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Sarmad Safi (Irak) & Meysam Mohammadi
(Iran): Apothekers in Tilburg-Noord

VERKEERSDRUKTE RUGDIJK... TWEESLACHTG BELEID!
Door: Hans Happel
Regelmatig zien wij ons gedwongen u te berichten over het tweeslachtig beleid dat de gemeente voert ten aanzien van Landschapspark Pauwels, met name ter hoogte van
de Zwaluwenbunders: langs de Noordoost-Tangent is daar onlangs een plek ingericht voor het storten van met PFAS verontreinigde grond, aan de overkant komt mogelijk
een migrantenhotel voor 400 personen en onlangs is er maar liefst een nieuwe vestiging van Gamma, een tuincentrum en een dierenspeciaalzaak geopend.

Een trottoir lijkt geen overbodige luxe

Een speciale ontsluiting vanaf de N 261 voor de Gamma

Eerst liet men een tuincentrum aan de Rugdijk verpauperen tot ergernis van de buren. Vanuit de veronderstelling
dat de buurt wel blij zal zijn met vernieuwbouw verrijst
er achtereenvolgens een bouwmarkt van 3500 én een
tuincentrum van maar liefst 6100 vierkante meter. Aanvankelijk betrof dit een verplaatsing van een bouwmarkt
uit een woonwijk naar het buitengebied. B&W was er alles
aan gelegen daartoe fors te investeren; met precies aan
de overkant een toen nog gepland logistiek centrum liet
zich dat toch prima verenigen? Een ontsluiting vanaf de
Burgemeester Bechtweg (N 261) kon in no time worden
aangelegd.

Het compromis met omwonenden

Wat had er meer voor de hand gelegen dan al het verkeer
van en naar de Gamma via de Burgemeester Bechtweg te
laten rijden. Via Stokhasseltlaan en Sweelincklaan heeft
de wijk een prima verbinding met de N 261. Op een informatieavond werd door omwonenden verzocht vanwege verkeerstoename op de Rugdijk, Quirijnstokstraat en

Want ook de toegenomen drukte is een probleem. Dat zie je op deze foto

Waalwijkseweg geen in- uitrit aan de Rugdijk te situeren.
Na dit inspraakmoment en een tiental zienswijzen van bewoners, werd op 28 augustus 2018 in de gemeenteraad
tot een zogenoemd compromis besloten. De volgende
twee drogredenen werden daartoe door B&W in stelling
gebracht:
•
“De in- en uitrit aan de Rugdijk is van belang voor
de klanten van bouwmarkt en tuincentrum uit Tilburg-Noord”. Alsof de bouwmarkt via de Burgemeester Bechtweg voor bewoners van Noord slecht bereikbaar zou zijn.
•
“In de bestaande situatie van het tuincentrum was
hier ook al een uitrit gelegen waarover behalve alle
bezoekers, ook het logistiek verkeer plaatsvond. Er is
sprake van een verbetering, nu een groot gedeelte
van het verkeer en álle logistiek verkeer rechtstreeks
over de Burgemeester Bechtweg gaat”. En daar moesten de omwonenden het maar mee doen.

Het waterpark aan de Rugdijk

Tegelijk met de komst van de Gamma zijn de werkzaamhe-
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den rond het waterpark aan de Rugdijk afgerond. Hiermee
is een deel van de ‘Blauwe Ader’ gerealiseerd ten behoeve
van een wateroverstort voor de woningen aan de Schans
en de Leharstraat. Door het waterpark loopt een wandelpad dat de huizen aan de voormalige Quirinstokboulevard, Distlerstraat en Van Otterloostraat verbindt met het
buitengebied achter Peerke Donders en in de toekomst
met Landschapspark Pauwels. In deze tijden van Corona
wordt het pad zeer intensief gebruikt. Deze landschappelijke aanwinst loopt echter dood op de Rugdijk waar een
levensgevaarlijke situatie ontstaat: er is geen trottoir terwijl er zeer intensief verkeer is dat enkel is toegenomen
na de opening van Gamma en Tuincentrum. Toen wij de
bedrijfsleider vertelden dat de weg naar zijn zaak via de
Rugdijk tevens een gemarkeerde wandelroute is, verzuchtte hij: “Daar zou ik van mijn-lang-zal-ze-leven niet
gaan lopen”. Opnieuw gaat economische ontwikkeling en
consumentengemak boven het {met de mond beleden)
beleid van Tilburg De Groene Stad.
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Wandelen in de Nieuwe Warande
Door: Lambert Winkelmolen

CORRESPONDENTIEADRES:

Vanuit Tilburg-Noord het buitengebied in. Stichting Nieuwe Warande heeft twee wandelingen uitgezet in haar
werkgebied, die behalve wandelplezier een goede indruk geven van de natuur, landbouw en geschiedenis van dit
grotendeels open gebied.

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

Ommetje Zwaluwenbunders

De 5.5 km lange rondwandeling door het gebied van de Zwaluwenbunders gaat door open gebied dat een logistiek bedrijventerrein bespaard is gebleven. En dat de komende jaren een ontwikkeling zal doormaken richting meer natuur en
extensieve landbouw. U loopt door een gebied dat 100 jaar geleden nog bestond uit heide, vennen, laagtes en bosjes
met dennen met hakhout. Vanaf 1920 hebben Udenhoutse en Tilburgse boeren de ontginning ter hand genomen en de
openheid geschapen die nu zo kenmerkend is voor het gebied. Nog steeds zijn er een groot aantal poelen en vennen
waar met name amfibieën zich thuis voelen. Vroege vogels
kunnen er reeën spotten en ook een dassenfamilie heeft er
haar woonplaats, je vindt hun pootafdrukken in het zand.
De buizerd zweeft op warme dagen met veel thermiek majestueus boven dit gebied, waar hij ook nestelt.
De wandeling kan vanaf meerdere punten gestart worden.
Wij beschrijven hier de start vanaf het Hazennest. Hier kunnen fiets of auto geparkeerd worden. Via het fietsviaduct
steekt u de Bechtweg over en volgt dan het Riddershofpad
tot wandelknooppunt 64. Hier linksaf het oranje bordje van
het ommetje Nieuwe Warande volgen tot knooppunt 72.
Dan weer linksaf over de brede zandweg van de Zwaluwse
straat richting Tilburg. De Bechtweg weer over en voor de
Gamma links, via de Bunderse straat terug naar het Hazennest.

Geschiedenis en landschap Nieuwe Warande

Deze cultuurhistorische wandeling van zo’n 5 km biedt u
een dwarsdoorsnee van 12.000 jaar geschiedenis en is vorig
jaar gereed gekomen onder de paraplu van IVN-Oisterwijk.
De wandeling staat online en is gratis te downloaden naar
iedere smartphone. Daarvoor dient u de IVN-Routes app
te downloaden die te vinden is in de Apple of Playstore.
De wandelroute staat onder Udenhout en heet: ‘Geschiedenis en landschap Nieuwe Warande’. De route volgt een
12-tal gps-punten, waarbij bij elk punt wetenswaardigheden verschijnen over de rijke historie van het gebied. Het
aanraken van de bij elk punt aanwezige afbeeldingen doet
extra informatie verschijnen. De route kan ook gedownload worden via de toegevoegde QR-code. U start bij
Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 44, Udenhout.
Hier kunt u uw auto of fiets
parkeren. Wij wensen u veel
wandelplezier.

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

Scan de code hiernaast om naar
onze facebookpagina te gaan.
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Pelgrimsoorden in Nederland en Vlaanderen
Nieuw boek Paul Spapens
Van de in Tilburg en omgeving bekende schrijver Paul Spapens is ‘Heilige plaatsen,
zalige plekken’ verschenen, een nieuw boek waarin hij twaalf bedevaartsoorden beschrijft in Nederland en Vlaanderen. Een daarvan is Peerke Donders in Tilburg-Noord.
Het boek is opgezet als een reisgids naar de meest interessante pelgrimsoorden; van
Bonifatius in Dokkum tot Godelieve in Gistel, West-Vlaanderen.
Paul Spapens is gespecialiseerd in volkscultuur en immaterieel erfgoed. Religieus erfgoed is daarvan een belangrijk onderdeel met pelgrimsoorden als sprekende voorbeelden: interessante plaatsen met een sterk verhaal die nog steeds veel mensen trekken.
Behalve cultuurhistorisch, zijn ze aantrekkelijk voor een uitstapje, in de omgeving kan
altijd worden gewandeld en gefietst.
Het boek ‘Heilige plaatsen, zalige plekken’ brengt al deze achtergronden en informatie in vlot geschreven hoofdstukken vol informatie en prachtige foto’s. De twaalf pelgrimsplaatsen zijn bekend of zelfs beroemd zoals de Martelaren van Gorcum in Brielle.
Tamelijk dichtbij tot zó ver van huis dat er een daguitstapje voor moet worden gepland.
Als gekend fan van Peerke Donders kon in dit nieuwe boek een hoofdstuk over deze
bekendste Tilburger niet ontbreken.
‘Heilige plaatsen, zalige plekken’ van Paul Spapens is een prettig leesboek voor thuis op
de bank, maar nodigt tegelijk uit om er eens te gaan kijken om ter plekke een springlevende cultuur van eeuwen te beleven. ‘Heilige Plaatsen, zalige plekken’ kost € 16,90 en Opa en oma leiden hun kleinkinderen rond in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord
is verkrijgbaar in de boekhandel.
Foto: Paul Spapens
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Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght
Nu door de corona-crisis ineens de vakantie op losse schroeven staat, vindt u het
misschien leuk om een vakantieverhaal te
lezen. Toen wij door onze kinderen voortaan gebonden waren aan de schoolvakanties, verplaatsten onze reizen zich van
Zuid-Frankrijk naar Luxemburg. Bij temperaturen rond en boven de dertig graden
kan mijn Liefste alleen nog maar ‘ziek,
zwak en misselijk’ zijn. Toen de kinderen
leerplichtig werden, gingen wij kamperen
in Luxemburg in het bosrijke Müllerthal.
Dat scheelde al gauw tien graden met
onze voormalige stek in het zuiden.

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS
ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS
Door: Hans Happel
Sinds 15 maart is het Ronde Tafelhuis gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat er niets
gebeurt, integendeel. Op allerlei manieren zijn medewerkers betrokken bij projecten
en acties die nu op een heel andere manier vorm krijgen. Maar natuurlijk zijn alle
ontmoetingsactiviteiten voorlopig stilgelegd. Als ik op 26 mei deze kopij inlever, is
de Bibliotheek weer open, maar alleen voor het inleveren en uitzoeken van boeken.
Ontmoetingen en bijeenkomsten zijn nog niet mogelijk. Hoe het zich verder zal ontwikkelen? Wij wachten af.

