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Meer kansen voor vogels in de Zwaluwenbunders en de Hazennest!
Tekst en beeld: Ad Kolen
In grootschalige agrarische gebieden is het aantal vogelsoorten beperkt. Vogelaars hebben er dan ook weinig te zoeken. Ik heb me toch laten verleiden vogelonderzoek te
doen in het buitengebied ten noordoosten van Tilburg.
De ’Stichting Nieuwe Warande’ http://www.stichtingnieuwewarande.nl/ wil meer weten over de vogelbevolking van de ’Nieuwe Warande’. De stichting heeft als doel de duurzame toekomst van het landelijke gebied ten noordoosten van Tilburg veilig te stellen. De Nieuwe Warande ligt ruwweg tussen de dorpskern van Udenhout en het stadsdeel
Tilburg-Noord. Het omvat de deelgebieden Vijfhuizen, Quirijnstok, Kouwenberg, Zwaluwenbunders en de Hazennest. Het gebied wordt omlijnd door de Kalverstraat in het
westen, de Houtsestraat in het noorden, de Waalwijkseweg in het noordoosten tot aan de Waalwijksestraat, die samen met de Kraan de oostgrens vormt. In het zuiden wordt
de grens gevormd door de spoorlijn Tilburg - Den Bosch en de Burgemeester Bechtweg. Een enorm gebied: 570 ha. Te groot om in zijn geheel op broedvogels te inventariseren. Om toch enigszins een beeld van de voorkomende vogels te krijgen heb ik het anders aangepakt. De afgelopen drie jaren heb ik minstens eenmaal in de maand, en soms
ook meerdere malen, het hele gebied per fiets doorkruist. Daardoor heb ik een globaal beeld kunnen vormen van de waarde van het gebied voor vogels.
Er is veel veranderd
Bijna vier decennia geleden kwam ik regelmatig in de
Zwaluwenbunders en omgeving. Er is daar veel veranderd. Door ontwatering zijn andere mogelijkheden
ontstaan, zoals boomkwekerijen die er nu talrijk zijn.
In grote delen van het gebied zijn graslanden omgezet
naar maisakkers. Na enkele bezoekjes lijkt het beeld te
zijn zoals grote delen van Noord-Brabant: een overheersend intensief gebruikt agrarisch gebied. Het is bekend
dat maisvelden en boomkwekerijen gewoonlijk voor vogels niet erg interessant zijn. De enkele kievit die er een
broedpoging doet, faalt vaak. Als de mais bijna rijp is,
proberen houtduiven, kraaiachtigen en mezen er wel een
graantje van mee te pikken. Ook na de oogst foerageren
er soms tientallen witte kwikstaarten op akkers.

Kleine afwijkende plekken

Al in het eerste voorjaar van de driejarige tellingenreeks
komt er een keerpunt in mijn beeldvorming van het gebied. ”Er is meer,” ontdek ik als van een ruige rand bij een
maisakker tientallen kneuen opvliegen. Of als in mei een
zeer droge, net ingezaaide maisakker ruim een week lang
acht tapuiten herbergt. Dit stuk is toch aantrekkelijk genoeg voor onderbreking van hun trektocht naar noordelijke broedgebieden. Meer en meer kom ik er achter dat
een aantal, meestal kleinere plekken afwijken van het
merendeels grootschalige eentonige patroon. Deze zijn
- in wisselende mate - wel aantrekkelijk voor vogels en
andere fauna en flora. Recent uitgevoerde kleine ingrepen tonen direct een positief effect, zoals struiken laten
groeien en bloemrijke akkerranden aanleggen. De natuur
reageert; vlinders verschijnen en vogels gaan broeden.
De roodborsttapuit heeft zich in het voorjaar van 2020
op zes geschikte plekken in de Nieuwe Warande gevestigd en weet zich voort te planten. Het is duidelijk dat het
gebied met verdergaande ingrepen nog aantrekkelijker
gemaakt kan worden voor de lokale fauna en flora.

Kruidenrijke akkerranden bieden nectar aan vlinders in het
voorjaar en zaden tot ver in de winter aan vogels

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN
fysio-, manuele- en bekkentherapie

VERTROUWD, DICHTBIJ
PERSOONSGERICHTE
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26 Tilburg | 013-4565410

De minder intensief bewerkte graslanden rondom
Vijfhuizen zijn in trek bij ooievaars

Lees verder op pagina 2
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Meer milieuvriendelijke agrarische
activiteiten

Veel van de agrarische delen in de Nieuwe Warande zijn
eigendom van de gemeente Tilburg en worden verpacht
aan boeren. In de meeste gevallen wordt er mais ingezaaid. De Stichting Nieuwe Warande heeft regelmatig
contact met de gemeente en pleit voor het inzaaien van
akkerkruidenmengsels aan de randen van o.a. maisakkers.
Ook het meer ruimte geven aan struwelen met bramen en
andere struikvormers behoort tot de wensen. Daar kunnen kleine zoogdieren zich verschuilen en struweelvogels
broeden. Dat past niet altijd in de plannen van de pachters en plotseling zijn er soms mooi ontwikkelde stroken
geklepeld of omgeploegd. De gemeente is bezig met een
beheerplan, ook in het kader van het plan voor het Landschapspark Pauwels, waarin dit soort kleinschalige landschapselementen wat steviger verankerd kunnen worden.
Het zal zeker een proces van de lange adem worden. Door
de aandacht voor het gebied zijn veel mensen alert en
maken zich zorgen om hetgeen de plannen rondom het
Landschapspark Pauwels behelzen. Recreatieve voorzieningen zijn er immers genoeg in de omgeving. Het heeft
de voorkeur om natuur, kleinschaligheid en meer milieuvriendelijke agrarische activiteiten de kans geven.

Ringmussen staan onder druk

Drie jaren onderzoek in de veranderende Nieuwe Warande hebben 82 verschillende vogelsoorten opgeleverd. Een
aantal daarvan zijn in de grootschalige landbouwgebieden in bepaalde jaargetijden in flinke aantallen aanwezig.
Zo zijn houtduif, zwarte kraai, kauw en spreeuw regelmatig aangetroffen in het gebied. Ze vinden er voedsel en
rust. In kleinere aantallen broeden ze er ook. Meeuwen
en ganzen worden in beperkte aantallen aangetroffen.
De kleine mantelmeeuw is er soms in de zomer en grote
Canadese en grauwe ganzen foerageren op de maisstoppelvelden na de oogst. Vaste bewoners zijn er zeker ook.
Kneuen doorkruisen in wisselende groepen het gebied. In
de aangelegde ruige rand langs de Burgemeester Bechtweg grenzend aan Kouwenberg zingen meerdere ’kneu-

Recent uitgevoerde kleine ingrepen, zoals een struikenrij laten groeien, tonen direct een positief effect

ters’ het stotterende liedje van rateltjes, trillers en heldere
fluittonen ter bevestiging van hun territorium. In een perceel ’kerstbomen’ onder Vijfhuizen zijn dit voorjaar meerdere nesten met eieren of jongen van kneuen gezien. De
aantallen zijn niet bekend, maar bij de meeste boerderijen
en woningen broeden wel huismussen. Ook boerenzwaluwen hebben hier en daar een plek om te broeden.
Van huiszwaluwen zijn twee broedlocaties bekend. Ringmussen doen het op vele plaatsen niet goed, zo ook in
de Nieuwe Warande. Aan de noordrand van de Zwaluwenbunders is een populatie van enkele tientallen ringmussen gevestigd. Het verdwijnen van natuurlijke broedgelegenheden is een van de hindernissen die ze moeten
overwinnen.

typische weidevogel. Als dan ook nog meerdere malen de
zang van de boomleeuwerik klinkt vanuit de boomkwekerij aan de andere kant van deze zandweg, is een onverwacht mooi plaatje rond.

Zoogdieren, boombewoners en ooievaars

Ad Kolen, een vogelaar!

De Hazennest met zijn eikenbossen is voor zoogdieren,
spechten en andere boombewoners een geschikt leefgebied. Ze planten zich er ook voort. De minder intensief bewerkte graslanden rondom Vijfhuizen zijn in trek bij ooievaars. Zowel de plaatselijke populatie als doortrekkers zijn
er in wisselende aantallen te zien. Over de Nieuwe Warande verspreid liggen dus meerdere opvallende pareltjes.

Biologische bedrijven middelpunt van natuurlijke activiteiten

Soortenrijk grasland biedt mogelijkheden voor meerdere
soorten weidevogels

Op de lijst met alle waargenomen vogelsoorten prijken bijvoorbeeld buizerd, sperwer, torenvalk, scholekster, kievit,
watersnip, wulp, koekoek, spotvogel, bosrietzanger, kleine karekiet, grauwe vliegenvanger, gele kwikstaart en de
lijst eindigt met patrijs en geelgors. Een biologische tuinderij aan de Zwaluwsestraat bood in het voorjaar van 2020
een onderkomen aan een paar patrijzen met drie jongen.
Het achterwege laten van insecten- en onkruidbestrijders
biedt het geschikte voedsel (insecten) voor de opgroeiende patrijsjes. De graslanden van het aangrenzende biologische melkveebedrijf zien er ook anders uit: geen Engels
raaigras maar veel klaver, weegbree en boterbloem. Deze
planten bieden een biotoop aan de gele kwikstaart, een

Acceptabele alternatieven

Stimuleren van soortgelijke activiteiten en een beleid gericht op verhogen van de huidige grondwaterstand in de
Nieuwe Warande zijn belangrijke adviezen aan beleidsmakers en uitvoerders. Het is niet reëel te verwachten dat de
toestand van ruim 50 jaar geleden - een drassig graslandgebied met weidevogels - terugkomt. Maar tussen die en
de huidige situatie liggen mogelijkheden voor acceptabele alternatieven. Laten we daar met zijn allen aan werken.

