Corona-virus
Apotheek Klijsen en Apotheek De Quirijnstok nemen vanwege het coronavirus diverse maatregelen om de veilig-
heid van de bewoners van Tilburg én de veiligheid van de eigen apothekersassistenten in acht te nemen.  “Met deze 
maatregelen verkleinen we gezamenlijk de kans op besmetting met corona”, aldus openbaar apotheker Sarmad 
Safi. “Mijn team en ik willen zo goed mogelijk voor medicijngebruikers in Tilburg-Noord blijven zorgen, en daarvoor 
is het noodzakelijk dat we zelf op de been blijven”.

“Allereerst daarom een dringende oproep aan iedereen 
die verkouden is, moet niezen, (licht) moet hoesten, keel-
pijn of een loopneus heeft: blijf thuis en kom niet naar de 
apotheek. Misschien is het mogelijk dat iemand uit de om-
geving zonder klachten (familie, vriend of buur) de medi-
catie ophaalt. De apotheek kan in dat geval om legitimatie 
vragen”, aldus Safi. 

Wel klachten, maar niemand anders die de medicijnen 
kan ophalen? “Neem dan contact op met de apotheek per 
e-mail of telefoon”, zegt Safi. “Wij zorgen ervoor dat de me-
dicijnen dan op een andere manier bij de patiënt komen. 
Apotheek Klijsen is te bereiken via  013-4551333 of via 
info@apotheekklijsen.nl. 
Apotheek De Quirijnstok is te bereiken via  013-4555933 of 
via info@apotheekdeQuirijnstok.nl”

Houd afstand (ook van de balie)
Safi roept patiënten op om, als zij wel naar de apotheek 
kunnen komen, de regels rondom afstand in acht te ne-
men: ‘Ik kan het niet genoeg onderstrepen: houd minimaal 
1,5 meter afstand van andere bezoekers in de apotheek en 
van de apothekersassistenten. 

Voorkom daarnaast contact met de apotheekbalie en raak 
niets aan als dat niet nodig is.’

Pinnen 
Daarnaast benadrukt Safi het belang van betalen met pin. 
‘Dit voorkomt immers contact met elkaar. Als het niet mo-
gelijk is om te pinnen, leg dan het geld op de balie. De 
apothekersassistent pakt het dan op.’

Een bezoek aan Apotheek Klijsen en  
Apotheek De Quirijnstok
“Bewoners van Tilburg kunnen op ons rekenen”, aldus 
openbaar apotheker Meysam Mohammadi. “Maar om goe-
de zorg te kunnen blijven leveren en iedereen van medi-
cijnen te blijven voorzien, gelden in de apotheek nog een 
aantal aanpassingen en maatregelen:”   
• Er zijn nieuwe uitgifteloketten gemaakt, met plexiglas 

en doorgeefluiken. 
• De apotheek levert de meeste medicijnen via uitgif-

te-automaten en via bezorgers.  
• De apotheek schakelt de hulp van extra bezorgers in.  
• Kom niet met 2 of meer personen naar de apotheek. 

Kom het liefst alleen. 
• Op de vloer in de apotheek is tape aangebracht die 

de benodigde afstand markeert. Bezoekers van de 
apotheek worden verzocht zich aan deze afstand te 
houden.  

• Voor de bezorgers van de apotheek geldt: alles gaat 
contactloos. De bezorger belt aan, neemt afstand. 
Daarna is het mogelijk het pakketje op te pakken. 

Tot slot: hoeveelheid medicijnen 
“Tot slot wil ik benadrukken: iedereen heeft zijn medicij-
nen nodig. Daarom geven wij de normale hoeveelheid 
medicijnen mee, en niet voor een langere periode”, aldus 
Mohammadi.Foto: Miek Korsmit

info@atossahuidtherapie.nl
            06-36393993
          Verdiplein 88-90 Tilburg

Vochtophoping, oedeem, na kanker?
Dikke benen en pijnlklachten?
Acne, liiekens, vlekjes en plekjes
Overbeharing, rode vaatjes?

Wilt u meer weten over de behandelingen?
Wilt u meer weten over mogelijke 
        vergoeding door de zorgverzekeraar?

Bel of mail ons
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Maandag 16 maart. We kregen te horen 

dat alle horeca en openbare gelegenheden 

dicht gingen tot en met 6 april. Ook 

onze wijkcentra. Het sociale leven werd 

stilgelegd. 

Fatima el Abbassi, sociaal werker in Tilburg, in 

teams Noord en Zuid, schrok van het nieuws. 

Ze dacht: “Ik wil nu de vrouwen zien die ik 

ondersteun, want ze zullen overstuur zijn.” 

Dus ging ze meteen live via Facebook met 

14 vrouwen die ze kende. Hiermee had ze 

de primeur van het beeldbellen, waar we nu 

allemaal mee werken.

Blijf positief

Fatima: “Ik vroeg hoe het met ze ging, hoe ze 

zich voelden. Sommige vrouwen waren bang 

dat ze het virus zouden krijgen. Anderen waren 

verdrietig dat ze hun ouders niet zagen. Daar 

waar het echt moeilijk werd, belde ik ze na 

afloop nog 1 op 1.” De vrouwen vonden het 

geweldig elkaar weer te zien. Fatima: “Ik kreeg 

dan ook veel complimenten. Dat had ik niet 

verwacht.”  