Alle kinderen in Tilburg-Noord wassen de handen

Op de camping hoorde ik een geluid alsof
ergens een motormaaier was opgestegen.
Al van kinds af ben ik gegrepen door alles wat vliegt. Ik richtte mijn blik hemelwaarts waar een merkwaardige machine
rondvloog. “Wow”, zuchtte ik verlekkerd.
Een passant hoorde het verlangen in die
zucht en vertelde me over een vliegveldje
enkele kilometers verderop waar hobbyisten sleutelen aan hun toestellen en af en toe
ook passagiers meenemen.
Tot mijn verrukking vond ik het grasveldje met hangar waar een vrolijke bedrijvigheid
heerste. Met ogen op steeltjes liep ik rond en maakte praatjes met een aantal hobby-piloten. Dat ging afwisselend in het Duits of Frans want Lëtzebuergs spreek ik niet
(klinkt naar een vreemde combinatie van Fries en Limburgs). Ineens zat ik op een plastic
stoeltje dat vastgelast was aan een steigerpijp. Erboven een vleugel, voor mijn neus een
plastic scherm en een mini dashboard. Autogordel om het middel, op mijn hoofd een
helm. Op het dashboard zat een sticker: “Last will & testament in the glove compartment”. Nu de motor draaide, was elke conversatie onmogelijk geworden. Vooraf had
de piloot mij nog ‘gerustgesteld’: “als we motorpech krijgen, landen we gewoon ergens
op een veldje…” Hij gaf gas en vijfentwintig meter verder kwam het vehikel los van de
grond. Tussen mijn benen door zag ik de wereld onder me verdwijnen. Fly like an eagle!
Voor het eerst in mijn leven zag ik een landende luchtballon van boven, als een mysterieuze lampion vanbinnen verlicht door de gasvlam. Ik verkeerde in stille aanbidding, dit
was vliegen. Ongevraagd cirkelde mijn piloot een paar rondjes boven de camping. Daar
zag ik mijn vrouw zwaaien, die was niet in het minst verbaasd dat ik daar vloog, ze kent
me. Het is een raadsel hoe de piloot zijn vliegveldje terug kon vinden, het onderscheidde zich in niets van de andere veldjes die her en der tussen de bossen zichtbaar waren.
Gezond van lijf en leden maakten we een zachte landing waarbij de (kruiwagen?)wielen
het grasveld teder kusten

KBO-Stokhasselt

Op zoek naar een praatje? Belcirkels!
Door de coronacrisis moet iedereen zo veel mogelijk binnen blijven. Juist ouderen dienen sociaal contact waar dat
kan te beperken. Veel leden laten weten dat het niet meevalt om hun wekelijkse activiteiten en contacten te moeten missen. Laten we daarom proberen er met elkaar het
beste van te maken; ontmoeten, kan nu even niet, maar
bellen natuurlijk wel. KBO-Brabant heeft het initiatief genomen voor ‘Onze Belcirkels’. In zo’n cirkel deelt u uw telefoonnummer met negen andere KBO-leden uit uw omgeving, zodat u elkaar regelmatig kunt bellen. Gewoon om
te vragen hoe het gaat, om uw zorgen te delen, om een

Wat is er nu mooier voor een kind om een presentje te krijgen? En zeker een presentje
dat zo handig is in deze tijd. Handen wassen, je moet het wel 20 keer per dag doen! En
van al dat handen wassen worden je handen nog droog ook. In Tilburg-Noord hebben
enkele organisaties de handen ineengeslagen. De Sop- en Zeepplank van het Ronde Tafelhuis en ContourdeTwern gaan de komende weken wijkbewoners uitdagen om bij hun
boodschappen een flesje handzeep en, als het kan, een tube handcrème af te staan voor
kinderen in de wijk. Deze kunnen worden ingeleverd bij Albert Heijn en opticien van den
Bersselaar op het Wagnerplein.
De ingeleverde zeepjes gaan
met een vrolijke boekenlegger met daarop handwastips
in een tasje en worden via de
Ouderkamers, Voedselbank en
enkele scholen aan kinderen
uitgedeeld. De GGD is enthousiast over deze actie en werkt
van harte mee. De actie belooft een groot succes te worden, want de eerste dozen met
zeepflesjes en handcrème zijn
al ingeleverd.
Foto: Miek Korsmit

Digitaal kenniscentrum

Mensen informeren over maatschappelijke, ethische en religieuze vraagstukken is één
van de taken van het Ronde Tafelhuis. Door de coronacrisis zijn echter alle activiteiten
en bijeenkomsten geannuleerd. Om mensen toch aan het denken te zetten of om belangstellenden te informeren over spraakmakende en actuele onderwerpen, start het
Ronde Tafelhuis een digitaal kenniscentrum. Hier vindt u lezingen, video’s en artikelen
waarnaar u gratis toegang heeft. Denk aan onderwerpen als geloof, sociale innovatie en
inclusiviteit. Er wordt materiaal gebruikt van de Universiteit van Nederland, Ted Talks,
Youtube en NieuwWij. www.rondetafelhuistilburg.nl/kenniscentrum

gezellig gesprek te voeren. Zo kijken we toch naar elkaar
om en hoeven we de coronacrisis niet alleen te doorstaan.
Voor deelname kunt u bellen naar het centrale meldpunt
073-6444066.

Hoe werkt het?

‘Onze Belcirkels’ zijn bedoeld voor leden die het in deze
tijd prettig vinden regelmatig telefonisch contact te hebben met andere KBO-leden. U geeft ons toestemming om
uw naam en telefoonnummer te delen met negen andere
KBO-leden zodat er een belcirkel van tien personen ontstaat, allemaal lid van KBO-Brabant dus wel zo veilig! Niet
alle ouderen in onze provincie zijn lid zijn van KBO-Brabant,
toch stellen we lidmaatschap uit veiligheidsoverwegingen
bewust tot voorwaarde: ons kent ons.

De spelregels

Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet,
bent u binnen een
paar dagen lid van
een groepje van tien
KBO-leden die het, net
als u, fijn vinden om
onderling telefonisch
contact te hebben. U belt gewoon een van de nummers
uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar belt, bepaalt
u samen. Er zit geen organisatie of ingewikkeld systeem
tussen. Afgezien van uw gebruikelijke belkosten is deelname gratis. Hebt u een mobiele telefoon en e-mail? Geef
die informatie dan vooral ook door!

Awareness of body and mind
Awareness
of body and mind

PilatesYogi
Les op een prachtige locatie in kleine
groepen met veel individuele aandacht
•
•
•
•
•

Yoga
Zwangerschapsyoga
Mama&baby yoga
Pilates
Mindfulness yoga

Introductie aanbod:
30 dagen voor € 30,-!

REVALIDATIE NA COVID-19
Restklachten als kortademigheid, benauwdheid,
verminderde conditie kunnen ervoor zorgen dat het
lastig is uw dagelijkse werkzaamheden weer op te
pakken. Om uw herstel zo goed mogelijk te
begeleiden werken we samen met de longafdeling van
het ETZ en andere disciplines in de wijk.

06 - 150 272 71
De Schans 128, Tilburg

www.pilatesyogi.nl

Fysiotherapietilburgnoord.nl | Schubertstraat 904 Tilburg | T. 013 - 455 26 34
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Energietransitie in Quirijnstok: drie opties
Door: Hans Happel en Ab Kuiper

In Quirijnstok wil de Gemeente Tilburg haar bewoners zo veel mogelijk bij de transitie naar aardgasvrij wonen betrekken. De eerste stap daartoe is gezet. Samen met
een aantal bewoners, georganiseerd in een zogenoemd wijkteam, worden momenteel de technische en financiële mogelijkheden onderzocht.

Babbelaars

Waterstof voorlopig geen optie
Op donderdag 16 april jongstleden presenteerde adviesbureau Deerns het conceptrapport van haar technisch en financieel onderzoek. Voor een overgang naar aardgasvrij
wonen zijn er twee opties: een warmtenet of ‘all-electric’. Waterstof zal de komende tijd
slechts een heel kleine rol spelen. De productie van dit gas is beperkt en wordt vooral
ingezet voor de industrie, denk aan Hoogovens in IJmuiden. Hoewel de infrastructuur
van het aardgasnet iedere woning met deze duurzame bron kan verbinden, wordt dit
pas op de zeer lange termijn een optie vanwege het ontbreken van betaalbare opslag
van waterstof.
Warmtenet of warmtepompen
Bureau Deerns onderzocht drie varianten die op korte termijn beschikbaar zijn voor
de energietransitie in Quirijnstok. Het gaat dan om de aansluiting op het bestaande
warmtenet, vanaf de Amercentrale
in Geertruidenberg, én om individuele en collectieve warmtepompen.
Bij collectieve warmtepompen wordt
gebruik gemaakt van warmte uit het
Wilhelminakanaal
(aquathermie).
Alle drie leiden ze tot een enorme
verbetering in duurzaamheid ten
opzichte van aardgas. De maximale
CO2-reductie kan uiteindelijk 85%
bedragen. Voor elke variant is het
nodig om de thermische kwaliteit
van de woningen te verbeteren, dat
wil zeggen: goed isoleren. Daardoor
wordt de warmtevraag 26% lager. Geen enkele variant is interessant voor wat betreft
de terugverdientijd van de investering. Dat komt door de grote investeringen die de
gemeente in de wijk moet doen voor aanleg van de techniek. Denk bijvoorbeeld aan
het verzwaren van het elektriciteitsnet met extra kabels en transformatorhuisjes, of het
uitbreiden en aanleggen van het warmtenet.
Hoe schoon is het stoken met biomassa
Het warmtenet komt wat betreft duurzaamheid en betaalbaarheid als beste van de drie
naar voren. Hier kleven wel een paar minpunten aan. De Amercentrale wordt op zeer
korte termijn van een kolencentrale een energiecentrale gestookt op biomassa. De directe uitstoot van CO2 en met name fijnstof wordt er niet minder op. In haar onderzoeksrapport hanteert Deerns de officiële visie van de Nederlandse overheid, die zegt dat op
mondiaal niveau stoken met biomassa CO2-neutraal is. Onze elektrische auto’s van de toekomst
gaan rijden op bossen en wouden die gekapt
worden in Canada en de Baltische staten. In de
ogen van de meeste milieuorganisaties is deze
officiële visie op de duurzaamheid van biomassa uiterst discutabel. Een ander minpunt in deze
optie is het monopolie van de Amercentrale en
leverancier Ennatuurlijk. Zij ontvangen momenteel overheidssubsidie omdat ze met biomassa
gaan stoken. “Maar ook als die subsidie wordt
afgebouwd” lieten de medewerkers van bureau Deerns ons weten, “blijft Ennatuurlijk
verplicht om warmte te leveren tegen een landelijk vastgesteld tarief”.
De kosten per woning
Het aansluiten op een warmtenet heeft de laagste kosten per woning. Er is ongeveer
€ 8.200 per woning nodig voor aanpassingen in de straat en ongeveer € 9.800 gemiddeld
aan woningverbetering per woning. De kosten van de variant met individuele warmtepompen zijn het hoogst en veel hoger dan die van de andere varianten. Geen van
de varianten is rendabel. De kosten voor de individuele warmtepompen worden nooit
terugverdiend vanwege de hoge investering voor een warmtepomp, die net zoals een
cv-ketel, na 15 jaar vervangen moet worden. De grote vraag is daarom: Hoe veel geld
moet de overheid de individuele exploitanten geven om de energietransitie door te kunnen voeren?
“De bewoners hebben het laatste woord,” liet Femke Van Tatenhove vorig jaar augustus
weten in het interview met de wijkkrant.“ Mocht de meest logische uitkomst van het onderzoek een oplossing zijn die de bewoners niet willen, dan gaat het project niet door. In de
Proeftuin Quirijnstok wil de gemeente namelijk zicht krijgen op een aantal cruciale vragen:
waar lopen we tegenaan bij de energietransitie? Wordt het niet te duur? Hoe beheersen we
de kosten? Welke oplossingen laat de wetgeving toe? Is er tegen sommige plannen veel weerstand van bewoners?”