Afscheid Ad Kolen
Na 20 jaar is dit de laatste bijdrage aan de rubriek
van Ad Kolen in de Wijkkrant. Het is tijd voor iets
anders, geeft Ad aan. In de 20 jaar dat hij zijn natuurrubriek schrijft, heeft hij een vaste schare lezers
opgebouwd, hij krijgt regelmatig mails en positieve opmerkingen over zijn tekst en foto’s. Veel lezers
leerden door zijn rubriek de natuur in en om Noord
kennen, zoals de vele vogelsoorten en de prachtige bomen die er groeien. Ad’s aandacht voor de
natuur van Tilburg-Noord blijft te volgen online,
op http://vogelsenzo.blogspot.com/ Want dat Ad
actief blijft met zijn hobby, staat als een paal boven water. Ook zegt hij toe dat hij bij tijd en wijle
nog wel eens zal schrijven voor Wijkkrant Noord.
Ad, bedankt voor de blik op de natuur die je ons gegeven hebt!

Wandelingen Stadsgidserij
De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval U niet over Internet beschikt kunt
U zich ook telefonisch aanmelden op Tel: 06 48262711.
De Corona Crisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is 12 pers. We respecteren de 1,5 mrt. norm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

Onze agenda is onder voorbehoud.

Afhankelijk van de besluitvorming kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden.

Zaterdag 13 februari 13.00

Noordhoekwandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Het centrum kent ook een ring die net buiten de binnenstad ligt. Startend bij het “ historische Pollet hoekske” aan
de Spoorlaan met hier tegenover de moderne buurman
“het busstation”.
De wandeling voert verder langs o.a. de Noordhoek met
het Marietje Kessels monument, het Odulphuslyceum, de
begraafplaats Bredase weg en de oude Brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat. De wandeling eindigt op het
Sint Annaplein, eens de plaats waar Vincent van Gogh zijn
onderkomen had.
Start voor het Centraal Station. Kosten € 5,00 p.p

Zaterdag 20 februari 13.00 uur.

Westend wandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Westend is een voorbeeld van een wijk die, door zijn veelzijdigheid alleen al het wandelen meer dan waard is. Vanaf
Stapperij de Korenbloem nemen wij u mee door Zorgvlied
waar we stilstaan bij Mariëngaarde, de voormalige kerk
aan de Ringbaan West, het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc.
Start bij Stapperij de Korenbloem aan de Bredaseweg.
Kosten € 5.00 p.p.

Zaterdag 27 februari

Start 13.00 uur Goirkewandeling.
Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt een rijk verleden
tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels van de arbeiders inmiddels onder het maaiveld zijn
weggespoeld. Door deze wandeling loopt de wol als een

gesponnen draad en starten we bij het Textielmuseum
aan de Goirkestraat. Een prachtige kerk, het Norbertijnenpoortje, museum de Pont etc…
We starten deze wandeling bij het Textielmuseum.
Kosten € 5.00 p.p.
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Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

What’s in a name?

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS
ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS
Online workshop wereldkeuken: Arabische rijst koken

De afgelopen maanden kreeg de Wereldkeuken regelmatig vragen over de bereiding
van hun heerlijke maaltijden. Daaruit blijkt dat de bijzondere gerechten goed in de
smaak vallen!

Vroeger hoopte ik dat hardloopster Nelly Coman zou trouwen met Rob de Nijs. Volgens
toen geldend gebruik zou ze dan ‘Nelly de
Nijs Coman’ hebben geheten. Spreek dat
maar eens in één adem uit. Ik kan er nog altijd
om schaterlachen.
Met enige aarzeling deel ik enkele pikanterieën met u. Onlangs las ik in de krant over
Xaviera, dochter van Frans Plooij en Hetty
van de Rijt, de auteurs van het boekje ‘Oei,
ik groei!’. Een bestseller sinds het ruim vijfentwintig jaar geleden werd uitgegeven. Dochter Xaviera Plooij is onderdeel van het bedrijf
achter ‘Oei, ik groei!’ en gehuwd met ene meneer Plas. Zij noemt zich sindsdien Xaviera
Plas-Plooij. Als ik zoiets lees, kan ik dat in eerste instantie nooit geloven. De werkelijkheid
is altijd absurder dan mijn fantasie (en die
mag er wezen!). Plas-Plooij zou niet misstaan
in het rijtje nette namen voor het geslacht
van je dochtertje: voorbibs, plasgaatje, ‘plasplooij’ (by the way: wij spraken immer van
‘vagijntje’ toen onze meisjes klein waren). En nu we toch in dit delicate gebied zijn aanbeland… wat te denken van ‘schaamstreek’ voor de genitale zone? Dat is toch niks om je
voor te schamen. Om hier een positiever draai aan te geven, bedacht ik ‘Genitalië’, u weet
wel, die warme streek in het zuiden.
Ik herinner me dat Tilburger en Senaatslid Tiny Kox (SP) in Amerika een rapport van zijn
hand over de Palestijnse zaak moest toelichten en derhalve in Amerikaanse nieuwsrubrieken verscheen. Tiny Kox op z’n Engels uitgesproken, klinkt hetzelfde als tiny cocks
(kleine piemels). Ik heb een Amerikaanse nieuwslezer de slappe lach zien krijgen nadat
hij dit oplas van zijn autocue (zoek maar op Youtube).
Het kan altijd nog gekker, al gelooft u dat misschien niet, maar ik heb ooit iemand ontmoet die Dick van Lith heet… Hoe dan?! Wat dachten die ouders toen ze hun zoon Dick
noemden? “Hallo, ik ben Dick van Lith” en dat die ander dan antwoordt: “Opschepper…”
Het zal mijn dirty mind wel zijn.

Nieuwsgierig hoe al dit lekkers gemaakt wordt? Vanaf 15 februari plaatst de Wereldkeuken online kooklessen op Youtube. Daarmee kun je zien hoe de wereldkeuken kookt
en kun je het zelf ook gaan proberen. De eerste les is de bereiding van onze Wereldse
“Arabische rijst”. Dit is rijst van een langgraankorrel, vol van smaak, gezond en voedzaam! Dat smaakt echt heel anders dan snelkookrijst uit de supermarkt! Een andere les
die gaat komen is bijvoorbeeld Somalische Smoor. Ook dit heerlijke stoofvleesgerecht
wordt door velen gewaardeerd en is een aanrader om zelf te maken! En niet onbelangrijk: alle ingrediënten zijn in Tilburg-Noord verkrijgbaar!
De workshop is gratis te volgen. U vindt deze op: www.rondetafelhuis.nl

Afscheid van Richard van de Wouw

Richard van de Wouw, onze stafmedewerker in het Ronde Tafelhuis zet een nieuwe stap
op weg naar de toekomst. Per 1 januari heeft hij afscheid genomen en gaat aan de slag
als psychiatrisch begeleider binnen Reinier van Arkel op een afdeling voor doven en
slechthorenden. Richard schreef een afscheidsbrief. Daaruit kiezen wij een enkele passage…
“Er zijn zoveel dingen die me bij zullen blijven, dat het
moeilijk wordt om deze kort op te sommen. Het heerlijke
eten van de Wereldkeuken, de goede en inspirerende gesprekken met alle mensen, de warmte van de bijzondere
gemeenschap die is ontstaan. Het was een voorrecht om
daar deel van te zijn. Mijn tijd bij het Ronde Tafelhuis heeft
me geleerd dat vertrouwen, liefde en aandacht voor elkaar
krachtige wapens zijn die de samenleving nodig heeft. Dat
de ander die soms zo vreemd lijkt, dat vaak helemaal niet is.
En dat werken aan een betere wereld helemaal niet moeilijk
hoeft te zijn. Dat is vaak niet verder dan een goed gesprek
verwijderd. Stap naar je buurman, spreek met een ander, of
wandel in de toekomst eens binnen in het Ronde Tafelhuis.
Vind elkaar in het mens-zijn en ervaar hoe rijk en gezegend
we eigenlijk zijn”.
De volledige tekst van de brief van Richard is te vinden op onze website.

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,-

Gezellig	
  samen	
  eten,	
  kletsen,	
  samen	
  zijn	
  en	
  lachen;	
  	
  
DE	
  RESTO-‐AVOND!	
  	
  
Nu	
  nog	
  niet	
  mogelijk,	
  helaas!	
  Maar	
  thuis	
  genieten	
  van	
  een	
  
heerlijk	
  vers	
  en	
  met	
  liefde	
  bereide	
  maaltijd	
  wel!	
  	
  
Op	
  woensdag	
  en	
  vrijdag	
  bereidt	
  het	
  Resto-‐team	
  bij	
  de	
  
Tongerlose	
  Hoef	
  een	
  gezond	
  3-‐gangendiner	
  om	
  af	
  te	
  halen.	
  
(Reitse	
  Hoevenstraat	
  129)	
  
	
  

LEUK	
  IDEE:	
  	
  
Nodig	
  gezellig	
  iemand	
  uit	
  om	
  samen	
  te	
  
eten	
  en	
  organiseer,	
  
geheel	
  corona	
  pl	
  roof,	
  jouw	
  eigen	
  
‘mini	
  Resto-‐diner	
  voor	
  2’.	
  
En	
  ontvang	
  deze	
  “Niemand	
  alleen	
  aan	
  
tafel”	
  placemat	
  GRATIS.	
  

Reserveer	
  op	
  werkdagen	
  tussen	
  09.00	
  en	
  12.30	
  uur	
  via	
  0900	
  -‐	
  900	
  3030	
  (lokaal	
  tarief)	
  
of	
  online	
  24	
  uur	
  per	
  dag	
  op	
  https://reserveren.restovanharte.nl	
  	
  

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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Carnavalsstichting Tilburg schrapt alle activiteiten
Door: Hans Happel
Van zaterdag 13 februari tot dinsdag 16 februari 2021 zou Carnaval gevierd worden. Dit gaat niet door. Voor echte carnavalsvrienden een hele vreemde gebeurtenis.
Op zondag 11 oktober 2020 ontvingen wij het volgende bericht van Patrick Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg: “Carnavalsstichting Tilburg schrapt alle
activiteiten komend carnavalsseizoen”.

Foto's uit het fotoarchief van Miek Korsmit

“Een moeilijk besluit in een periode waarin we juist allemaal uitkijken naar een mooi carnavalsfeest”, laat Dewez
ons weten. Graag wil hij iedereen bedanken voor de positieve en hartverwarmende reacties. Zeker horen daar de
partners toe, die er alles aan wilden doen om Carnaval in
Kruikenstad toch door te laten gaan. “Het is goed om te
weten dat ook zij achter dit besluit staan. Dit geeft veel
vertrouwen voor de toekomst. Een toekomst waarin we
samen én gezond heel Tilburg opnieuw groen-oranje laten kleuren”,

Ook geen bescheiden Carnaval in Tilburg-Noord?