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

Inmiddels is het 30 maart. Fatima: “Tot 6 

april was nog overbrugbaar, veel langer lijkt 

onverteerbaar. Ook voor mijzelf. Mijn moeder 

woont in België, de grens is dicht, dat breekt 

mijn hart.” Toch zet ze door, voor haar vrouwen. 

Na de primeur op Facebook heeft ze 150 

gesprekken met hen gehad. Het geeft haar 

energie om door te zetten en positief te blijven, 

hoe moeilijk het ook is.

Tips, adviezen en schema’s

Fatima: “Ik ondersteun een vrouw die net uit 

een depressie komt. Ze is helemaal klaar met de 

situatie. En ontzettend bang weer terug te vallen. 

Ik adviseer haar te bewegen, zoveel mogelijk 

naar buiten te gaan. Wel met de gepaste 

afstand natuurlijk. Alleenstaande moeders raad 

ik aan een schema te maken. Breng structuur en 

regelmaat aan,  ook al zit je de hele dag thuis. 

Bijvoorbeeld 2 uur huishouden, 2 uur koken, 

2 uur met de kinderen spelen, maar neem 

ook tijd voor jezelf, als ze naar bed zijn. Want 

dat heb je zo hard nodig. En haal de kinderen 

van het internet. Gewoon weer ouderwetse 

spelletjes spelen, zoals tikkertje, kaaibanden, 

krijten en touwtje springen. Laat ze ook hun 

fantasie gebruiken. Van een kartonnen doos 

kun je een kasteel maken.”

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel dat 

wordt gedeeld. De vrouwen wisselen recepten 

uit, of knippen plaatjes uit om kaarten voor 

elkaar te maken. Fatima: “Als ze zeggen ‘het 

doet me goed dat ik je zie’, ben ik ook weer even 

afgeleid en blij dat ik zulke lieve en geweldige 

mensen in mijn netwerk heb.” 

4Women

Fatima el Abbassi ondersteunt de 

vrouwengroep 4Women in wijkcentrum De 

Ypelaer. De activiteiten van 4Women bestaan 

uit koken voor groepen in de wijk, naailes, 

conversatieles en fietsles. Daarnaast zit ze in 

de Vrouwenraad van Tilburg-Zuid, organiseert 

ze het vrouwenontbijt in wijkcentrum De 

Back, fietslessen bij MFA Het Zuiderkwartier 

en ontmoetingen in wijkcentrum De Nieuwe 

Stede. De activiteiten zijn voor vrouwen van 

alle nationaliteiten.  

En dan mis je toch op locatie ook de  

aanwezigheid van je collega’s vrijwilligers.  

Normaal klets je bij met een bakkie koffie, 

maar dat kan ff niet! Dus wilden Natacha 

Pinas en ik toch ook hun een hart onder de 

riem steken door een kaartje te sturen naar 

al onze vrijwilligers beheer met de bood-

schap dat we er zijn voor een luisterend oor 

en ze veel kracht, sterkte en liefde wensen 

in deze coronacrisis.

Terwijl ik deze kaarten aan het schrijven ben 

schijnt het zonnetjes thuis aan mijn geïmpro-

viseerde werkplek op mijn rug en kreeg het 

idee om van mijn dagelijkse wandeling de post 

persoonlijk te gaan bezorgen. Je leert zo ook 

héél Noord goed kennen hoor, respect voor de 

postbezorger ook! Want Noord is toch ook in 

het zoeken naar adressen gecompliceerd met 

al zijn hofjes en pleintjes.

Het was een mooie wandeling van 2 uur en fijn 

om een enkeling weer eens te zien, want helaas 

was niet iedereen thuis.

Maar het duurt nog even tot 1 juni, dus zal ik 

zeker nog meer kaartjes gaan bezorgen.

Niet met een bakkie koffie, maar met een kaart-

je op de gepaste 1,5 meter afstand natuurlijk!

Twee vliegen in een klap 

Alle wijkcentra zijn gesloten, op enkele  

uitzonderingen na. Op dinsdagochtend 

is wijkcentrum de Ypelaer namelijk wel  

geopend vanwege het uitgiftepunt van de 

Voedselbank. En dit is broodnodig. Sociaal 

werker Carola Kiewied kwam op het idee 

om ook spelletjes, puzzels, boekjes en dvd’s 

van het Speelgoedpunt uit te delen aan 

gezinnen met kinderen die nu thuis zijn. 

Bij het Speelgoedpunt wordt speelgoed  

uitgedeeld aan gezinnen die zelf geen 

speelgoed kunnen of willen kopen, om het 

milieu te sparen bijvoorbeeld. 

Het Speelgoedpunt is normaliter op andere 

tijden geopend dan het uitgiftepunt van de 

Voedselbank. Aangezien het wijkcentrum 

nu gesloten is, dacht Carola “ik open beide 

punten op hetzelfde tijdstip, zo sla ik twee 

vliegen in één klap”. Het initiatief om ook 

spullen van het Speelgoedpunt uit te delen, 

werd dankbaar ontvangen door de ouders. 

Met een puzzel van 1000 stukjes ben je  

immers al snel een hele middag zoet. Of met 

een leuke dvd van Finding Nemo. Geweldig 

om te zien dat er tijdens deze crisis zulke 

hartverwarmende initiatieven ontstaan.

Ook in corona-tijden zijn we er 
voor je. 

Heb je vragen of even behoefte 
aan een contactmoment?

Bel ons 013 549 86 46 of mail: 
adviespunt@contourdetwern.nl

  

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

Niet met elkaar, maar wel voor elkaar!

‘Doorzetten en positief blijven’