Foto: Miek Korsmit
Door: Marco van der Sijpt
Aanpassing en adaptatie liggen dicht bij elkaar. Net zoals gewenning en gewoonte, dat voel je een beetje aan, denk ik, terwijl ik over een column nadenk.
De kat patrouilleert door de tuin en gaat af en toe naar binnen. De zon is voor
haar donkere, glanzende vacht al net iets te warm. Ze passeert me sjokkend op
meer dan 1,5 meter afstand en gaat naar binnen. Ze rekt zich nog even uit, maakt
dan een sprong en belandt dan op de bank. Ik denk dat ze gaat slapen.
Ik ga niet slapen want ik neem jullie even mee op reis. We gaan met het vliegtuig
en met mij kun je gewoon mee. In je koffer zit veel zomerkleding want we gaan
naar een zonnig oord. Je telt de uren af en ziet op het schermpje in de stoel voor
je dat de vliegtijd nog 47 minuten is. Je kunt niet wachten tot die om zijn maar
dan gebeurt het: “Dames en heren goedemiddag. Mijn naam is Floris-Jan van
Rijckevoort en ik ben de gezagvoerder van deze vlucht. Zojuist hebben wij contact gehad met ons vliegveld van aankomst en helaas moet ik u mededelen dat
er momenteel geen banen beschikbaar zijn. Wij zullen even moeten wachten in
een parkeerbaan en momenteel schat men in dat dit zo’n 45 minuten gaat duren”.
Voordat je goed en wel beseft wat hij heeft gezegd is de vliegtijd op het scherm
al aangepast. Er staat nu 1:32 uur. Je baalt ervan maar je kunt er niets aan doen.
Het is niet anders en je ondergaat het lijdzaam. Je besluit toch nog maar even
door de filmbibliotheek te bladeren.
Anderhalf (!) uur later zijn we dan toch geland. De sfeer aan boord is broeierig;
de hete zon brandt op het toestel dat al snel opwarmt, ook de sfeer voelt zo.
Menig roker wil er eindelijk een opsteken en ook andere passagiers kunnen niet
wachten. Het lampje van de gordel brandt nog steeds maar toch staat het hele
gangpad vol. Menigeen heeft zijn bagage al uit de kastjes gehaald terwijl je ziet
dat het trapje nog niet aan het toestel vastzit. Er zijn blijkbaar technische problemen, iemand van het grondpersoneel haalt vragend zijn schouders op en zegt
iets in een portofoon.
Niet veel later klinkt de vriendelijke stem van de stewardess die uitlegt dat men
een nieuwe trap gaat halen maar dat die nog in gebruik is. “Enkele minuten geduld nog alstublieft". De reacties zijn heel verschillend: sommigen zijn geïrriteerd
en beginnen te mopperen, anderen ploffen verslagen terug in hun stoel, wurmen de rolkoffer op schoot en wachten gelaten af. Een jongen van een jaar of
tien heeft de film met mister Bean weer aangezet. Je hoort het zachte geschetter
van zijn oortelefoontjes.
Terug naar het heden: ben je nog bij me? Eigenlijk zitten we nog steeds in zo’n
vliegtuig; samen in dezelfde schuit. Het vliegtuig vliegt ergens heen maar we
weten niet waarheen. Het kan meevallen of tegenzitten, we weten het niet. Je
kunt klagen of je schouders ophalen, niets lijkt meer normaal.
De deur van het vliegtuig zwaait open en je ruikt de buitenlucht. Kerosine en
couscous. Zonnebrand en wuivende palmbomen. Je haalt eens diep adem en
daalt de trap af. We moeten er maar het beste van maken.
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Na CoroNA

Activiteiten en evenementen

Inmiddels houden de perikelen rondom het coronavirus ons al maanden in de greep.
Duidelijk is dat het virus diepe wonden binnen onze Noord-gemeenschap achterlaat.

De scholen zijn al weer een maand (gedeeltelijk) aan de slag en heel voorzichtig komt
er hier en daar weer wat op gang. Maar dat geldt zeker niet voor alles. De wijkraden zijn
genoodzaakt diverse activiteiten en evenementen te cancelen. Dat was al sinds maart en
zal ook nog wel even aanhouden. Dus dit jaar geen Zomerfestival, (definitief ) geen Wandel4daagse, geen Picknick in het Park, geen zomeractiviteiten voor de schoolkinderen,
geen kinderdisco. De mogelijkheid dat het Parkfestival doorgaat, houden we nog open.
Dat is pas in september, dus wie weet.

Veel bewoners van Tilburg-Noord merken nu nog meer dan anders dat deze crisis ook
een aanslag pleegt op ons sociaal leven. Geen gezellige koffiemomentjes meer met
vrienden en kennissen. Een kaartje leggen, een potje biljarten, een gezamenlijke maaltijd of spontaan een kopje koffie drinken in een van de wijkcentra is er niet bij. En wat
te denken van het gemis van de reguliere gezellige momenten bij de Zonnebloem, de
KBO-afdelingen en andere verenigingen in de wijk zoals het orkest, het zangkoor, fotoclub of bijeenkomsten voor blinden en slechtzienden? Om maar wat te noemen.
We zijn ervan overtuigd dat met name veel verenigingen zich het hoofd breken over
oplossingen. Wanneer kunnen wij onze leden, onze cliënten, onze gasten weer iets bieden? Iets waardoor de eenzaamheid een beetje kan worden weggenomen. Zij zijn in veel
gevallen ook afhankelijk van de openstelling van de diverse wijkcentra en gemeentelijke
instellingen. En als die dan open gaan, HOE DAN?
Ook de wijkraden in Tilburg-Noord denken na over de toekomst. Wij willen ons inzetten
als u als persoon of bestuurder van een vereniging, hulp zoekt bij het vinden van oplossingen.

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR, WIJ ZIJN ER OOK VOOR JULLIE

Eenzaamheid, er alleen voor staan, en vooral het gemis aan contacten in verenigingsverband, hakken er in. Een gezamenlijke BBQ in de wijk, bij elkaar binnenlopen voor een
babbeltje; dat is er voorlopig niet bij. Corona is daardoor niet alleen een ziekte die we
nu nog niet onder controle hebben, maar de maatregelen eromheen doen ook afbreuk
aan het verenigingsleven, de sociale cohesie, de ontwikkelingen in de wijk en de vele
activiteiten.

TILBURG-NOORD BRUIST EVEN NIET MEER

De gezamenlijk wijkraden willen graag met u en met de organisaties in de wijk in gesprek
gaan. Hebben de organisaties al uitgewerkte plannen over verdergaande openstelling?
Hoe gaat dat in z’n werk? Kunnen verenigingen er alleen met kleine activiteiten terecht
en staan velen alsnog aan de kant? Of worden er al mogelijkheden geboden om ook
grootschalige activiteiten op te zetten? Hebben zij begrip voor de situatie? Wat doen zij
eraan?
Het wegvallen van allerlei activiteiten raakt de jeugd die geen binnenactiviteiten kan
uitvoeren. Dat komt nog bovenop het probleem dat de jongeren elkaar lange tijd niet of
nauwelijks hebben kunnen treffen omdat ook de scholen gesloten waren. Maar het raakt
veel meer mensen want er is veel weggevallen; denk aan sociale bijeenkomsten als kaartmiddagen, danshappenings, en koffiemomenten, al
dan niet gecombineerd met een maaltijd. Vergeet in
dat kader de ouderen niet, de zogenaamde kwetsbaren onder ons. Angst heeft bij velen ook toegeslagen. Wanneer kunnen we dat weer ombuigen naar
een normaal leven? Is er ook zicht op de situatie ná
corona? Laten we hopen dat belangrijke zaken zoals
inrichting, verbeteringen en onderhoud van de wijk,
niet naar de achtergrond verdwijnen.
Als u zich laat horen, dan laten wij ons ook horen.
We weten zeker dat organisaties in de wijk zich dan
ook zullen laten horen. ALLEEN SAMEN kunnen we blijven werken aan een mooie nieuwe
toekomst.

De gezamenlijke wijkraden:

Stichting Wijkraad Stokhasselt, p/a Corellistraat 10, 5049 EM Tilburg,
info.wijkraad@stokhasselt.nl
Stichting Noordraad, p/a Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg,
secretariaat@noordraadhq.nl
Kort voordat deze tekst naar de redactie is gestuurd, is bekend geworden dat de wijkcentra
vanaf 1 juni open zijn op afspraak, dat het aantal bezoekers beperkt is (vooralsnog 30 exclusief beheer en personeel) en dat eerst kwetsbare groepen worden toegelaten. Er worden
diverse maatregelen genomen (aparte in- en uitgangen, toiletvoorschriften, onderlinge afstand 1½ meter) om besmettingen te voorkomen. Vergaderingen en meer dan drie groepen
zijn niet toegestaan. De richtlijnen zullen gedurende de tijd worden aangepast. Volg vooral
de berichten in de media.

De Symfonie

Foto: Carin van Voorst

Nieuws vanuit kindcentra Tilburg-Noord
De basisschoolkinderen mogen weer naar school. Veel ouders, leerkrachten en kinderen
zijn daar blij mee ofschoon sommigen het toch ook wel weer heel spannend vinden in
deze tijd. Maar de Ouderkamer kan helaas nog niet open. Voorlopig is het belangrijk
dat de kinderen veilig op school kunnen zijn en de leerkrachten veilig hun werk kunnen
doen. Daarom moeten de ouders nog even wachten. De Ouderkamer zal om die reden
pas na de zomervakantie weer open kunnen gaan en pas vanaf dan kunnen alle activiteiten en het programma weer starten. Tenminste als er geen nieuwe maatregelen komen
vanuit de regering.

Vrijwilligers gevraagd voor de wijkraden
De leden van de wijkraden in Noord komen handen tekort om de vele activiteiten en
taken te kunnen uitvoeren. Het is daarom niet zo vreemd dat we wel wat nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. We geven hier een overzicht van functies en werkzaamheden
waar we vrijwilligers voor zoeken.
•
•
•
•
•
•
•

Secretaris wijkraad Stokhasselt
Bestuursleden voor Noordraad
Leden voor een nieuw op te richten werkgroep Milieu van de Noordraad
Vrijwilligers voor de organisatie van activiteiten en evenementen van de Noordraad
Vrijwilligers voor de voorlichting over zwerfafval aan kinderen van groep 8 op basisscholen (Noordraad)
Functioneel beheerder voor de website van de Noordraad
Leden voor de werkgroepen zwerfafval (zowel Stokhasselt als Noordraad)

Heeft u interesse neem dan contact op met een van de e-mailadressen die bovenaan
deze pagina staan (bij de logo’s).
Meer wijkradennieuws op pag. 6
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Infopunt: "SCHATKAMER in Tilburg-Noord"
In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties
waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord een werkgroep op
te richten die in kaart gaat brengen welke organisaties op allerlei terreinen er nu zijn in
Tilburg-Noord, en vooral ook welke verbanden er zijn tussen die organisaties. Een werkgroep dus die dit – óók met de gemeente – inzichtelijk maakt. Het doel is om burgers de
weg te (helpen) laten vinden als ze informatie en hulp nodig hebben. De werkgroep met
de spannende werknaam “Schatkamer in Tilburg-Noord” is van start gegaan.

Naam werkgroep

Toen de eerste woorden op papier werden gezet schreef een lid van de werkgroep: “We
willen een plaats in Tilburg-Noord waarin de SCHATTEN van initiatieven, SCHATTEN van
mensen en SCHATTEN aan informatie terug te vinden zijn op één plek. En die plek wordt:
de bibliotheek op het Wagnerplein. Hiermee is de aanduiding van de werkgroep als
SCHATKAMER verklaard. We gebruiken de term voorlopig als werktitel.