Wat betekent dit voor Tilburg-Noord? Geen Tonpraoters-toernooi in de Symfonie. Geen optocht van schoolkinderen door de straten. Geen carnaval in de kantine van
ZIGO. Geen Carnavalsmis op De Schans. Zelfs de laatste
restjes van wat ooit een bloeiend carnavalsfeest in onze
wijk is geweest, blijven dit jaar achterwege. Misschien dat
de kinderen van de basisscholen op de vrijdag voor carnaval nog verkleed naar school kunnen gaan en dat in de

ontmoetingsruimten van de flats aan de Hoffmannlaan
en de Mendelssohnstaat op kleine schaal de flatbewoners
in carnavalsstemming bij elkaar kunnen komen, mits het
einde van de lockdown en het begin van de vaccinatie
dat toelaten

Een bloeiend Carnavalsverleden

Al weer wat jaartjes geleden hadden we in Noord op De
Schans en in de Leharstraat op nog geen tweehonderd
meter van elkaar verwijderd twee bruisende carnavalsverenigingen: De Schaansschuivers en de Lijntrekkers. Er
werden wagens gebouwd die in de opstoet mee gingen
en er werd volop gemusiceerd. Beide hadden een huisorkest Trammelanto en De Buskenblaozers. Ab en Henriette Kuiper waren velen jaren lid van de ‘Buskens’. Ab was
medeoprichter van De Schaansschuivers. Ik vraag hem
wat er allemaal gebeurd is. Waar zijn de carnavalvierders
heen getrokken? En wat heeft die uittocht veroorzaakt?
“De laatste carnavalsvereniging, De Lijntrekkers is verhuisd naar een locatie over het spoor. De Riddershof was

helaas niet meer beschikbaar. De Schaansschuivers waren
vroeger thuis in Wijkcentrum De Schans. Dat wijkcentrum
is gesloten en vervangen door Wijkcentrum De Symfonie.
Hier vond verleden jaar nog het Tonpraotersfestijn plaats.
Maar ook dat is dit jaar niet aan de orde. Helaas bestaan
De Schaansschuivers niet meer. Hun band De Buskens bestaan nog steeds. Ze zijn verhuisd naar een locatie buiten
Tilburg-Noord, De Buskes staan goed bekend bij carnavalminnend Tilburg. Komt er nog een optocht op vrijdagmiddag van de scholen in Noord? Ik denk het niet of er
moet veel veranderen. Carnaval, een volksfeest bij uitstek,
zal dit jaar helaas niet plaats vinden. Wat de gevolgen
zijn voor het jaar wat komen gaat, is nu nog ongewis. We
wachten af en hopen er maar het beste van. Wij, van Wijkkrant-Noord, komen daar dan zeker op terug. Ondanks al
het gedoe rond het coronavirus dat overigens vorig jaar
duidelijk bewezen heeft hoe gevaarlijk carnaval kan zijn
voor het voortwoekeren van een epidemie, de bloeiend
jaren van weleer zullen waarschijnlijk nooit meer terugkeren.

Tientallen vrijwilligers Stichting Somalisch Cultureel Centrum Ummah de straat op in
het kader van het project NoordSchoon
Vrijdag 1 januari gingen tientallen vrijwilligers van Stichting Somalisch Cultureel Centrum Ummah de straat
op. In alle vroegte hebben deze vrijwilligers in het kader van het gemeentelijk project NoordSchoon de straten
schoongeveegd na de oudjaarsavond. Zowel jong als oud deden mee aan dit initiatief. Het resulteerde in een
schonere omgeving voor de bewoners van Tilburg-Noord.
Om 09.30u ’s ochtends verzamelden alle vrijwilligers bij
het Verdiplein. Iedereen kreeg de benodigde materialen
en begon aan zijn/haar ronde. Verspreid over de straten
in de Stokhasselt prikten zij het afval van de straat. Tijdens
de schoonmaakactie kregen alle vrijwilligers een lekker
warm drankje en een hapje aangeboden door de stichting.
Buurtbewoners waren enthousiast over de bijdrage die de
stichting leverde. Ook de lokale ondernemers waardeerden de inzet van de vrijwilligers van de stichting. Een van
hen gaf dit ook te kennen: “We zijn heel blij met jullie bijdrage aan dit project.”
Het is voor de vrijwilligers van de stichting niet de eerste keer dat zij meedoen aan het project NoordSchoon. Al
vanaf het voorjaar van 2020 leveren ze een bijdrage aan
onder andere dit project. Op deze manier wil de stichting
haar maatschappelijke bijdrage leveren zodat straten
weer schoner en veiliger worden.
Naast deze schoonmaakactie zette het Somalisch Cultureel Centrum Ummah zich deze kerstvakantie ook in op andere manieren maatschappelijk voor de wijk. Zo organiseerden hun vrijwilligers meerdere dagen in de week sport- en
spelactiviteiten voor jongeren. Hiermee werden die in de wijk bezig gehouden zodat ze ook met inachtneming van de coronamaatregelen, op een gezonde en sportieve manier de
vakantie kunnen doorbrengen.
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Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

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

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Een modern sprookje

Je spreekt niet elke dag iemand wiens vader 102 jaar
oud werd en parlementariër was in de regering van Haile Selassi, Keizer van Ethiopië. Ik ken Haile Selassi vooral
door reggaemuziek, Rastafari’s dachten dat hij de reïncarnatie van Jezus was en hij was een inspiratiebron
voor Bob Marley. Die gebruikte een deel van een speech
van hem voor het lied ‘War’. Als reporter voor de wijkkrant ontmoet je zo nog eens iemand! Ik zit tegenover
Teshome Demssie en noteer zijn verhaal.
Teshome werd geboren in Addis Abeba, de hoofdstad
van Ethiopië. Hij was de één na jongste in een orthodox
christelijk gezin van 10 kinderen. Hij vertelt dat 2 van
zijn zussen al lang geleden zijn overleden. Teshome studeerde landbouwkunde in Ethiopië. Na de val van Haile
Selassie was de toestand in het land chaotisch, er waren
gevechten op straat en daarbij vielen ook doden. Een aantal kinderen van het gezin is het land ontvlucht en woont
sindsdien in Amerika. Dat plan hadden de zevenentwintigjarige Teshome en zijn toenmalige vrouw ook. Zij kwamen echter niet verder dan Amsterdam. De reis stokte bij
de transfer op Schiphol. Omdat de visa niet in orde waren,
mochten ze niet verder reizen. Het stel kwam terecht in
een opvangcentrum voor asielzoekers in Leersum.

Andere tijden

Dat het tweeëndertig jaar geleden andere tijden waren
dan nu, blijkt wel uit het feit dat ze maar vijf à zes weken in
dat opvangcentrum hoefden te blijven, ze kregen woonruimte aangeboden in Tilburg-Noord. Over die eerste periode vertelt Teshome: “Nederlands is een moeilijke taal,
dat moest ik natuurlijk eerst leren. In Ethiopië is Engels
de tweede taal, gelukkig kun je daarmee in Nederland
ook goed terecht.” Met zijn opleiding in de landbouw kan
hij hier niet zoveel. Tijdens een beroepsoriëntatietraject
wordt hem een technisch beroep geadviseerd. Hij kan aan
de slag bij een bedrijf in installatietechniek. Maar dat valt
hem zwaar, hij vindt er zijn draai niet en besluit er na zijn
proeftijd van twee maanden te stoppen. Via een project
voor allochtonen komt hij terecht bij de Efteling. Hij kon
kiezen welke richting hij daar wilde gaan doen en besloot
voor de horeca te gaan. Hij begon als gastheer en later
werkte hij in de keuken. Hij volgde een koksopleiding en
is nu alweer drieëntwintig jaar kok.

Sterke genen

Het echtpaar kreeg één zoon die nu vierentwintig jaar oud
is. Aan het huwelijk kwam in 2006 een einde en werd de
scheiding een feit. In 2008 leert Teshome zijn nieuwe partner kennen, een collega in de Efteling. Met zijn gezondheid ging het niet zo goed, hij kreeg een maagbloeding.
Tijdens een kijkoperatie werd het stuk maag verwijderd
dat niet in orde was. Helaas bleek de maagwand te zwak
om de hechtingen te houden waarop het litteken opensprong. Maagsappen kwamen in de buikholte terecht,
een complicatie waaraan de meeste mensen overlijden.
Teshome balanceert op het randje van de dood. In totaal
werd hij zes keer geopereerd en heeft anderhalf jaar geleefd op uitsluitend sondevoeding. In het Elizabeth -TweeSteden Ziekenhuis noemen ze hem een medisch wonder.

Het mooie is dat hij sinds die periode nooit meer klachten
heeft gehad. Het zullen de sterke genen van zijn ouders
zijn; zijn vader werd 102 en zijn moeder 93. Ze waren 77
jaar getrouwd!

En ze leefden nog lang en gelukkig

Teshome is ruim twee jaar uit de roulatie geweest vanwege zijn ziekte. Het zegt iets over hem maar zeker ook
over de Efteling dat hij weer terug kon komen in zijn oude
baan. Hij heeft dan ook niets dan lof over zijn werkgever.
Inmiddels wonen Teshome en zijn nieuwe partner alweer
enkele jaren gelukkig samen aan de Schans, een van de
mooiere plekjes in de stad. Een verhaal dat leest als een
sprookje over de man die naar Amerika wilde maar gelukkig werd in Tilburg Noord.

Ben je alleen en wil je aanspraak? Een Tilburgs Maatje!
Door: Ab Kuiper

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken of wil je graag meer gezelschap? Een Tilburgs Maatje biedt uitkomst. Het Maatje komt bij je op bezoek en heeft oog voor de dingen
die je goed kunt of graag doet. Hij of zij zoekt met jou naar de activiteiten en mogelijkheden in jouw omgeving, zodat je het in de toekomst weer zelf kunt.
Getriggerd door het bovenstaande heb ik me laten uitnodigen voor een gesprek om maatje te worden. Op heldere
wijze werd uitgelegd wat van vrijwiligers verwacht wordt
en dat is niet vrijblijvend. Je moet bovendien een verklaring omtrent het gedrag overleggen en een verklaring
tekenen waarin je belooft geen misbruik te maken van de

mensen waar je mee te maken krijgt.
Een Tilburgs Maatje wordt gekoppeld aan een kwetsbare
Tilburger. Eentje die bij je past en die je regelmatig ziet. Iemand die je bijvoorbeeld kunt helpen met taal. Of een gezin dat je ondersteunt met jouw persoonlijke ervaringen.

Maar ook op de koffie gaan bij een eenzame oudere of iemand helpen met de administratie. Er wordt een match gemaakt die écht past bij jouw wensen. Meer weten? Bel dan
naar het adviespunt op (013) 549 86 46 ContourdeTwern.
Voor nadere informatie: www.Tilburgsmaatje.nl

Anecdotes

Mijn eerste maatje uit Tilburg-Noord was door een hersenbloeding getroffen en had daar afasie aan overgehouden.
Daarbij heb je woorden en beelden wel in je hoofd maar
kun je ze niet verwoorden. De verbinding is verbroken tussen het vormen van woorden en het uitspreken daarvan.
Je moet een eigen vorm van communicatie bedenken. Ik
ontdekte door schade en schande dat bellen geen succes
is en we spraken af dat we alleen thuis dingen met elkaar
zouden bespreken; met pen en papier bij de hand. Zo is
onze samenwerking en uiteindelijk vriendschap begonnen.
Met warme gevoelens denk ik terug aan die keer dat we
een synagoge bezochten die nu was ingericht voor concerten. Er stond een prachtige concertvleugel op het podium. Mijn maatje was helaas door zijn hersenbloeding
niet meer in staat piano te spelen, een hand wilde niet
meer goed volgen. Ik kreeg hem toch aan het spelen, hij
probeerde het en het was ontroerend om te zien wat dat
teweeg bracht. Echter van het ene moment op de andere
was de pijp leeg en moesten we naar huis. Helaas is mijn
maatje er niet meer en dat doet me heel wat. Van elkaar
niet kennen tot een vorm van vriendschap en elkaar in je
waarde laten. Het heeft me veel gebracht. Ik kan iedereen
aanraden om Tilburgs Maatje te worden.
De schrijver van dit artikel met zijn huidige Tilburgse maatje Arie, een zeer verdienstelijk schilder.

Foto: Miek Korsmit
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Het Zwaailicht..............
Hallo,

Babbelaars

Mijn naam is Vincent Coolen. Ik ben 41 jaar oud en sinds 2002 werkzaam bij de politie. Na
eerst een aantal jaren op straat te hebben gewerkt in Roosendaal en Breda, ben ik in 2008
gaan werken bij IBT. Dit is een afdeling binnen de politie die zorg draagt voor opleiding,
training en begeleiding van collega’s op het gebied van geweld en gevaarsbeheersing.
Vanuit afdeling IBT ben ik gekoppeld aan Team Groene Beemden waardoor ik regelmatig
in het team aanwezig ben en voor geweldsdelicten en/of vraagstukken rondom geweld
beschikbaar ben. Soms gaat dit alleen om advies, soms gaat het ook om het aanbieden
van een training/onderwijs om collega’s vaardiger te maken.

Foto: Miek Korsmit
Door: Marco van der Sijpt
Het werk van een politieagent is erg divers. De politieagent kan tijdens zijn werk om uiteenlopende redenen terechtkomen in een situatie waarin hij geweld moet gebruiken om
zijn doel te bereiken. Tijdens trainingen investeren we in de contactfase waarin we agenten leren om de-escalerend op te treden. Wanneer het toch tot een situatie komt waarin
geweld onvermijdelijk is, reiken we de agenten principes, procedures en vaardigheden
aan zodat zij hun werk zo goed en professioneel mogelijk kunnen uitvoeren.
Tijdens de start in de politieopleiding wordt hiermee al een begin gemaakt en deze training loopt als een rode draad door de loopbaan van een politieagent. Elk jaar dient een
agent deel te nemen aan een aantal uren training en moet hij/zij laten zien over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de geweldsmiddelen te mogen gebruiken
en geweld te mogen toepassen tijdens het werk op straat.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het politiewerk, ben ik af en toe
nog bij Team Groene Beemden te vinden en draai ik hier mee of ondersteun ik in onderwijstaken. Op deze manier probeer ik bij te dragen aan de professionaliteit van de
collega’s in het team.

In Memoriam Frits Haen
Door Hans Happel
Op donderdag 3 december namen de medewerkers en vrijwilligers van het Ronde
Tafel afscheid van Frits Haen. Een trouwe en betrokken vrijwilliger die het Ronde
Tafelhuis voorzag van administratieve en technische ondersteuning. Vanaf het
allereerste uur was Frits betrokken bij de groei en ontwikkeling van het Ronde
Tafelhuis.

Foto: Jan van Eijndhoven

Vanaf 1990, ruim 30 jaar, was Frits als vrijwilliger actief
bij de parochie Heikant-Quirijnstok. Aanvankelijk in de
commissie Beheer van de Driekoningenkerk maar al snel
nam hij ook zitting in het Parochiebestuur. Daar leerde hij
Thea van Blitterswijk kennen. Met haar heeft hij de overgang van de Driekoningenkerk naar het Ronde Tafelhuis
en alle verhuizingen meegemaakt die daar bij hoorden.
Je zou kunnen zeggen dat hij altijd in het gebouw aan
het Wagnerplein is gebleven. Althans,… mensen die van
de faciliteiten van het gebouw gebruik wilden maken,
konden niet om hem heen. Al was het maar om te reserveren of de sleutel op te halen. Dat gold ooit voor het
kerkgebouw en dat gold tot voor kort nog steeds voor
het betreden van het VerhalenHuis.
Het overlijden van Frits laat ons bedroefd en verslagen achter. Al een langere tijd worstelde hij met zijn gezondheid. Toch nog onverwacht kregen we het verschrikkelijke
bericht dat hij het leven heeft moeten laten. We zijn dankbaar voor zijn inzet en de tijd
die we met hem hebben genoten. De uitvaartceremonie vond plaats in de Mariakerk
aan De Schans. Helaas kon er maar een beperkt aantal mensen bij de dienst aanwezig
zijn. Tekenend was wel dat bij aankomst bij de kerk een erehaag stond van vele medewerkers en vrijwilligers van het Ronde Tafelhuis en Bibliotheek Wagnerplein.
Met een witte roos in de hand brachten zij op een eigen manier hulde aan Frits en zijn gezin. Zijn afscheid
werd gekenmerkt door zijn eigen woorden: ‘’Maak je
over mij geen zorgen. Ik kom wel waar ik zijn moet. Ik
heb een goed leven gehad.’’

Ze zouden rond een uur of vijf komen maar ze waren zelfs iets vroeger. De begroeting was hartelijk maar toch anders dan normaal. Een nicht en haar man. Geen
zoenen op de wang, zelfs niet in de lucht. Geen stevige handdruk, zelfs geen schouderklopje. Binnenkomen op anderhalve meter in ons smalle halletje. Jas aan de
kapstok. Bloemen in de vaas. Leuk dat jullie er zijn. Echt gezellig.
Toen waren we nog met zevenen. Ons ene huishouden en dus twee gasten op deze
oudejaarsavond. De tafel, gelukkig een grote, feestelijk gedekt en we deden de
kerstsfeer nog eens lichtjes over. Meloen met ham, een nog feestelijker hoofdgerecht en geen vuurwerk als afsluiting maar wel een heerlijk toetje.
Koffie en thee. Zitten op de bank. Het geluidsniveau is aanzienlijk gedaald want
twee pubers hebben het huis verlaten. Die zien we volgend jaar weer. Of net iets
voor twaalven, dat is nog onbekend. Jongste bolletje blijft bij ons en vermaakt zich
prima op de net aangeschafte spelcomputer. Om alle corona-shit een beetje te vergeten hebben we een spelcomputer gekocht voor op de televisie. Mario Kart en
Mario Odyssey, uren speelplezier gegarandeerd. Geen probleem als ze de televisie
maar niet te hard zetten. We horen liever een vrolijke doch zachte Mario dan een
schreeuwerige Youp met bretels. Geen conferences voor ons. We ronden het jaar
zelf wel af.
Om het gezin nog meer te kietelen (goed voor jezelf zorgen in deze roerige tijden, wie gaat het anders doen?) heb ik een paar gezelschapsspellen gekocht. Escaperoom-spellen. Eentje bevat een viertal verschillende puzzelopdrachten om uit
de escape-room te ontsnappen. De ene keer vlucht je voor een gelekt virus, echt
waar, de andere keer probeer je een ontsnappende gangster te achtervolgen. Daarnaast zit er in de doos een plastic aftelklok waar je een viertal plastic sleuteltjes in
moet stoppen in de hoop dat het de juiste sleuteltjes zijn natuurlijk. Heb je het
goed gedaan dan stopt de klok. Deed je het fout dan wordt er nog een extra minuut
vanaf gehaald. En je hebt maar zestig minuten.
Al puzzelend vliegt de tijd voorbij. We eten toastjes en drinken wijn. We lachen en
drinken ook spa-rood. We kijken niet naar de aftelklok maar worden door jongste
eraan herinnerd dat er buiten al vuurwerk is begonnen. Een nationaal verbod te
spijt.
Het is net even na twaalven als ik samen met jongste naar buiten loop en we even
ontsnappen aan de gezelligheid binnen. Met een glas in de hand escapen we uit
onze eigen escape-room. We vluchten een beetje en we zouden wel willen vliegen.
Een feniks richt zich op in de vers gevallen sneeuw en kijkt rustig in de rondte. Ze
spreidt haar vleugels en stijgt langzaam omhoog. We kijken naar beneden en ontsnappen aan een vervelend jaar en vliegen, opgelicht door vleugels van hoop, vol
goede verwachtingen een nieuw jaar tegemoet.
Al is het dan wat laat; ik wilde u hem niet onthouden deze column. Alsnog het
allerbeste voor 2021!
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Alleen aan de wandel
Tekst en beeld: Myriam Krol