Doel werkgroep

Bibliotheek Wagnerplein

Foto: Carin van Voorst

Maar de werkgroep heeft geen eenvoudige opdracht met al die organisaties en onderlinge verbindingen. Uit discussies en contacten blijkt dat veel mensen niet weten wat er
reeds in de wijk gebeurt en waar plaats is voor initiatieven. Soms ook blijken er doublures
in activiteiten te zijn en weten we niet goed de juiste contacten te leggen. Soms ook
zoeken we hulp zonder de juiste bronnen aan te boren. Er zijn (na corona) zoveel mogelijkheden om te sporten, om samen te eten, om elkaar te ontmoeten, om te zingen of te
dansen, om een hobby uit te oefenen, om hulp te krijgen. Dat willen we in kaart brengen
en voor u toegankelijk maken. Als we het in beeld hebben, richten we een informatiepunt
in. Via dat punt kunt u dan ook snel in contact komen met de gemeente om steun of medewerking te vragen. U hoeft dan niet te wachten maar wordt snel doorverbonden. Laat
onze wijk het voorbeeld worden voor de stad. U kunt al een beetje ruiken aan het effect

Wat kunt u doen?

Ondernemerspunt Tilburg-Noord van start

Zorg goed voor uw containers in de zomer

als u op internet T HELPT intypt. U krijgt dan een overzicht van wat er is. Maar dat is pas
het begin. De wisselwerking moet nog georganiseerd worden.
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we ook onze wijkbewoners nodig. Bent
u actief met een organisatie, werkgroep, clubje? En staat deze nog niet op de site van
T HELPT? Meld deze dan aan. Help mee om Tilburg-Noord op de kaart te zetten. We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden en de realisatie van het infopunt in de
bibliotheek op het Wagnerplein.

Het is zomer! Een mooi moment om uw containers eens goed schoon te maken. Omdat de groenbak maar eens in de twee weken wordt geleegd is het van belang om
voor dit seizoen een aantal tips ter harte te nemen.

ONDERNEMERSPUNT
TILBURG–NOORD

Aaron ondersteunt al langer mensen die problemen hebben met hun computer. Hij is net
afgestudeerd als ICT-er en vindt het leuk dit voor mensen te doen. Tegelijkertijd zoekt
hij naar een mogelijkheid om zijn eigen inkomen te verdienen. Ondernemerspunt Noord
gaat met hem kijken hoe hij dit het handigste kan organiseren.
Mevrouw Mosrai uit Kabul is vrijwilligster in de Wereldkeuken van het Ronde Tafelhuis. Daar raakt zij in gesprek met een medewerker en vertelt dat zij plannen heeft om
een cateringbedrijfje te beginnen. Zij wordt al doorverwezen naar Ondernemerspunt
Tilburg-Noord. Daar krijgt zij de ondersteuning die zij nodig heeft om te kunnen starten.
Meneer Tahir uit Quirijnstok heeft in eigen land altijd als kleermaker gewerkt. Hij wil dat
graag in Nederland ook weer zijn. Samen met een man die voor hem tolkt starten ze in
Noord bij "Beter Stokhasselt" een naaiatelier en worden ondersteund bij de opzet van
hun eigen bedrijfje.
Dit zijn drie voorbeelden van mensen die bij het Ondernemerspunt Noord ondersteuning
kunnen aanvragen. De toekomst daagt hen uit, maar ook ons. Bij gemeente en instellingen in Tilburg-Noord kloppen regelmatig mensen aan met het voorstel om een kleine
onderneming te starten. Vaak weet men niet goed hoe te starten, waar hulp te krijgen
en met welke regels en wetten men rekening moet houden. Hierdoor durven bewoners
deze stap soms niet te maken of komen in de problemen met bijvoorbeeld het betalen
van belastingen. Ook de crisis rond het coronavirus heeft ons geleerd dat dit soms een
risicovol avontuur is. Om als kleine ondernemer aan de slag te gaan is ondersteuning van
groot belang.
Ondernemerspunt Tilburg-Noord gaat vanaf 1 september deze ondersteuning bieden.
Bewoners van Tilburg-Noord met kansrijke ideeën kunnen zich melden bij het Ondernemerspunt. Daar worden zij in contact gebracht met instellingen, organisaties en ondernemers met ervaring die hen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten naar een
businessplan. Hier beschikt men tevens over kennis en toegang tot Stimuleringsmaatregelen die door gemeente en overheid in het leven zijn geroepen om verder te komen met
plannen voor een nieuwe onderneming. Het Ondernemerspunt maakt onderdeel uit van
de PACTplannen voor de wijk en kijkt ook of het bedrijfsplan past binnen de doorbraak
projecten van PACT.

Hier komen ze:
•
Zet uw container zoveel mogelijk in de schaduw.
•
Zet de deksel op een kier (leg een latje of stok tussen deksel en bak). Sorteer uw
afval op de juiste manier. Download de Afvalwijzer-app dan kunt u de informatie
snel raadplegen.
•
Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (GFT zakje). U kunt gratis
een rolletje van deze zakjes ophalen in de stadswinkels, bij de milieustraten, in de
wijkcentra of de KGA-wagen. Let op dat u deze zakjes maximaal 2 dagen na gebruik
in de GFT-container doet. De zakjes zijn van zetmeel gemaakt, waardoor ze sneller
vergaan, zeker met vochtig afval.
•
Geen GFT-zakje bij de hand? Verpak
etensresten dan in een dun laagje
krant of keukenpapier.
•
Afval van luiers en incontinentiemateriaal kunt u wegbrengen naar speciale containers in uw wijk.
•
Maak de container regelmatig
schoon met heet water en groene
zeep of een scheutje azijn.
•
Maak de container na het schoonmaken droog en houdt daarna de
container droog door onderin een
stukje krant of stro te leggen.
•
Vliegen houden niet van sterke of
Foto: Hein Verschuur
frisse geuren. Zorg voor een lekker
luchtje in de container. Denk aan
een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen.
•
Toch maden?
•
Leg hedera (een klimopsoort) in de container. Deze bladeren zijn giftig voor maden.
•
Lavendel bestrijdt stank maar ook maden. Maden hebben niet alleen een hekel aan
de geur van lavendel, ze gaan er ook aan dood. Verse lavendel helpt, maar een luchtverfrisser met lavendelgeur ook.
•
Strooi regelmatig een handje zout of kalk in de container om de maden uit te drogen.
•
Zet het deksel van de container helemaal open en de vogeltjes doen het werk.

Ondernemerspunt Tilburg-Noord is opgestart in het voorjaar van 2020. Het gaat om
een initiatief van ondernemers, winkeliers, Het Ronde Tafelhuis, Beter Projecten, WonenBreburg, de Noordraad, Wijkraad Stokhasselt, ContourdeTwern, R-Newt, Gemeente Tilburg en anderen.
Voor meer informatie:
Thea van Blitterswijk, Het Ronde Tafelhuis: info@rondetafelhuis.nl
Pim Roijakkers, Beter Projecten ContourdeTwern: pimroijakkers@contourdetwern.nl

Foto: Carin van Voorst

En een laatste tip; eet minder vlees en vis. Daar wordt niet alleen uw container een beetje
blij van maar de wereld ook.
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GEMEENTENIEUWS
De start van een schoner Tilburg Noord

T-Helpt voor alle coronahulp
in Tilburg
Veel organisaties en initiatieven in Tilburg staan klaar voor mensen die
vanwege de corona-crisis hulp nodig hebben. Een overzicht hiervan staat op
de website www.t-helpt.nl.
Mensen met een hulpvraag kunnen bellen naar het AdviesPunt van ContourdeTwern: 013-549 86 46 of een e-mail sturen: adviespunt@contourdetwern.
nl. Ook wie hulp wil bieden, kan contact opnemen met het AdviesPunt. Daar
kunnen mensen bijvoorbeeld terecht voor een vrijwilliger die boodschappen
voor ze doet, medicijnen ophaalt bij de apotheek of de hond uitlaat.
Luisterend oor
Bij veel organisaties zitten vrijwilligers klaar om gezellig mee te kletsen, of die
helpen als iemand het even niet meer ziet zitten. Iedereen moet zijn ei kwijt
kunnen in deze tijden. Organisaties die een luisterend oor bieden zijn onder
andere: De Luisterlijn, Mantelzorglijn, KBO, Rode Kruis en de Kindertelefoon.
Wat is T-Helpt?
T-Helpt is een website van de gemeente Tilburg waarop alle hulp en activiteiten staan waarvoor geen indicatie of verwijzing nodig is. Tilburgers kunnen
rechtsreeks contact opnemen met de organisaties die erop staan.

Veel mensen vinden zwerfafval op straat erg
vervelend. Helaas komt dit toch veel voor.
In Tilburg Noord was op maandag 18 mei de
aftrap van de actie Noord Schoon: een gezamenlijke aanpak.
De gemeente werkt samen met het BAT,
GroenXtra, de wijkraad, ContourdeTwern, WonenBreburg, actieve vrijwilligers en bewoners
aan een schoner Tilburg Noord. Dit gebeurt
door op andere momenten schoon te maken,
op plekken die het nodig hebben. Geen standaard aanpak, maar maatwerk.
Zo is er voortaan een vaste bezetting op het
Wagnerplein die effectief en zichtbaar schoonmaakt. Een ander voorbeeld is dat enkele

containerlocaties zijn verwijderd of verplaatst.
Daardoor is het probleem van illegale stort grotendeels opgelost. Ten slotte zijn de afgelopen
tijd op diverse plekken vrijwilligersinitiatieven
ontstaan, zoals in de omgeving van de Pucciniflats en de Sibeliusstraat.
Een schoner Tilburg Noord, dat doen we
samen! De openbare ruimte is tenslotte niet
alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een schone wijk is iets van ons samen.
Van iedereen die gebruikmaakt van de straten,
voetpaden, winkelcentra, parken en parkeerplaatsen.
Lees meer op de website van de gemeente
www.tilburg.nl/noordschoon

INZAMEL
ACTIE
Lever uw handzeep/crème
in voor het goede doel
bij Albert Heijn Wagnerplein
of Van Den Bersselaar opticiën

Verwijs Telefonisch Spreekuur

Alle kinderen in
Tilburg Noord
wassen de handen

Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij
kunt gebruiken? Of kunt u hulp gebruiken?

Kinderen van gezinnen met te weinig inkomen
ontvangen een tasje met ingezamelde zeep/
crème met instructies voor het handenwassen.

Wij zijn op drie manieren bereikbaar!

Adres: Wagnerplein 4, 5011 LP Tilburg
AH WAGNERPLEIN

Telefonisch
U kunt direct bellen naar: 06 30 54 53 40
(Iedere maandag en vrijdag van 09:00 tot 11:30 uur).
Whatsapp
U kunt ons een Whatsapp bericht sturen naar:
06 30 54 53 40
Mail
U kunt ons een email bericht sturen via:
verwijs@rondetafelhuis.nl

TILBURG

Het

Ronde Tafelhuis
Centrum voor religie en cultuur

VAN DEN BERSSELAAR
OPTICIËN
WAGNERPLEIN TILBURG NOORD

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
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KRUISWOORDPUZZEL
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1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12. bloeimaand; 13. Nederlandse
prinses; 14. vlaktemaat; 15. Japans bordspel; 17. Koninklijke Nederlandse
Automobielclub (afk.); 19. Engelse lengtemaat; 21. lidwoord; 22. akelig; 24. insect;
27. marmelade; 28. kussenvulling; 30. honkbalterm; 31. eveneens; 32. nevelige
massa (smog); 33. familielid; 35. Europees land; 37. slaapplaats; 38. winterse
neerslag; 41. haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 46. eensporig geluid;
47. metaal; 48. letterkeer; 49. honderdste deel van de euro; 50. doffe klap; 52.
cafébediende; 54. naar boven gericht; 56. heidemeertje; 58. goddelijke uitspraak;
61. rivier in Utrecht; 62. soort stoel; 64. bitter lichaamsvocht; 65. zeer spoedig; 67.
vurig strijdpaard; 68. mensensoort; 70. hoofd of kop (Barg.); 72. handbagage; 73.
huisschoen; 76. bladgroente; 77. erbium (scheik. afk.); 78. deel van gelaat; 79.
sierheester (struik); 81. gewicht (afk.); 82. dun metalen staafje; 83. onze planeet;
84. nachtroofvogel; 86. niet nauwkeurig (onnet); 87. soort papegaai.
Verticaal
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun
Horizontaal

1. langstaartig reptiel; 2. maanstand (afk.); 3. geesteszieke; 4. bontsoort; 5.
platenspeler; 6. familietwist; 7. oude naam voor Sri Lanka; 8. wandelplaats; 9.
Duitse televisiezender; 10. bedrijfseconoom (afk.); 11. oosterse snack; 16.
windrichting (afk.); 18. bloeiwijze; 20. binnenvaarschip; 21. waterkering; 23.
wildebeest; 25. oud paard; 26. kraaiachtige vogel; 27. groene edelsteen; 29.
rommel (troep); 32. aanhanger van de kritisch vrije gedachte; 34. alstublieft (afk.);
36. neusbril; 37. kerkelijke straf; 39. baldadige jongen; 40. sterk smakend; 42. klein
muziekensemble; 43. opbrengst van geld; 45. gewicht; 46. voormalig Chinees
leider; 51. familielid; 53. ernstig; 54. schelpdier (mv.); 55. schor; 56. kledingstuk;
57. bladader; 59. schoollokaal; 60. Italiaans laagjesgerecht; 62. deel van de week;
63. iemand zonder moed; 66. grappenmaker; 67. god van de zee; 69. Sociaal
Economische Raad (afk.); 71. waadvogel; 73. gewicht; 74. plaats of regio; 75.
grappig en plezant; 78. Russisch ruimtestation; 80. Chinese vermicelli; 82. Rivier
in Italië; 85. militaire rang (afk.).
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De oplossing van puzzel 3 - 2020 is: DESINFECTIEMIDDEL
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Ton Joore, Hoffmannlaan.
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 17 juli naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Verrijk Je Wijk (VJW)

Kom je ook bij ons spelen?

Ondanks de coronabeperkingen is het wel mogelijk
dat wijkbewoners zelf iets
organiseren met gebruik
making van VJW-subsidie.
Daarvoor is het nodig dat
het aantal deelnemers
de RIVM-richtlijnen niet
overschrijdt en dat de onderlinge afstand van 1½
meter wordt bewaakt. Er
zal dus meer ruimte nodig
zijn om een bijeenkomst
te organiseren. Maar weet
dan dat de wijkraden ook nu Verrijk-Je-Wijk-budget beschikbaar hebben. De wijkraden houden er rekening
mee dat meer ruimte ook meer kosten met zich mee
kan brengen.
Meer weten over de financiële voorwaarden?
Kijk dan voor de wijken Heikant en Quirijnstok op de
website van de Noordraad (www.noordraadhq.nl) en
stuur voor de wijk Stokhasselt een mail naar:
verrijkjewijk@stokhasselt.nl

UITAGENDA
JUNI
1 JUN I T/M
11 OKT

Heropening expositie bevrijding Tilburg in
Peerke Donders Paviljoen, info op pag.9

JUNI

20-21

Toffe Tuinen = open route Tilburg

JUNI

21
JUNI

21
JUNI

Heikant wandeling

Wereldhumanismedag

Veteranendag

27

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

JULI

1

Herdenking afschaffing slavernij

JULI

Voor meer informatie bezoek onze website:

2

www.kindercreche.nl/locaties

AUG
 freelancecreative.nl

12

Nationale Feestdag Curaçao

Internationale dag van de Jeugd
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Straatklinkers: Zellerstraat

Carl (ook Karl) Johann Adam Zeller,Oostenrijks componist
Door: Ab Kuiper

Zeller erfde zijn muzikale talent; zowel zijn grootvader als overgrootvader waren muziekleraar. Zijn vader was
echter medicus en overleed voor zijn zoon één jaar oud was. Hierna hertrouwde zijn moeder met Ernest Friedinger. De jonge Zeller had een goede stem en op 11-jarige leeftijd werd hij aangenomen als sopraan bij de Wiener
Carl Zeller-museum
Sängerknaben. Later ging hij naar het gymnasium, studeerde rechten en werkte, na vervulling van zijn militaire
dienstplicht, als ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs te Wenen.
In zijn vrije tijd componeerde hij. Zijn eerste werk was
de opéra comique Joconde, die al bij de première in het
Theater an der Wien in 1876 groot succes oogstte. Zeller’s
muzikale loopbaan bracht hem spoedig van de opera naar
de operette; Der Vogelhändler uit 1891, is zijn bekendste
werk, en werd zelfs een van de bekendste operettes aller
tijden. Dat is bijzonder
merkwaardig,
aangezien het zogenoemde Gouden
operettetijdperk,
met componisten als
Johann Strauß, Karl
Millöcker en Franz
von Suppé, eigenlijk al voorbij was. In
zijn geboorteplaats
Sankt Peter in der Au
in Oostenrijk bevindt
zich het Carl Zeller-museum.
Foto: Miek Korsmit

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

H OEZO C R IS IS ?
‘Ook goeiemiddag!’
‘Huh?’ Slaperig dwaalt mijn oudste met oortjes in naar de keuken, op zoek naar iets
eetbaars. De ‘uni’ zoals hij dat noemt is al een tijdje gesloten. Dus waarom zou hij zich
haasten? ‘O hoi mam, is er nog brood?’
De jongste kon het niet geloven: GEEN eindexamens dit jaar! ‘Dan ben ik nu dus gewoon
gesláágd!! Hang de vlag maar uit mam". Maar je hebt toch nog schoolexamens?’ ‘Ja, maar
dat stelt toch niks voor? En ze gaan nu heus geen mensen laten zakken hoor.’ Het besef
dat ook andere zaken spoedig niet meer doorgaan, moet nog een beetje indalen. Geen
gala, geen diploma-uitreiking, geen examenfeestjes, geen vakantie naar Mallorca... Maar
op dit moment heerst vooral de opluchting: niet meer om zes uur je nest uit om de trein
van half 8 naar Eindhoven te halen. Nooit meer economie en wiskunde!! Geen sociale
verplichtingen aan al die oude knuffeltantes. En ze hoeven ook niet meer mee om boodschappen. Alleen maar online zijn en geen limiet aan je schermtijd! OMG, dat ze dit nog
mochten meemaken!!
Mijn dochter deelt mee: ‘Ik ga naar de paardjes en daarna heb ik afgesproken met
L - jahaaa, op anderhalve meter - , maak je niet zo druk - en dan gaan we skeeleren en
‘s avonds naar K - dat mag toch wel? - en dan gaan we ‘s ochtends cake bakken. Heb jij
trouwens nog eieren?’

Bron: Wikipedia

Graf van Carl Zeller

Expositie over bevrijding Tilburg verlengd
U bent weer welkom in het Peerke Donders Paviljoen
Het Peerke Donders Paviljoen heeft de deuren weer geopend. Het museum kan veilig
bezocht worden omdat alle coronaregels in acht worden genomen. De openingstijden van het paviljoen zijn: woensdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor alle
bezoekers gelden de RIVM regels en iedereen wordt gevraagd contact op te nemen via
(06) 11 80 70 40 om de mogelijkheden te bespreken. De expositie over de bevrijding van
Tilburg is verlengd tot en met zondag 11 oktober.
De tentoonstelling ‘De Laatste Getuigen’ vertelt op een unieke manier het indrukwekkende verhaal van de bevrijding van Tilburg en is gebaseerd op ooggetuigenverslagen
van dertien hoogbejaarde Tilburgers. Zij nemen de bezoeker aan de hand met het verhaal over hun belevenissen.
Een onderdeel van de expositie is een documentaire
van Caroline Evers. Unieke
voorwerpen uit het einde
van de oorlog zijn stille getuigen.
De verlenging van de tentoonstelling is een direct
gevolg van de coronacrisis.
Dat zou je een geluk bij een
ongeluk kunnen noemen.
De expositie blijkt een ware
publiektrekker. Met de verlenging doet Peerke Donders velen een plezier die
‘De Laatste Getuigen’ nog Bezoekers van de tentoonstelling worden gevraagd een
boodschap achter te laten op de ‘Muur van Vrijheid en Vrede’
niet hebben gezien.

Mijn zoon houdt zich schuil op zolder. Soms horen we hem schreeuwen tegen de computer. Het lijkt of hij een vliegtuig bestuurt en zoveel mogelijk vijanden neer moet schieten. Maar dat weet ik niet zeker, want alles gaat in het Engels. Toch nog ergens goed
Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ?
voor, denk ik dan. Stipt om zes uur meldt hij zich: Of het eten al klaar is? Want hij heeft
afgesproken met vrienden. ‘O, waar ga je heen dan?’ ‘Doe niet zo gek mam. We gaan Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle
gewoon online. Je hebt Rutte toch gehoord? Blijf zoveel mogelijk thuis. Nou dat doe ik.
en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar !
Wat eten we?’

Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Sinds mijn man minder uren werkt, is er meer tijd voor hobby’s: hij is begonnen een Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,nieuwe schuur te bouwen en bloeit er helemaal van op; al zijn gereedschap komt eraan
te pas! Terwijl ik dat bedenk, vliegt de slaapkamerdeur open. Verbaasd kijkt hij me aan.
‘Wat lig jij hier nou te doen?’ ‘ Ik tik een column’ antwoord ik, ‘bijna deadline.’
‘Je kunt ook even komen helpen, plankjes zagen.’ Sinds ik had geopperd dat het me leuk
leek om meer dingen samen te doen, mag ik de schrootjes op lengte maken. Daarom
moet ik nu op het laatste nippertje iets verzinnen voor de krant. ‘Nou, ga jij dan maar
stukjes tikken, laat mij maar zagen. En niet zo overdrijven hè?’ ‘Inderdaad’, beaamt mijn
zoon, ‘er klopt niks van jouw verhalen; je doet net of wij van de crisis profiteren.’

Trrrriiiing (inkomend WhatsApp-gesprek): ‘Mam, kun jij even bananen halen? Ik zit nog
bij de paarden en ik wil straks bananenpannenkoeken bakken. En volkorenmeel, da’s ook
bijna op.’ ‘Maar ik ga wandelen met een vriendin’, werp ik tegen. ‘Nou, dan kun je toch
mooi even langs de winkel?’
Die crisis gaat hier nog wel even duren, ben ik bang.

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten
terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee !
City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg
Noord !
Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke)
Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl
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Bomen en struiken in Tilburg-Noord
Gewone esdoorn

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

Tekst en beeld: Ad Kolen

In totaal kent Nederland zo’n vijfendertig verschillende soorten inheemse bomen. In deze reeks zijn tot nu toe elf boomsoorten beschreven die ergens in Tilburg-Noord staan
waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat ze van nature in Nederland voorkomen. Deze keer beschrijven we de gewone esdoorn, veel aangeplant in Nederland maar die zich
ook op eigen kracht in onze natuur voortplant. Men neemt aan dat de gewone esdoorn (maar ook de ruwe iep) inheems zijn omdat men denkt dat ze op eigen kracht hier
hadden kunnen komen.