Duidelijke markering van het wandelpad

Let op het bord met een koe, dan mag je niet met de hond de
akker op

Waarvoor kom je nu nog je huis uit? Voor de supermarkt?
En voor een wandeling! In coronatijd is wandelen de nationale hobby geworden. Eenmaal aangekomen in de natuur lijkt het wel of het markt is. Jan en alleman slingert
zich achter elkaar door de vrije natuur. De parkeerplaatsen overvol en bij de coffee-to-go lijkt het de Korte Heuvel
wel. Gezellig, dat wel! Maar wil je gewoon even lekker rustig een stukje lopen nabij Tilburg-Noord, denk dan eens
aan Ommetje de Nieuwe Warande. Je loopt er vanaf het
viaduct over de Tangent bij de Rugdijk direct in. Je staat
meteen in de natuur en wandelt vrijwel de hele tijd over
zandpaden en langs akkers. Eerlijk is eerlijk, er is geen
spektakel van bos, ven, heide, stuifzand of stromende beken. Maar er is ook geen verkeer, je komt eigenlijk helemaal niemand tegen…. Hoe heerlijk is dat? Ik liep het ommetje dinsdag 19 januari en het regende en waaide soms
stevig. Misschien dat ik daarom niemand tegenkwam? Op
de www.stichtingdenieuwewarande.nl/wandelen/ vind je
de route, of bekijk hem op de IVN routeapp. De route is
goed aangegeven. Ik liep vanaf het viaduct bij de Rugdijk
via een trap het talud naar beneden, de Zwaluwsestraat
in, een mooie zandweg met bomen. Na een paar honderd
meter kon ik rechtsaf door een poortje de akkers in en liep

daar net zolang tot ik bij het Riddershofpad kwam. Daar
kun je meteen even de nieuwbouw van villawijk de Nieuwe Warande meepikken als je wilt. Ik vervolgde mijn weg
over het Riddershofpad richting Brasserie Valentijn, beter
bekend als Café de Hemeltjes. Een fijne pleisterplaats,
maar ja Corona, dus gesloten. Op dit punt in de route vind
je cultuurhistorische informatie over het gebied. Via zandweg de Waalwijksebaan liep ik naar de Waalwijkseweg.
Aan deze lange zandweg vind je twee picknickbanken.
Aangekomen bij de Waalwijkseweg kun je linksaf zandweg de Zwaluwsestraat weer in. Maar de route gaat nog
even door, tot je tegenover kaasboerderij Matthijssen via
een brugje weer de weilanden inloopt. Uiteindelijk kom
je dan op de Zwaluwsestraat bij het begin uit. Dat dit ommetje bestaat is onder meer te danken aan de boeren in
dit gebied. Ze staan toe dat wandelaars over hun akkers
lopen en samen met Stichting de Nieuwe Warande onderhouden ze de paden en de wegwijzers. Vaak loopt er ook
vee in de weilanden. Voor de wandelaar is dat extra leuk.
Dat betekent wel dat je deze route niet met een hond mag
lopen. Het schijnt dat vee ziek kan worden van hondenpoep. En je wilt natuurlijk niet de koeien bang maken met
je blaffende hond!

Op twee punten in de route is er een bankje

Pad aan de rand van een akker is typisch Ommetje

De route die ik liep was 6,25 km en ik deed er 1,5 uur over

start van het ommetje bij het viaduct van de Quirijnstokstraat

Herdenkingsdienst Brabantse slachtoffers na een jaar Coronavirus
Speciaal voor alle overleden Brabanders aan het coronavirus. Voor mensen die dierbaren verloren zijn aan het
coronavirus, is dit de gelegenheid er uitgebreider bij stil
te kunnen staan.

mezzo’s door zangeres Farah. Het is niet alleen een herdenking, maar ook bedoeld om mensen een hart onder de
riem te steken. Vanwege de coronamaatregelen zal deze
herdenking in besloten kring plaatsvinden.

De eerste coronapatiënt in Nederland werd in Tilburg in
het ETZ-Ziekenhuis opgenomen op donderdag 27 februari 2020, dat is op 27 februari 2021 precies een jaar na dato.
Helaas bleek al snel dat Brabant de brandhaard was van
het coronavirus. Dat had zijn weerslag in de vele zieken,
doden en veel verdrietige mensen. In Brabant zijn in een
jaar tijd op dit moment 2524 sterfgevallen te betreuren
vanwege het Coronavirus. De ons ontvallen Brabanders
willen we op 27 februari herdenken in de Hasseltse Kapel
in Tilburg, door middel van een bijzondere herdenkingsdienst die vanaf 17.45 uur ook digitaal uitgezonden wordt.
De Hasseltse Kapel heeft in al die jaren vanaf 1536 al veel
stormen weerstaan, met de bekende kaarsjes die daar
altijd opgestoken worden, is het de plaats bij uitstek om
zo’n herdenking in Tilburg te organiseren. We gaan voor
alle overledenen een kaarsje opsteken en een aantal betrokken sprekers zullen een korte toespraak houden om
de slachtoffers van deze pandemie te herdenken.

Kaarszakken voor dierbaren

De sprekers worden afgewisseld met muzikale inter-

Nabestaanden kunnen op een speciale manier hun dier-

Hasseltse Kapel

baren herdenken. Daartoe kunnen geïnteresseerden de
naam van hun dierbare op een kaarszak laten plaatsen.
Die kunnen online besteld worden, er zullen in deze kaarszakken kaarsjes geplaatst worden. De kosten hiervoor bedragen € 5,-. Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst
naar een herinneringstegel voor alle Brabantse coronaslachtoffers. Die zal in de kapel aangebracht worden. Van
de kaarszakken wordt een foto gemaakt, die de indiener
gratis via e-mail toegezonden krijgt. We zijn er nog niet, er
moet nog veel gebeuren, maar we zijn op de goede weg;
het vaccin is er, nu nog iedereen inenten.
De live stream is te volgen vanaf 17.45 uur op onder meer
de facebookpagina van 50PLUS Tilburg. Gezien de coronamaatregelen kunnen geïnteresseerden helaas niet fysiek
aanwezig zijn. “Op deze wijze willen we stil staan bij het
enorme leed dat er is vanwege het coronavirus. Ook willen
we zo mensen die er op dit moment mee te kampen hebben een hart onder de riem steken”, zegt Henk van Tilborg
van 50PLUS, die hoopt met dit initiatief alle ontvallen personen door het coronavirus passend te herinneren en de
eer te geven die zij verdienen, iets wat door de coronabeperkingen tijdens uitvaarten minder goed mogelijk was.
Meer info bij Hans Sweep 50PLUS:
hanssweep@raadtilburg.nl
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Volop drukte op het Wagnerplein. Het parkeerterrein is mudvol

Een essentiële winkel, zo tijdens de feestdagen

'Sale’: afhalen aan de deur

We bezorgen op bestelling. Winkel open voor PostNL

Oliebollenkraam: Oudejaarsavond op het Wagnerplein.

Via het raam lesmateriaal ophalen bij De Sleutel

Aanbod aan spiritualiteit in de sfeer van het licht van Kerstmis
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Harde lockdown tijdens de feestdagen in Tilburg-Noord
Door Hans Happel en Miek Korsmit

Rond de kerstdagen zijn we er op uit getrokken voor het maken van een fotoreportage
over de ‘harde lockdown’ in onze wijk. Tijdens de ’intelligente lockdown’ van maart en
april (zie editie, april 2020) maakten we een eerste reportage. De verschillen zijn frappant.
Op de dag voor Kerstmis was het een drukte van jewelste op de parkeerterreinen van
het Wagnerplein. Allerlei ‘essentiële’ winkels waaronder de slijterij werden op het laatste
moment nog op een bezoek gefêteerd. De rijen van maart en april voor de supermarkten
en de ‘Action’ stonden nu voor Gall & Gall. Overigens in maart meldden we ook dat ‘het
parkeerterrein voor de Albert Heijn zoals gebruikelijk mudvol’ stond. Toch is het een stuk
minder stil en zeker niet zo leeg op straat als toen. Je ziet gelukkig wel kinderen buiten
spelen. Ook al zitten ze ook nu niet op school maar thuis, binnen onder de hoede van
hun thuiswerkende ouders opdrachten voor school te maken.
De Kerst is voorbij gegaan in veel kleiner verband en zonder kerstvieringen in kerken.
Ofschoon?… De vieringen in de Gereformeerde Gemeente Het Kruispunt werden toch
nog door een klein aantal mensen bezocht. In verband met de harde lockdown zijn twee
dingen zeker. Het aantal besmettingen liep tijdens de feestdagen en in de weken daarna
onvoldoende terug. En dat komt misschien wel omdat we met zijn allen een stuk minder
gezeglijk en vooral minder angstig zijn dan in maart 2020. Dat veel besmette mensen
er met een flinke griep vanaf zijn gekomen heeft de vrees voor het virus waarschijnlijk
behoorlijk doen afnemen. Maar hoe je het ook wendt of keert. Al die dringende adviezen van het kabinet Rutte het laatste half jaar riepen bij velen onder ons even zoveel
uitzonderingen op. Zo dachten Action en Hema aanvankelijk dat zij zichzelf mochten
rekenen tot de ‘essentiële winkels’. In maart waren ze nog open nu moesten ze op last
van de overheid sluiten.

Wij bezorgen thuis

Kerstviering die toch doorging

Mariakerk was alleen maar een uurtje open voor een bezoek aan de Kerststal
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KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal
1. (internationale) vergadering; 7. beoordeling (aanmerking); 12. streling; 13. pauselijke driekroon; 14. mannelijk dier; 15. int. autokenteken IJsland; 17. (snij)wond;
19. dienstbode; 21. muzieknoot; 22. nieuw (in samenst.); 24. felicitatie; 27. hemellichaam; 28. touwkleurig; 30. steen; 31. eikenschors; 32. kledingstuk; 33. wijfje van
het huishoen; 35. stekelige plant; 37. runderen (algemene benaming); 38. ruimte
tussen twee woorden; 41. recht stuk van een vaart; 42. jaargetijde; 44. slijk
(bezinksel); 46. iemand die door moed uitblinkt; 47. deel van schip; 48. vertrek
waar administratieve werkzaamheden worden verricht; 49. Nederlandse rivier; 50.
toegewijde vlijt; 52. plaats in Italië; 54. treiteren; 56. rijwiel- en automobiel industrie (afk.); 58. jammeren; 61. tien (Engels); 62. vleesgerecht; 64. Engels bier; 65.
bloedvat; 67. horizon; 68. vlaktemaat; 70. Europeaan; 72. Europeaan; 73. iemand
die met zijn voertuig de weg onveilig maakt; 76. Europeaan; 77. godsdienst (afk.);
78. tussen heet en koud; 79. zijde van het schip waar de wind op staat; 81.
muzieknoot; 82. slaapplaats; 83. schijnreden of schijnrechtvaardiging; 84. lidwoord; 86. handelsmerk (logo); 87. nalatenschap.
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

23

36

87
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1. Aziaat; 2. natrium (scheik. afk.); 3. brandstof; 4. sieraad; 5. jatten; 6. deel van
gelaat; 7. het schip der woestijn; 8. nijlreiger; 9. vod; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. muziekstuk voor vijf partijen; 16. niet-zoet (van wijnen); 18. eikenschors; 20. bouwland; 21. sporenplant; 23. zwaardwalvis; 25. melkklier; 26. deel
van jaar; 27. werktuig om fijne en grove materialen te scheiden; 29. eiergerecht;
32. de weg niet meer wetend; 34. medicijn; 36. gehakte biefstuk; 37. schil (huid);
39. rustpoos bij een toneeluitvoering; 40. houtsoort; 42. klimop; 43. schop; 45.
(café)buffet; 46. bestanddeel van bier; 51. klein meertje; 53. bladgroente; 54. uitgestrekte boomloze grasvlakte in Noord-Amerika; 55. hemellichaam; 56. lichaam
van een schip; 57. rivier in Oostenrijk; 59. kleur; 60. diplomatiek vertegenwoordiger van de paus; 62. tent of hut der indianen; 63. spijl in gevangenisdeur; 66.
scheepsvloer; 67. biljartstok; 69. economisch en administratief onderwijs (afk.);
71. rivier in Utrecht; 73. (lijk)kleed; 74. regenboogvlies in het oog; 74. wijfje van de
hond en vos; 78. deel van oor; 80. sprookjesfiguur; 82. bescherming bevolking
(afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

De oplossing van puzzel 8 - 2020 is: FIJNE FEESTDAGEN ALLEMAAL
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Rieky van de Pol, Lennondreef
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 12 februari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG

Kom je ook bij ons spelen?

Twintig twintig heeft me niks gebracht
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
"Er zit iets moois in iedere dag"
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht mij veel lichtpuntjes!

Lees het gedicht nu van onder naar boven

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
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ALS HET JE LUKT EEN GRAPPIGE,
OF SPANNENDE STRIP TE MAKEN
DAN KUNNEN WE DIE IN DE
WIJKKRANT PLAATSEN.

DAT MAG EEN KORTE STRIP ZIJN
VOOR EEN EDITIE, MAAR HET MAG
OOK EEN STRIP ZIJN MET EEN

LIJK HET JOU LEUK OM HIERMEE
AAN DE SLAG TE GAAN?

KIJK OOK EENS OP
DEZE WEBSITE!

In bijna iedere krant zie je ze dagelijks staan:
stripverhalen; een aantal getekende plaatjes
met de tekst in een ballonnetje. Iedere dag
een nieuw kort verhaaltje van ongeveer
4 plaatjes in de krant. Soms kan dat ook in
de vorm van een vervolgstrip zijn. Ollie B.
Bommel is zo’n bekende, strips met veel
tekst. Het zijn strips voor oudere mensen.
Strips staan niet alleen in de krant, maar ook
in boeken en tijdschriften. Wat denk je van
Donald Duck; iedere maand weer nieuwe
verhaaltjes van Walt Disney. En de Donald
Duck wordt niet alleen gelezen door jonge
kinderen, maar ook door heel veel ouders.
Misschien ken jij zelf ook wel een aantal
strips, bijvoorbeeld Suske en Wiske, en Kuifje.
Als je verhaaltjes kunt bedenken kun je zelf
ook een stripverhaal maken.

VERVOLG IN 2, 3 OF MEER EDITIES.
ALS JOUW STRIP IN DE KRANT WORDT
GEPLAATST, KOMEN WE JE OOK NOG
INTERVIEWEN! SUCCES.
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Activiteiten wijkraden

Wijkburger 2020; ietsje later

Omdat de coronamaatregelen door het kabinet opnieuw
zijn aangescherpt en er tussen half december en half januari een volledige lockdown was, hebben de wijkraden
helemaal geen activiteiten kunnen organiseren. Dat betekent: geen vertoning van opera’s, geen familiedagen,
geen Kerstevenementen, geen activiteiten voor de jeugd
en ook niet voor ouderen. Zodra de maatregelen worden
versoepeld en we weer leuke dingen kunnen organiseren,
leest u dat op de websites van de wijkraden:
www.stokhasselt.nl en www.noordraad.nl.

De verkiezing van de wijkburger verloopt vanwege de
coronapandemie dit jaar anders dan dat we gewend zijn.
Dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie waarin de wijkburger
bekend kon worden gemaakt. Maar aan voordrachten, afgelopen najaar gedaan, geen gebrek. Wel aan mogelijkheden om bij elkaar te komen. Daarom duurt het dit jaar ietsje langer. Maar die wijkburger gaat er zeker komen. Nog
even wachten tot de volgende editie van de wijkkrant.

Proeftuin (aardgasvrij) Quirijnstok
De rijksoverheid is in 2018 gestart met de eerste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. In totaal werd voor
27 proeftuinen subsidie toegekend, waarvan één in Tilburg-Noord. De gemeente ging hiervoor met 3 deelprojecten van start: Beethovenlaan/Offenbachstraat, de
Mozartflat en Quirijnstok. Voor de eerste twee projecten
was het bijkomend gegeven dat ook onderhoud verricht
moest worden (vervanging van daken en respectievelijk
balkons). Het project Mozartlaan is sinds enkele maanden
in uitvoering. De woningen aan de Beethovenlaan en Offenbachstraat hebben inmiddels nieuwe en geïsoleerde
daken. En daar eindigt dit project mee want de bewoners
zien af van de stap om de woningen aardgasvrij te maken.
Voor Quirijnstok was het primaire doel ‘van het gas af’.
Hiervoor werd in 2019 een wijkteam opgericht dat behoorlijk actief is geweest. Het team heeft druk overleg gevoerd, veel informatie ontvangen en kreeg zelfs scholing.
Vorig najaar hebben wijkteam en gemeente besloten dat
‘aardgasvrij’ nog niet haalbaar is; de tijd is er nog niet rijp
voor. Het wijkteam is inmiddels opgeheven. Maar daarmee houdt het project niet helemaal op te bestaan. Want
het wijkteam mag er dan niet meer zijn, bewoners kunnen
wel een rol spelen in de wijkaanpak.
Een aantal oud-leden van het wijkteam deed samen met
een honderdtal wijkbewoners mee met bewonersspel
‘HIER begint het’, dat afgelopen najaar onder leiding van
de gemeente (Yvanca Wensing) en door Klimaatstichting

HIER (Sanne Dietz) in Quirijnstok werd uitgezet. HIER
heeft met dit bewonersspel de eerste stappen gezet tot
een nieuw initiatief om bewoners te betrekken bij het
verduurzamen van hun woningen. Op dit moment is een
handvol bewoners actief. Maar dat mogen er best meer
worden!

Wil je deelnemen aan dit bewonersinitiatief? Sluit je dan
snel aan en stuur een e-mail naar Sanne Dietz via:
sanne@hier.nu .

De proeftuinen in Nederland; 27 eerste ronde (gele
stippen) en 19 tweede ronde (grijze stippen)
Bewoners in Quirijnstok kunnen vanaf nu meedenken
over acties die hen kunnen helpen met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling
om bewoners te betrekken bij mogelijke stappen, en dat
niet alleen; bewoners hebben echt wat te zeggen, kunnen
zich er mee bemoeien. Bijvoorbeeld door te onderzoeken
of er warmtebeelden in de woningen kunnen worden gemaakt om inzichtelijk te krijgen waar het meeste warmteverlies optreedt. HIER én de gemeente bieden daarbij
hulp. De gemeente heeft bovendien een duurzaamheidsmakelaar aangetrokken om ondersteuning te bieden bij
energiebesparing aan bewoners die dat wensen.
De duurzaamheidsmakelaar is er om energievragen te
beantwoorden en technische zaken uit te leggen zodat
keuzes gemaakt kunnen worden; collectief of individueel,
alles is mogelijk.

Wijkraden in gesprek met wethouder Lahlah
Over armoedebeleid, bestaanszekerheid en de sociale ontwikkelingen in Noord
Op 9 december heeft een delegatie van beide wijkraden gesproken met wethouder
Esmah Lahlah. Onderwerp van het gesprek was de nota Bestaanszekerheid. Ook werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de brief van de wijkraden aan het college over
de sociale ontwikkelingen in de wijk te bespreken.

Esmah Lahlah, foto Beeld Werkt/Tom Valstar

Maar eerst over de nota Bestaanszekerheid. De wethouder gaf aan dat ze niet langer
wil spreken over armoedebeleid, maar dat het gaat om meerdere samenhangende onderwerpen als wonen, onderwijs, sport en gezondheid. De wijkraden onderschrijven
die visie maar hebben tegelijkertijd vragen over deze samenhangende benadering. De
wethouder kiest niet alleen voor een integrale aanpak maar ook voor maatwerk. Ze wil
vooral voorkomen dat achteraf reparaties nodig zijn omdat een bepaalde regelingen
niet bij iedereen goed werken. Op dit moment loopt een experiment met een groep van
50 personen uit de hele stad die een inkomen hebben van 120% van het minimum inko-