Gewone esdoorns

Blad en zaden van de gewone esdoorns, beide foto's zijn gemaakt in de van Anrooylaan

De gewone esdoorn heeft een donkergroen blad, wat lichter aan de onderzijde. Het is groot, wel achttien bij zesentwintig centimeter met vijf lobben. De onderste twee lobben zijn niet geheel gescheiden. Het blad is verder afgezet
met grove afgeronde tanden. Kleine verschillen zijn wel te
zien omdat er verschillende variëteiten in Tilburg-Noord
zijn aangeplant. Soms is het blad bedekt met zwarte vlekken: inktvlekkenziekte, een algemene schimmelziekte
waar de boom verder geen last van ondervindt. Hoewel
hij wel 500 jaar oud kan worden, is de gewone esdoorn
snel volgroeid; na zestig jaar levert hij al prachtig roomwit
hout wat goed te verwerken is tot meubels en muziekinstrumenten.

Geelgroene bloemen

Kort na de bladeren verschijnen in april of mei trossen
vrouwelijke, mannelijke of tweeslachtige geelgroene
bloemen. Na bevruchting worden grijsbruine gevleugelde zaden zichtbaar. Het blad van de gewone esdoorn
heeft veel gelijkenis met het blad van de plataan. Zijn
wetenschappelijke naam is Acer pseudoplantanus: schijn-

plataan. Gewone esdoorns zijn veelvuldig aangeplant in
Tilburg-Noord. Je vindt ze in de Bartokstraat, Griegstraat,
Heikantlaan, Gounodlaan, Corellistraat, Donizettistraat en
Brahmsstraat.

Eén of twee zaadlobben

Lang voor het DNA-tijdperk is een indeling gemaakt in
naaktzadigen en bedektzadigen. Bij naaktzadige planten
zijn de zaden niet omgeven door een vrucht. Zoals bij
dennen en sparren. Van alle andere zaadplanten zitten de
zaden in een vrucht. Bedektzadigen kunnen we onderverdelen in één- en tweezaadlobbigen. Eenzaadlobbigen
bevatten één zaadlob die gezien kan worden als het eerste blad van een kiemblad. Tot eenzaadlobbigen behoren
granen, mais en grassen. Ook bloemen zoals orchideeën,
tulpen en narcissen behoren daartoe. Tweezaadlobbigen
hebben twee lobben per zaad. Alle loofbomen zijn tweezaadlobbigen evenals madeliefjes, boterbloemen, pinda’s
en bruine bonen. Het kiemworteltje van tweezaadlobbigen (dus ook van alle loofbomen) wordt de hoofdwortel.
Sommige bomen hebben één hoofdwortel, een penwortel

die kleinere zijvertakkingen heeft. De redelijk rechte penwortel groeit in verhouding tot de lengte van de boom behoorlijk ver de grond in. Vaak is het wortelstelsel wijdvertakt en vezelig met veel hoofdwortels. Het strekt zich dan
uit over een grote oppervlakte, tot wel tientallen meters
van de kroon. Aan het uiteinde van de zijwortels bevinden
zich haarloze wortelpunten waar water wordt opgenomen
en groei plaats vindt. Wortels hebben veel zuurstof nodig
voor hun groei en de opname van water. Ze groeien dan
ook vaak in de zuurstofrijke bovenlaag van de bodem. Als
de grondwaterstand hoog is redden veel bomen het niet.
Elzen en sommige wilgensoorten kunnen wel op heel natte bodems leven. Ze transporteren waarschijnlijk zuurstof
vanuit de bladeren naar de wortels.
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

IK KOOK - JIJ OOK?
Kapucijners met rode ui, chorizo en trappistenbier (dubbel)
Ingrediënten voor vier personen:
•

300 gram kapucijners in blik of pot
2 middelgrote rode uien, geschild, in ringen
• 100 gram chorizo in dunne plakjes
• 1 tl gekneusde komijnzaadjes
• 10 eetlepels kippen- of groente bouillon
•
olijf- of zonnebloemolie
•
zout en peper uit de molen naar smaak.
•

Bereidingswijze:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drie eetlepels olie in een wok verhitten en de uitgelekte kapucijners toevoegen.
Vijf eetlepels bouillon en de gekneusde komijnzaadjes erdoor roeren en op de
laagste hittebron
5 minuten verwarmen.
Op smaak brengen met peper en zout.
Twee tot drie eetlepels olie in een koekenpan verhitten en de rode uienringen
lichtjes bakken.
Bouillon toevoegen en op de laagste hittebron 4 tot 5 minuten garen. Af en toe
omkeren.
De plakjes chorizo in een koekenpan zonder vet om en om licht krokant bakken.
Kapucijners, rode uienringen en
plakjes licht krokante chorizo over
voorverwarmde borden verdelen.
Een licht gekoeld Trappistenbier
(dubbel) erbij serveren.

Eet smakelijk!!
Bron: www.biercuisine.nl

Fysiotherapie na Covid-19
Bent u hersteld van het corona virus
maar heeft u restklachten?
Neem contact op met onze praktijk.
Een gespecialiseerd team van
fysiotherapie, ergotherapie en
diëtiste werkt samen met u aan
uw herstel.
Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330
013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl
www.fysiosport-mb.nl
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... De Sleutel

Te gast bij...

Eind mei mocht de redactie te gast zijn bij basisschool
De Sleutel. Buiten konden we al zien dat het niet de
bedoeling is dat ouders in de klas of op de speelplaats
komen: vóór de hekken afscheid nemen. Er is een aantal
vakken gemaakt waar de kinderen zich verzamelen en
dan om de beurt per groepje naar binnen gaan. Daar is
door de inrichting al een natuurlijke looproute aanwezig
waardoor pijlen op de grond niet nodig zijn. Heel warm
is bij binnenkomst een grote tak met rode hartjes en een
bord met de tekst ‘namens alle juffen en meesters van
harte welkom’ en dan ook nog een mooi getekend hart.

Allemaal van harte welkom

Ouders opgelet …

Onthoud hoe het moet

Raziina Abdulahi (leerling in groep 6
van mijnheer Luc) heeft een verhaal
over milieuvervuiling geschreven. Dit
verhaal verdient hier een plaatsje op
de Kanjerspagina.

In de school hangt een rustige, fijne sfeer. In een van de klassen
konden wij zien dat de kinderen op een afstand van 1,5 meter les
krijgen. De leerlingen letten heel goed op en willen graag antwoord
geven op de vraag die de juf stelt.

Iedereen goed bij de les

Raziina denkt na over het milieu
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Tilburg-Noord in de startblokken
Tekst en beeld: Miek Korsmit
Even waren we aan huis gebonden, maar gelukkig mogen we de eerste behoedzame stappen weer buitenshuis
maken. Weliswaar op 1,5 meter afstand van elkaar, maar
het geeft toch een zekere vrijheid. De scholen begonnen
voorzichtig met halve bezetting, na het succes dat ze hadden met afstandsonderwijs. Ouders zetten hun kinderen
vóór de school af en rijden meteen weg. Bezoek aan een
pretpark kan, mits je online een kaartje koopt… kun je
net zo goed naar een van de parken in Noord gaan. Groot
genoeg om te recreëren met een picknick, goed boek of
gewoon naar spelende kinderen kijken. In het park zagen
we ook de eerste stappen van de familie eend, die hielden
zich overigens niet aan de 1,5 meter.
Helaas geen Wereldkeuken Special, maar wél een lekker
Iftarpakketje van ‘Suuq de markt op’. Gewéldig en dankjewel, het was lekker!
En hoe heerlijk was het om over de rode loper te lopen en
weer te winkelen bij Magnolia. Met een prachtig boeket
en tuinplanten ging uw fotograaf vrolijk huiswaarts.
Helaas hebben we niet alleen positieve berichten; een
vriendelijke oudere man die altijd vrolijk naar mij zwaaide,
zal me niet meer begroeten; zijn kinderen hebben het huis
leeg opgeleverd. Heel leeg!
Toen de foto’s waren gemaakt en de tekst geschreven, oefenden we thuis nog voor het caféterras. Inmiddels is dat
opgestart en kunnen we genieten van een drankje en een
hapje, maar wel mét reservering en op 1,5meter. U zult er
mij zien.

Iftarpakketje van 'Suuq de markt op'

Proost!

Speeltuin bij bieb nog afgesloten

Ook boeken gaan in quarantaine

Ze zijn voor de 2de keer dit schooljaar begonnen

Leegruimen van vaders' huis
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Rode loper ging uit voor nog meer mooie bloemen en planten

Even nog geen internet

Foto boven: Zij begon een nieuw gezinnetje
Foto onder: Thuis doen alsof je op het strand bent
Foto rechts: Thuis oefenen voor het terras
Foto rechts onder: In het park is reserveren niet nodig
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‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd’ klonk ook nu weer in Tilburg-Noord
Door: Myriam Krol
Je kent die verhalen wel van Tilburgers die een lintje krijgen. Ze weten nog van niets, maar worden de dag voor Koningsdag onder valse voorwendselen meegetroond
naar het stadhuis. Omdat daar dan zogenaamd iemand uit hun familie- of vriendenkring een lintje krijgt. Eenmaal aangekomen blijkt dat ze er in zijn geluisd! Zij krijgen
namelijk dat lintje!
Hoe anders ging het er dit jaar aan toe. De lintjesregen van 2020 viel per telefoon. De
decorandi kregen het lintje niet opgespeld, maar ‘virtueel’ uitgereikt. Later dit jaar, als de
‘samenscholings’-beperkingen wegens Covid-19 zijn opgeheven, wordt de lintjesregen
‘in het echt’ dik overgedaan en wordt de Tilburgers de onderscheiding door de burgemeester opgespeld. Als waardering voor hun verdiensten voor de samenleving.

De verrassing van het lintje was daarom misschien wel juist des te groter! Dit jaar telde
Tilburg-Noord drie decorandi. Alle drie kregen ze nietsvermoedend op de bewuste dag
een telefoontje van de burgemeester of wethouder. Dat de burgemeester hen belde
was al bijzonder, maar de reden waarom hij belde, dat had geen van de drie verwacht!
De Wijkkrant had een telefoongesprek met deze drie gedecoreerden uit Tilburg-Noord.

Anne van Oorschot-Warwick (63), geboren in de
USA, Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Als Amerikaanse zet ze zich al jaren in
voor de American Women’s
Club (AWC) in Den Haag,
een vereniging voor expats.
Deze AWC is aangesloten
bij de internationale koepel
Federation of American Women’s Clubs Overseas (FAWCO) met 12.000 leden binnen
65 aangesloten clubs in 34 landen.

Binnen de AWC en de FAWCO organiseert Anne op vrijwillige basis samen met medebestuursleden wereldwijde
evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen
binnen de thema’s: gezondheid, onderwijs, mensenrechten en milieu. “Eén van de projecten waar ik projectleider
van was, is 'Wells for Clean Water'. Daar verzamelden we
ruim $162.000 om 637 waterbronnen te creëren in Cambodja.” Momenteel werkt ze mee aan ‘Safe’ in Tanzania,
waar een safehouse gecreëerd wordt voor meisjes die
bedreigd worden met vrouwenbesnijdenis. Daarin ondersteunen ze ook onderwijs- en culturele programma’s om
bewustwording te stimuleren.

Anne is tevens bestuurslid bij Stichting Hospice 013 in
Tilburg. “We proberen nu te bewerkstellingen dat er een
tweede hospice in Tilburg komt.” In het verleden heeft
zij ook nog Steunlint voor militairen in Afghanistan opgericht. En daarnaast was zij lid van de medezeggenschapsraad van basisscholen in Den Haag en Tilburg (Jan
Ligthart Rendierhof ). Het lintje werd voor haar aangevraagd door de laatste maar niet de minste vereniging,
dat is de Tilburg International Club (TIC). “Dit is opnieuw
een club voor expats, die sociale en educatieve activiteiten organiseert. Ook in Tilburg woont een grote groep
expats.” Anne richtte deze club op die inmiddels 120 leden kent.

Christ Schuurmans (62) is
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij woont sinds
midden jaren ‘90 in Tilburg-Noord, maar de kiem
van zijn jarenlange inzet
als vrijwilliger werd gelegd
in de wijk Goeseind-Hoefstraat, waar hij als 16-jarige mede bouwde aan de
Stichting Werkgroep Jeugd
Groeseind-Hoefstraat.

“In die tijd was er nog niets te doen voor de jeugd. Als
jongere startte ik kinderdisco the Lookout en ging van
daaruit meer dingen voor de jeugd en de tieners in de
wijk organiseren, zoals de filmmiddag en het jeugdvakantiewerk. Ik ben 28 jaar lang bestuurslid geweest.” Chris
was ook vijf jaar penningmeester voor wijkorganisatie De
Ring.

evenement met muziek uit de seventies.” Ook is hij sinds
2017 bestuurslid van 50PLUS Tilburg. En tevens is hij 26
jaar betrokken bij de activiteiten van de personeelsvereniging van het Tilburgse bedrijf Fabory. Hij organiseerde jarenlang de deelname aan de Tilburg 10 miles en de
Warandeloop door een groep Fabory-medewerkers in
blauwe shirts. “Ik zet meer blauw op straat dan er politie rondloopt”, grapte hij wel eens. Ook een jaarlijkse
motortoertocht door Nederland voor alle personeel van
Fabory-locaties in Nederland organiseerde hij. Chris: “Ik
ben praktisch ingesteld, dit soort activiteiten organiseren
spreekt me het meeste aan.”

Sinds 1999 maakt hij deel uit van Carnavalsvereniging
De Görkese Turken, als coördinator van de bouwploeg
en fotograaf. En sinds 2014 is hij voorzitter van Back to
the Seventies. “We organiseren twee keer per jaar een
Marieke Kooijmans-Verschuren (65), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Marieke is al 20 jaar vrijwilliger bij Con
Gaudi, een orkest met ongeveer 18 mensen met een verstandelijke beperking, het syndroom van down, autisme of
mensen die daarnaast ook nog slecht zien. “Ik heb op het
conservatorium gitaar gestudeerd en viool hoogste graad
op de muziekschool. Ik ben zelf bijna blind, ik zie 1%. Met
Con Gaudi traden we wel eens op bij Kleintje Holland en in
bejaardencentra zoals de Heikant, Padua en Zonnehof. Ik
maakte ook de arrangementen voor de liedjes, maar nu je
ze van internet kunt halen hoeft dat niet meer.” In De Heikant is ze 20 jaar vrijwilliger en bij zorgcentrum Padua 14
jaar, “daar speel ik gitaar en zing liedjes uit de oude doos
voor mensen met dementie.”

Foto: Miek Korsmit

Daarnaast is Marieke sinds 2009 secretaris bij Oogvereniging regio Brabant-Zeeland. Ze geeft namens de vereniging voorlichting op scholen en is medeteamlid van het
Oogcafé in Tilburg. “We houden het Oogcafé bij boerke
Mutsaers, het is een soort van lotgenotencafé, gezellig
maar ook heel informatief. Door corona zitten nu veel leden thuis en missen bewegingsvrijheid. Daarom bel ik ze
nu vaak om te vragen hoe het met ze gaat. In heel Nederland leven 300.000 mensen met een visuele beperking. In
het Oogcafé in Tilburg hebben we gemiddeld 20 gasten
per keer. Ook met de Oogvereniging Brabant-Zeeland
vergaderen we bij Boerke Mutsaers. De vereniging heeft
inmiddels 13 oogcafés in Brabant en Zeeland opgericht.
Zo begon het ook voor mij, ik was bezoeker en ging van
lieverlee steeds meer meehelpen.”

Mensen zien groeien, dat is de mooiste prijs’
In april kreeg Quiet Community Tilburg de Nationale Vrijwilligersprijs uitgereikt door minister Hugo de Jonge.
Quiet Community krijgt hiermee nationale erkenning. Hoog tijd voor een portret van deze stichting die voor veel
klanten van de Voedselbank een extra verschil maakt.
coronacrisis. Heel wat sponsors melden spontaan dat ze
graag de draad weer oppikken als alles weer een beetje
normaal is. En zelfs méér willen doen, omdat onze members nu helemaal in de hoek zitten waar de klappen vallen.
Dat is hartverwarmend.”

Actieve vrijwilligers

De formule…

Met hulp van honderden lokale sponsors biedt Quiet verzachting aan mensen in armoede. Zij krijgen regelmatig
gratis aanbiedingen: een knipbeurt, een fietsreparatie,
een keertje uit eten, een kinderuitje, kaartjes voor voetbal, ijshockey, film of theater. Dit geeft de ‘members’ niet
alleen praktische voordelen en ontspanning. Het signaal
dat wordt afgegeven - ‘we begrijpen hoe moeilijk het voor
je is, je hoort erbij’ - is bedoeld om een sociaal isolement
te doorbreken of te voorkomen. Quiet Community stimuleert dan ook dat mensen hun vaardigheden (her)ontdekken en inzetten, voor zichzelf én voor anderen.
De toekenning van de Nationale Vrijwilligersprijs komt
als geroepen. Vrijwilligerscoördinator René Verhoeven:
“De formule staat of valt met lokale solidariteit. Die is er
volop in Tilburg, maar nu laten we onze sponsors graag
even met rust. Die hebben genoeg aan hun hoofd met de

Gelukkig draait het bij Quiet niet alleen om gratis aanbiedingen. Het werk door de vrijwilligers gaat gewoon door.
Verhoeven: “Omdat de populaire inloopochtend op dinsdag nu ook niet kan plaatsvinden, hebben we gezocht
naar alternatieven. Zo heeft ons belteam, acht mensen
sterk, inmiddels ruim 500 van de members gebeld. Vooral
ouderen en gezinnen met jonge kinderen: gewoon even
vragen hoe het gaat en of we ze ergens mee kunnen helpen. Wij hebben geen toverstokje, maar samen kun je
meer dan in je eentje.”
Een aantal Quiet-members verleent hand- en spandiensten bij ‘ONS Soepje’, dat maaltijden verzorgt voor kwetsbare Tilburgers. Verhoeven: “Onze members komen vaak
met zulke ideeën. Ze weten als geen ander hoe het is om
beperkt te zijn in je mogelijkheden omdat je weinig geld
hebt.”

Vlog

Improvisatie was het sleutelwoord bij de uitreiking van
de Nationale Vrijwilligersprijs. In plaats van een feestelijk
evenement in Amersfoort werd het een digitaal gebeuren
via Facebook. De euforie in de Tilburgse huiskamers was

Gwen en Rene

er niet minder om. René Verhoeven: “Er waren oorspronkelijk 114 kandidaten, wij zijn voorgedragen door ContourdeTwern. We hebben een vlog gemaakt waarin member
Gwen Alberto en ik vertellen wat onze community kan
betekenen voor de vrijwilligers. Gwens verhaal was heel
persoonlijk; hoe zij er bij Quiet in een periode van veel tegenwind tóch in slaagde zichzelf aan de haren omhoog
te trekken. Dat is precies waar wij op hopen. Een andere
vrijwilliger zei ooit: ‘Ik heb meer gehad aan Quiet dan aan
veertien jaar therapie.’ Mensen laten groeien, hun activiteiten, hun zelfvertrouwen, dat is eigenlijk de mooiste prijs.”
Meer info over Quiet Community, zie:
www.quiet.nl/tilburg of Facebook-pagina @quiettilburg.
Bron: Quiet Community & PR.
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Kijk, mijn wijk .....

een plaatje met een praatje

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenleving
met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten.
De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert,
Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met
een praatje. Deze keer een dubbelportret… Twee bijzondere
apothekers in Tilburg-Noord.

Het was verschrikkelijk…
Mijn naam is Sarmad Safi (32 jaar), Apotheker en mede-eigenaar van 2 apotheken in Tilburg Noord. Ik ben geboren
in Irak. De oorlog met Iran was net voorbij, waarna de Golfoorlog begon. Uit angst vluchtten mijn ouders in 1991 de
bergen in met 3 kinderen, samen met duizenden anderen,
in een enorme stroom van mensen die alles in paniek achterlieten. Het was verschrikkelijk.
In 1996 kwam ik als negenjarige samen met mijn ouders
en twee broers naar Nederland. In het begin durfde ik met
niemand te praten en begreep ik niets, maar het duurde
niet lang voor ik mij hier thuis voelde. Binnen een jaar leerde ik de taal en ging ik naar school.
Doen waar ik goed in ben…
Voordat ik naar Nederland kwam wilde ik altijd arts of apotheker worden om mensen te helpen. Ik verwachtte niet
dat ik ooit als vluchteling terecht zou komen in een ander
land. Dat is toch gebeurd en in de loop der tijd heb ik mijn
dromen waargemaakt. Ik heb ervoor gekozen om te doen
waar ik goed in ben en wat ik altijd al wilde.
Nederland is een geweldig land met veel welvaart. Maar
die krijg je niet voor niets. Daar moet je heel hard voor
werken. Dat is ook wat ik heb gedaan. Mijn achtergrond
heeft veel invloed op hetgeen ik nu bereikt heb. Wij worden anders opgevoed dan veel Nederlanders; de nadruk
wordt bij ons erg gelegd op presteren. Daarbij, omdat je
opgroeit in oorlogsgebieden, denk je vaker aan de grotere
issues. Uiteindelijk maakt dit je allemaal wel sterker, waardoor tegenslagen altijd meevallen.
Vroeger moesten we faxen of een brief schrijven…
Ik heb veel familieleden in en buiten Irak. Over het algemeen heb ik regelmatig contact met hen. Maar dat is wel
anders dan een tante of neef om de hoek. De laatste keer
dat ik mijn familie in Irak heb bezocht was in 2014. Mijn
neven en nichtjes bijvoorbeeld heb ik al sinds oktober niet
meer echt gesproken. We appen wel eens, maar hun stem
horen is alweer even geleden. Dat is prima. We zijn allemaal druk en het komt zoals het komt. Ik hou me vooral
vast aan de mooie momenten die ik wel samen met mijn
familie heb beleefd. Want familie in het buitenland heeft
ook een goede kant: áls je elkaar ziet, is het niet vluchtig,

De apothekers M. Mohammadi (links) en S. Safi (rechts)

Foto: Miek Korsmit

maar meteen erg bijzonder, hecht en intens. Wat scheelt
is dat de mogelijkheden van contact nu beter zijn dan
vroeger. Toen moesten we faxen of brieven sturen. Nu is
er WhatsApp, Facetime, Skype.

geen verband houdt met politiek, religie of nationalisme.
Onze missie is om de ontwikkeling van medisch/verpleegkundig onderwijs en effectief gezondheidszorgbeleid in
Irak te ondersteunen.