men. De deelnemers zijn niet alleen uitkeringsgerechtigden maar ook werkenden met
een laag inkomen. Resultaten van het experiment zijn nog niet bekend. De wijkraden
gaan het met grote belangstelling, maar zeker ook kritisch volgen. Want de armoede in
Noord is relatief groot en het is de wijkraden er alles aan gelegen om het probleem aan
te pakken; al dan niet in samenhang met andere (sociale) aspecten.
In haar nota geeft de wethouder ook aan dat ze de armoede die van generatie op generatie wordt overgedragen, wil tegen gaan. Juist in de brief aan het college hebben
de wijkraden het belang van kinderopvang en onderwijs aangekaart. Daarmee kan het
patroon worden doorbroken. Veel kinderen in Tilburg-Noord beginnen al met een achterstand in het basisonderwijs. Die achterstand blijft hen achtervolgen. Het percentage
kinderen in Tilburg-Noord dat na het basisonderwijs instroomt bij het praktijkonderwijs
is veel groter dan in de rest van Tilburg. De doorstroom naar havo/vwo is in Noord nog
geen 20% (het gemiddelde in Tilburg is 49%!). Bovendien is het aantal voortijdig schoolverlaters in Noord ook groter. Zo ontstaat de vicieuze cirkel. Maar de wijkraden geloven
niet dat dit aan de kinderen of de scholen ligt. We hebben daarom gevraagd wat de
gemeente doet om dit onrecht te bestrijden. Er zijn in het land talloze voorbeelden van
extra investeringen bijvoorbeeld om schooltijdverlenging of huiswerkbegeleiding mogelijk te maken. Als de wethouder ook haar visie op een integrale aanpak waar wil maken
zal ook breder gekeken moeten worden naar ondermeer huisvesting en gezondheid.
Toen we ons in de wijk bogen over de problematiek van de ondermijning (ja, ook dat is
een onderwerp waar de wijkraden zich over buigen), constateerden we dat je zo vroeg
mogelijk moet beginnen met begeleiding van de jeugd. Kinderen die naar de kinderopvang gaan, leren de taal, krijgen een structuur aangeboden, leren omgaan met andere
kinderen, leren spelen. Het is immers juist daarom dat we als wijkraden in overleg met
de ouderkamer een aantal ambassadrices hebben opgeleid die naar andere ouders gaan
om in hun eigen taal te vertellen hoe de eigen kinderen zich positief hebben ontwikkeld
door de kinderopvang. Maar helaas lopen de kosten op en trekken ouders hun kinderen
terug. Waarom doet de gemeente geen extra investering in kwetsbare wijken? Wethouder Lahlah gaf aan dat ze zich nog weinig heeft beziggehouden met deze onderwerpen.
Esmah Lahlah, foto Beeld Werkt/Tom Valstar
Ook de omgevingsmanager (van de gemeente) heeft na onze brief aan het college bij
ons geïnformeerd naar onze visie. Beiden hebben toegezegd zich in de problemen te
zullen verdiepen. De eerste afspraken zijn al gemaakt. Ook de uitnodiging van de wethouder om met projectvoorstellen te komen is niet tegen dovemans oren gezegd. Voor
ons een reden om aan de deur te blijven kloppen.
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Duurzaamheid: niet alleen de verantwoordelijkheid van burgers
Een oproep aan de gemeenteraad om verder te kijken dan de economische principes

Landschap Wijkevoort, foto gemeente Tilburg
In Nederland verdwijnt elke dag 8 ha aan natuur en/of
open landschap voor woningen, wegen en distributiecentra. Ook de gemeente Tilburg doet hier volop aan mee.
Die laat ook groen verdwijnen dat ons bewoners gezond
en gelukkig maakt. Wat was ook al weer de titel van het
bestuursakkoord van deze coalitie?
Gaat en ging de gemeente Tilburg in de loop der tijd wel
zo zorgvuldig om met onze groene ruimte? Is het wel zo
nodig om steeds meer buitengebieden op te offeren aan
economie, verkeer en logistiek? De waarde van die gebieden is vele malen groter dan de grondopbrengst voor de
gemeente. Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd
dan is het wel dat we anders moeten leven. Dat we zuinig
moeten zijn op de natuur, zorgvuldig om moeten gaan met
het milieu, dat de biodiversiteit belangrijker is dan ooit en
dat we onze koopzucht zo snel mogelijk in toom moeten
zien te houden. We zijn gewend geraakt aan een overheid
die liberaal denkt en waarbij de markteconomie en de leer
van Keynes voorop staan. Consumeren, consumeren, consumeren. Steeds meer wetenschappers en burgers beseffen dat het anders moet. Dat er andere, belangrijkere dingen een rol spelen. Burgers (en vooral jongeren) laten zich
horen (vooral over het klimaat). Kijk eens naar de plannen
van minister Cora van Nieuwenhuizen voor de verbreding
de A27 en A12 die zoveel weerstand oproepen omdat er
bos voor moet wijken en het – volgens wetenschappers de vraag is of die verbreding nog wel nodig is (gezien de
vermindering van files). Burgers komen in opstand omdat
we juist zuinig moeten zijn op de bossen. De noodzaak
daartoe was nog nooit zo groot. Maar de politiek; die gaat
gewoon door op de oude voet. Die verbredingen komen
er gewoon, ondanks protesten van burgers.
Eenzelfde proces zien we nu en in de loop der tijd bij de
gemeente Tilburg. Voorbeelden rondom Tilburg-Noord
te over. Het begon feitelijk al met de vloeivelden, als uitlaatklep voor het industriële afvalwater. De grond raakte
daardoor zo vervuild dat de natuur jaren nodig heeft zich
te herstellen. Woningbouw was daardoor niet mogelijk,
daarom werd het bos. Feitelijk is het Noorderbos meer
een opgedrongen dan een vrije keuze. Herinnert u zich
het landschapspark ‘de Mast’ nog? Ooit een groene verbinding tussen Tilburg-Noord en Huis ter Heide. Waar je
vanaf Tilburg-Noord zo in kon lopen. Nu doorsneden door
de Burgemeester Letschertweg, en de Burgemeester van
Voorst tot Voorstweg. Binnenkort gaat ook het restant ter
ziele omdat dit gebruikt wordt voor een verbindingsweg

tussen het industrieterrein en rondweg. En wat weet u
nog van Charlotte Oord? Een groene oase op het industrieterrein. Straks de vestigingsplaats voor een volgende
‘grijze doos’. Weg natuur. En niet zo lang geleden waren
er ook de gemeentelijke ideeën over woningbouw in de
Kouwenberg, een verdere uitrol van de pannenkoek van
de stad Tilburg.
En we vergeten bijna iets: het MOB-complex, aan de rand
van Tilburg-Noord. Als het aan de gemeente ligt, gaat er
een evenemententerrein komen. Ook hier betreft het een
mooi gebied dat vooral behouden moet blijven. Vertier en
genot moeten niet prefereren boven maatschappelijke en
natuurwaarden. Gelukkig zijn een jaar geleden de plannen
voor een logistiek centrum
in Zwaluwbunders afgeblazen maar ideeën rondom Wijkevoort worden wel
gerealiseerd. De gemeente
laat het open cultuurlandschap in de Reeshof plaats
maken voor logistiek centrum Wijkevoort (80 ha).

de ervaringen uit het verleden en de consequenties van
andere plannen. Denk duurzaam en kijk naar de lange termijn. Er is zo veel moois mogelijk in Tilburg. Er is zoveel
dat herwaardering verdient boven massaconsumptie en
genot: verbetering van de ecologie, duurzame landbouw,
recreatie in natuur voor alle Tilburgers. Want logistieke
hotspot zijn is helemaal niet stoer (kan met het oog op
de toekomst zelfs riskant zijn). Dat betekent namelijk nog
meer verkeersbewegingen, nog meer energie (verplichte
zonnepanelen lossen dat niet op), nog meer werkmigranten en foetsie kwetsbaar landschap.
De overheid is geen bedrijf, al doet ze zich als zodanig
voor. En geen eiser in een rechtsproces die alleen gelijk

En al wordt dat zoveel mogelijk ingepast in natuur
en recreatieruimte, het
waardevolle open landschap verdwijnt (met die
geplande hallen tot 25
meter hoog) en komt niet
meer terug. Het plan zorgt
volgens de gemeente voor
werkgelegenheid (2800Gebied Wijkevoort, foto gemeente Tilburg
4400 banen). Maar zijn dat
wel banen voor onze bewoners? De vrees is dat er niet wil krijgen. Want behalve een economische rol heeft de
honderden maar mogelijk een paar duizend werkmigran- overheid vooral een maatschappelijke functie. Gemeente,
ten bij moeten komen. En er is nu al zo’n groot tekort aan toon (veer)kracht, neem je verantwoordelijkheid (vooral
huisvesting voor deze mensen. Er wordt zo een groot, voor volgende generaties) en durf terug te komen op benieuw probleem gecreëerd. Nog een laatste voorbeeld. sluiten. Doe het voor de gezondheid en het geluk van de
De Midden Brabantweg moet een slagader worden voor stad.
het verkeer. Een investering waarmee miljoenen gemoeid
zijn, maar waarmee het woonklimaat in Tilburg-Noord
weer onder druk komt te staan ten faveure van ons stadscentrum.
Het zou de gemeenteraad sieren om bij uitvoeringsplannen de burger beter te betrekken en ook te kijken naar
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Samen met FactoryTilburg op zoek naar het verhaal achter het nieuws
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De wereld om ons heen zit vol met informatie. Je leest, hoort en ziet zoveel nieuws,
dat ook over jouw wijk gaat. Maar wat is nou waar? Klopt het allemaal wel? Vaak
hebben mensen ook een duidelijke mening over een onderwerp. Waar komt deze
vandaan? Het kan zijn dat er iets op Facebook heeft gestaan, de buurman beweert
iets zeker te weten of je hoort iets langs de lijn op het sportveld. FactoryTilburg kan
het samen met jou uitzoeken.

“Wat ligt er veel afval op straat.
De gemeente moet veel vaker de
containers en openbare prullenbakken
legen.”

Amy van de Wiel

FactoryTilburg trekt de wijk in om in gesprek te gaan met
buurtbewoners. We willen weten wat er speelt en leeft
en vooral waar inwoners hun vraagtekens bij zetten. Wat
willen jullie wel eens uitzocht hebben? Dit kan over van
alles gaan. Van (online) uitspraken van Tilburgse politici,
beleidsmakers en belangenorganisaties tot beweringen
die in de buurt de ronde doen. Zoals over afval op straat,
de komst van een groot gebouw, een nieuwe verkeerssituatie of vergroening.

Samenwerking

Het project wordt gestart in de wijken Heikant en Korvel.
In samenwerking met de bibliotheek en ContourdeTwern
sluiten twee medewerkers van FactoryTilburg, Amy van
de Wiel en Annemijn van Langeveld, wekelijks aan bij
plekken in de wijk waar buurtbewoners samenkomen. Tijdens deze gesprekken zoeken ze uit wat er echt leeft in
de wijk en waarvan inwoners willen weten wat er wel of
niet waar is. Zet je ergens vraagtekens bij? Wil je weten of
een nieuwsbericht of bewering klopt? Laat het dan vooral
aan ons weten! Wij helpen je om dit samen uit te zoeken
en delen de uitkomsten. We laten zien hoe we dit doen,
zodat je dit de volgende keer ook zelf kunt proberen.