Iets terugdoen…
Ik wilde altijd al iets terugdoen voor mijn land van herkomst. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben een
tijdje terug benaderd door de Iraakse ambassadeur in Nederland om aan te sluiten bij een medische vereniging ‘Iraqi Medical Society’ die is opgezet door de Iraakse ambassade in Nederland. De vereniging bestaat uit apothekers,
artsen en andere medische professionals die in Nederland
wonen met een Irakese achtergrond. Het is een onafhankelijke medische vereniging zonder winstoogmerk die

Soms is het beter om tegen de stroom in te gaan...
Mijn advies/boodschap aan allochtone jongeren; geef
nooit op, blijf doorzetten. Ook als je denkt dat het niet
gaat lukken. Probeer anders te zijn. Loop niet mee met
de hele meute, maar probeer je eigen persoonlijkheid te
creëren. Kom uit de spiraal van negativiteit. Ga niet met
die flow mee. Soms is het beter om tegen de stroom in te
gaan.

Meysam Mohammadi...

Is de tweede persoon die we portretteren in deze ‘Kijk mijn Wijk’, hij is 36 jaar en woont en werkt met veel plezier in het mooie Tilburg. Getrouwd, vader van twee kinderen en
openbaar apotheker van beroep. Bovendien is hij mede-eigenaar van Apotheek Klijsen en Apotheek de Quirijnstok in Tilburg-Noord.
Na de middelbare school heb ik, na een korte omweg (een
studie Informatica aan de TU in Eindhoven), Farmacie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Hierna heb ik
nog een specialisatie gevolgd tot openbaar apotheker. Als
geneesmiddeldeskundige zet ik me in voor het bevorderen van juist geneesmiddelgebruik.

M. Mohammadi (links) en S. Safi (rechts)

Foto: Miek Korsmit

Op vierjarige leeftijd ben ik samen met mijn ouders en
broer vanuit Iran naar Nederland gekomen. Na een kort
verblijf in een AZC zijn wij als gezin in Tilburg-Noord gaan
wonen, eerst in de Puccinistraat en later in de Tartinistraat.
Mijn basis- en middelbare schoolperiode heb ik in deze
wijk doorgebracht en ik koester de fijne herinneringen
aan die tijd.

Zomeravondwandelingen
(kosten € 4,00 p.p.)

De Stadsgidserij verzorgt in
juli en augustus een aantal
zomeravondwandelingen op
de dinsdagavond om 19.00
uur. Door de Coronacrisis is
het aantal deelnemers beperkt tot groepen met maximaal 12 deelnemers per gids.
We nemen de RIVM-maatregelen in acht.

Iets terugdoen…
Na mijn opleiding ben ik als apotheker gaan werken in een
ketenapotheek in Eindhoven. Toen zich de mogelijkheid
voordeed om Apotheek Klijsen en Apotheek de Quirijnstok over te nemen, heb ik geen moment geaarzeld. Dat
ik nu iets terug kan doen voor de wijk waarin ik ben opgegroeid, geeft mij veel voldoening. Sinds 2016 verleen ik,
samen met mijn geweldige team, farmaceutische zorg aan
de inwoners van Tilburg-Noord.
Prachtig land…
Ik woon ongeveer 30 jaar in Nederland en ben in al die
jaren drie keer op vakantie geweest in Iran. Behalve het
ontmoeten van mijn familie, wil ik heel graag meer van het
land zelf zien. Door mijn drukke baan en het gezinsleven is
het er niet vaker van gekomen, maar ik hoop in de

Deelneming kan alleen op basis van reservering.
Aanmelden via e-mail of telefonisch: (06) 48 26 27 11.
Zondag 21 juni 13.00. Heikantwandelling.
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Start bij de brug van het Lijnsheike, kosten € 4,00 pp.
Dinsdag 14 juli 19.00 uur Centrumwandeling.
Inschrijven: Giesbers@stadsgidserij.nl
Start bij het Standbeeld van Koning Willem II op de
Heuvel.

toekomst meer tijd hiervoor vrij te maken. Ondanks een
groot imagoprobleem, is Iran een prachtig land met een
rijke historie, mooie bezienswaardigheden en een gastvrije bevolking.
De band met mijn familie in Nederland vind ik heel belangrijk, dus daar maak ik graag tijd voor vrij. Mijn ouders
en broer wonen ook in Tilburg. Bovendien heb ik in Nederland een kleine groep Iraanse kennissen waar ik regelmatig contact mee heb. Mensen die ik al ken sinds mijn jeugd,
de band is heel hecht. De rest van mijn familie woont in
Iran en die spreek ik regelmatig telefonisch.
Bevoorrecht…
Er zijn, zeker in het afgelopen jaar, veel ontwikkelingen
geweest in Iran. Deze volg ik op het nieuws, omdat deze
ontwikkelingen vaak gevolgen hebben voor het land, de
bevolking en mijn familie.
Nederland is een multiculturele samenleving met verschillende nationaliteiten en culturen. Tilburg-Noord is hier,
met zijn 120 nationaliteiten, een mooi voorbeeld van. Ik
voel me bevoorrecht om opgegroeid te zijn tussen meerdere culturen. Dit heeft mijn leven en mij als mens alleen
maar verrijkt.
Dinsdag 21 juli 19.00 uur Westendwandeling.
Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl
Start bij Stapperij de Korenbloem aan de Bredaseweg.
Dinsdag 4 augustus 19.00 uur Goirkewandeling.
Inschrijven: vissers@stadsgidserij.nl
Start bij het Textielmuseum aan de Goirkestraat.
Dinsdag 11 augustus 19.00 uur Koningshoevewandeling. Inschrijven: Volkering@stadsgidserij.nl
Start bij het Bastion Hotel aan de Kempenbaan.
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Voor iedereen een warme maaltijd!
Leerlingen van OBS De Blaak hebben
geld ingezameld voor kinderen in
Tilburg Noord die niet elke dag een
warme maaltijd krijgen. Marti de
Brouwer en de leerlingen zijn voor
corona-tijd samen naar de Ypelaer
gekomen om cadeautjes en het geld
te overhandigen aan 4women. Zij
hebben spullen gekocht die 4women
gaat gebruiken voor het koken,
zoals: pannen, een frietpan, mixer &
cadeaubonnen van de Jumbo.
Een warme maaltijd is niet voor

Susan en Rokaya gaan voor een schone wijk

Noord Schoon: ‘Samen maken we Noord
Groen Gezond Gezellig’
Eind mei is in Tilburg Noord de campagne

Tegels eruit, planten erin

Van Tuinvrouw naar TuinTeam

‘Noord Schoon’ gestart. Dat betekent

Maak ook je voorgevel, tuin, boomspiegel

Er is een TuinTeam in opbouw. Word jij

dat er meer aandacht is om met elkaar

of plekje bij de flat groen en fleurig.

blij van dit artikel en heb je zin om mee

aan een schonere wijk te werken. Hoe

Al doende vang je frisse buitenlucht,

te helpen? Heb je ideeën, ervaring met

eenvoudig kan het zijn: gooi afval in de

beweeg je, zorg je voor meer schaduw

tuinieren, planten of zaden die je wilt

afvalbakken. Of houd het bij je tot je het

als het warm is, regel je een goede

delen, wil je graag buiten werken of zoek je

thuis op kunt ruimen.

opvang van regenwater. En maak je jezelf,

de gezelligheid van het samenwerken?

iedereen vanzelfsprekend. Daarom
gaat 4women zich de komende periode

buurtgenoten (en de bijen) blij!
Doe iets meer: deel je ideeën voor een

Susan, Tuinvrouw in de Wijk, helpt je met

Doe dan mee en neem contact op met

schonere wijk. Of bestel bijvoorbeeld een

het regelen van de aanleg, planten en

Susan. Bel 06 228 97 873 of mail naar:

grijper om met iemand samen je straat of

onderhoud. Zij werkt samen met Beter

susanvandennieuwelaar@contourdetwern.

buurt aan te pakken. Je komt buiten, bent

Stokhasselt, WonenBreburg, de wijkraad,

nl

in beweging, hebt een gezamenlijk doel en

de gemeente, Groenrijk en andere

met elkaar wordt het ook iets gezelligs!

organisaties.

Tot slot: Een grijper kun je bestellen via
schoon@tilburg.nl of via Susan.

Spekbonen en contact houden in coronatijd
Door Natacha Pinas

alles; spekbonen, aardappelen, tuinbonen,

om samen met haar zoontje dingen van

peulen, aardbeien en zelfs meerdere
Deborah Willemsen, op uitnodiging van Surinaamse groenten. Ze hebben een
Wim Mouthaan een kijkje gaan nemen in de heerlijk tuinhuisje staan, waar wij een kopje

planten en tuinieren bij te leren. Hoe mooi is

moestuin van hem en Marcel Chanjongchu. thee kregen. Je waant je echt even in een
Dit in het kader van contact houden met de prachtige omgeving in het toch al zo mooie

Altijd samen en nooit alleen.

Vorige week dinsdag ben ik samen met

dat? Ook in de coronatijd worden er mooie
matches gemaakt en contacten gelegd.

bezoekers, vrijwilligers en wijkbewoners groene Stokhasselt.
van Tilburg Noord in de coronatijd. Het

Wijkcentrum De Ypelaer den De Symfonie zijn tot 1 juli op afspraak geopend
van 08:30-17:00 uur.
Spreekuren Ypelaer weer van start
Op dinsdag van 13.00-15.00 uur
Op donderdag van 13.00-15.00 uur
Afspraken maken of andere vragen?
Dit kan bij Sascha Engels, telefonisch
bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdagochtend op: 06-142 498 22 of
via het wijkcentrum.

is niet alleen voor het sociaal werk, maar Anderen helpen
zeker ook voor het facilitaire team heel We hebben bij het wijkcentrum een aantal
belangrijk om contact te houden met de moestuinpercelen waar we ook groente en

Ook in corona-tijden
zijn we er voor je.

wijkbewoners die ons wijkcentrum nu niet fruit hebben geplant voor algemeen gebruik
kunnen bezoeken.
van ons wijkcentrum. Deze percelen, als ook

Heb je vragen of even behoefte
aan een contactmoment?

de buitenbeplanting, worden onderhouden
De moestuin

door onze vrolijke, altijd goedlachse en
Dus in plaats van dat de wijkbewoners naar zingende vrijwilliger Augusto Martis en zijn
ons toekomen, gaan wij naar hen. Deze assistent Angelo. Aan hem is gevraagd om
heren vertellen vol enthousiasme over wijkbewoonster Tamara te helpen en te
hun passie; moestuinieren. Op percelen leren een nieuwe moestuin aan te leggen
van 200 en 300 m2 verbouwen zij van bij de Ypelaer, die zij weer kan gebruiken

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

ContourdeTwern in Noord
Toos, Miranda en Daiy, het beheerteam van de Ypelaer, besloten geen online bingo

adres

te organiseren. Maar gewoon een ouderwetse bingo! Lekker luid roepen door de
microfoon en de bingo-spelers doen mee vanaf het balkon.

Let’s play...
bingo!

De voorbereidingen werden getroffen met Elly Stokkermans; een flatbewoonster die
zeer betrokken is bij de wijk. Zij was ontroerd en geëmotioneerd dat wij dat voor haar
flat wilde doen. “Wat ontzettend leuk en ik help mee”, riep ze meteen.
In de portiek werden posters opgehangen en de bingoboekjes werden in de brievenbus
gedaan. Cadeautjes werden ingepakt en toen was het eindelijk zo ver! Met de
bingoballen, mobiele versterker en microfoon naar buiten! De gelukkige winnaars waren

tel

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

adres

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

erg blij met hun gewonnen cadeau’s. De dames en de flatbewoners vonden het zo leuk dat ze
volgende week donderdag weer een nieuwe bingo gaan spelen.

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