Annemijn van Langeveld

“De gemeente wil Tilburg gaan
vergroenen. Maar ondertussen worden
er wel bomen gekapt. Dat is toch raar!”

Contact

DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH
HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN
Voor editie 2 van 2021, die uitkomt op 17 maart 2021 moet
de kopij binnen zijn op 12 februari 2021

We hopen half februari, na de lockdown, de wijk in te
gaan en jullie te ontmoeten. Maar je kunt ons ook al eerder bereiken als je iets uitgezocht wil hebben. Stuur dan
een mailtje naar factorytilburg@gmail.com of bel naar
06-12090979. Wij gaan samen met je aan de slag! Op onze
website vind je nog meer over het project:
www.factorytilburg.fhj.nl.

“Nog een woontoren erbij? Terwijl
er een tekort is aan betaalbare
starterswoningen!”

IK KOOK - JIJ OOK?
Door: Jacques van der Borght
Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer maken we een vegetarisch
gerecht waarin u het vlees niet zult missen. In de bereiding gebruik ik crème fraîche
maar als je helemaal vegan wilt, gebruik dan een plantaardig alternatief. We gaan
naar Italië en maken een lekkere paddenstoelenpasta.

Tagliatelle con funghi

Sinds kort nieuw in onze praktijk: Shockwave therapie
Heeft u last van:
• Chronische klachten aan schouder,
elleboog, knie of achillespees
• Spier en/of pees gerelateerde
klachten
• Hielspoor

013 5470257
Benatzkystraat 38

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.

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

Nodig:
Tagliatelle, bekertje crème fraîche, paddenstoelenbouillontablet, olijfolie, bakje kastanjechampignons, bakje witte champignons (en eventueel nog
meer paddenstoelen naar keuze), 1 ui, 1 teentje
knoflook, verse peterselie, zwarte peper;
Voorbereiden:
Maak de paddenstoelen schoon door met een keukenpapiertje wat zand af te vegen.
Let op, was de paddenstoelen niet, ze zuigen heel veel water op! Snij ze in vieren of in
schijfjes, kleine exemplaren laat u gewoon heel. Snipper de ui. Zet een pan water op
met zout om de tagliatelle in te koken. Hak de peterselie fijn.
Aan de kook:
Kook de tagliatelle volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Terwijl de tagliatelle opstaat, verhit u drie eetlepels olijfolie in een hete wok. Voeg de ui toe en pers het
teentje knoflook erboven uit. Voeg de paddenstoelen toe en bak alles op hoog vuur
terwijl u alles steeds omschept. Na vijf minuten draait u de warmtebron lager en roert
u de crème fraîche door het paddenstoelenmengsel. Verkruimel de bouillontablet
erboven en roer alles goed door elkaar. Flink wat zwarte peper erbij. Als de tagliatelle
gaar is, afgieten en meteen in de wok bij de paddenstoelen doen. Door elkaar scheppen en peterselie overheen strooien. Klaar!
Een lekker salade smaakt hier altijd bij maar een stronkje broccoli net zo goed.
Geniet ervan!
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Straatklinkers: De Fallastraat...

Jessica Köhler-Bracke

Manuel de Falla,
Spaans componist (1876 - 1946)

DAT D OET DE DEUR DI CHT

Door: Ab Kuiper

Zeg mam, weet jij hoe je een olifant in de koelkast krijgt?
Heel eenvoudig: deurtje open - olifant erin - deurtje dicht.
Precies: DEUR DICHT!!
Terwijl Nederland steeds vaker zucht onder het extreem warme weer, kan ik mijn geluk
niet op: ik ben namelijk een echte koukleum. Maar met carnaval is het traditiegetrouw
altijd ijskoud. Dus blijf ik liever binnen. Dat is echter nog geen garantie voor een beetje
warmte.

Manuel de Falla heeft een bescheiden oeuvre achtergelaten, dat voornamelijk bestaat
uit toneel- en balletmuziek. Zijn bekendheid dankt hij voornamelijk aan zijn balletten El amor brujo (De liefde als tovenaar) en El sombrero de tres picos (De driekante
steek). Ook behoort zijn pianoconcert Noches en los jardines de España (Nachten in
de tuinen van Spanje) tot het concertrepertoire.

Zo zat ik van de week weer eens te bibberen van de kou. Want met drie huisgenoten die
het niet zo nauw nemen met het deurbeleid is het dweilen met de kraan open. Of in dit
geval de deur. Mijn dochter had bedacht dat haar nieuwe auto wel eens gewassen mocht
worden. Bij ons voor op de parkeerplaats. Deur open: water, zeep en spons pakken, en
terug naar buiten. Deur nog steeds open...
‘Hé, het tocht hier!’ riep ik. ‘Maar dat hoorde ze al niet meer. Rillend trok ik de voordeur
dicht, die vijf minuten later weer spontaan openzwaaide.
‘Ik was iets vergeten....’
‘Ja, de deur achter je dicht te doen!’
‘Haha, heel grappig mama.’
‘Zet die plank eens terug in de muur, jongens.’ Dat zei een goede vriend vroeger altijd, als
onze kinderen naar boven verdwenen, het gat in de deur hardnekkig negerend. ‘Hihihi,
hij zei plank-in-de-muur mama, hahaha’. Dat vonden ze zo grappig, dat ze de deur steeds
opnieuw vergaten. Tot de dag van vandaag.
Net als ik weer een beetje warm begin te worden, rent er eentje van boven naar beneden, gooit alle deuren wagenwijd open en sprint zo naar buiten ‘Even wat uit de schuur
pakken, ben zo terug!’ Vanuit het andere deurgat hoor ik mijn dochter roepen: ‘Deur
open laten, heb geen sleutel!’
‘Hé, het is hier geen open huis!’ roep ik nu enigszins boos uit. ‘Ik verrek van de kou!’ ‘Dat
komt doordat jij niet genoeg beweegt’ wist mijn zoon. ‘Als je sport, verbrand je veel meer
calorieën, dus dat is zeg maar gratis warmte. En je krijgt er ook geen dikke kont van.’
‘Doe jij die deur nou maar gewoon achter jouw dunne kont dicht en zeg tegen je zus dat
ze haar sleutel meeneemt. Ik stook hier niet voor de hele straat!’
‘Ben je klaar, mam? Je zit weer heel erg te overdrijven. Bovendien moeten we goed ventileren van Rutte, dus wat zeur je nou?’
‘Doe gvd die deur dicht!!!’

Foto: Miek Korsmit

De Falla werd geboren in 1876 in Cadiz, Spanje en ontving zijn eerste pianolessen van
zijn moeder. Als jongeman verhuisde hij naar Madrid om compositie te studeren bij Filipe Pedrell. Die wist De Falla te interesseren voor volksmuziek en opera. Nieuwe invloeden deed hij op toen hij in 1907 in Parijs ging wonen. Daar ontmoette hij Paul Dukas,
Maurice Ravel en Claude Debussy. Met name door de laatste wordt hij sterk beïnvloed.
Later krijgt hij in Spanje het commentaar dat zijn muziek te Frans geworden is.

Het is toch ook niet te geloven! Ik zit binnen met mijn jas aan en de kachel op 23 graden,
terwijl de rest maar in en uit loopt zonder zich om mij te bekommeren. Tot een huisvriend nonchalant opmerkt dat iemand in huis wellicht een beetje last heeft van al die
open deuren? ‘Nee hoor, dat is mama, die heeft het altijd koud.’
Open deuren mogen dan een bron van ergernis vormen, dichte deuren zijn dat des te
meer. Mijn huisgenoten hebben er namelijk een handje van om star vast te houden
aan eenmaal genomen besluiten. Zo passeerden onlangs de volgende uitspraken aan
de keukentafel: ‘Ik doe hier NIET aan mee. Ga dus NOOIT meer naar die school. ALTIJD
hetzelfde gezeik!’
Bam, alle deuren dicht.
‘Jongens, een beetje positiever kan ook wel. De deur mag af en toe best op een kiertje.’
‘Jezus mam, jij weet ook niet wat je wilt hè?’
Triiiiiiiiing!
‘Doe eens open!’ (mijn dochter)
‘Waarom heb jij geen sleutel bij je?’
‘Je zei toch zelf dat de deur op een kier mocht? Maar toen viel hij dicht.’
Tja, tegen zoveel logica ben ik niet opgewassen.
Mensen, ik ga mezelf weer een tijdje ingraven. Met een stevig slot op de deur.
Houd het veilig, Alaaf!!

Foto: Miek Korsmit

Hij probeert zijn familie uit Madrid over te laten komen maar door het uitbreken van de
eerste wereldoorlog is dat niet mogelijk en is hij gedwongen terug te keren naar Spanje.
De beroemde Parijse impresario Sergei Diaghilev is inmiddels ook naar Madrid gereisd.
Hij geeft De Falla de opdracht tot het schrijven van een ballet, dat wordt El sombrero de
tres picos. Het werk gaat met decors van Pablo Picasso in première en wordt zeer goed
ontvangen. De opdracht tot het schrijven van balletmuziek voor Pulcinella wijst hij van
de hand. Wanneer in Spanje het fascisme opkomt houdt de Falla het voor gezien en vertrekt hij naar Argentinië, daar blijft hij wonen tot aan zijn dood in 1946.
Bron: www.musico.nl

Bestel de
Proefbox!

Bestel nu
3 maaltĳden
voor maar

15,00

€

Verse gerechten bij u thuisbezorgd.
U proeft dat er met zorg voor u is
gekookt. Probeer het nu zelf!
 freelancecreative.nl

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954
smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout
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ContourdeTwern
Noord

We
zijn er
wel...
R-Newt
is het

jongerenwerk van
ContourdeTwern
R-Newt is er voor jongeren, kids en organisaties. R-Newt helpt talenten ontwikkelen, is actief en aanwezig in de wereld van jongeren en kinderen en pakt
problemen preventief aan. Zo helpen
we mee aan meer veiligheid op straat.
R-Newt Kids is onze aanpak voor kinderen en hun ouders.

R-newt kids; voor kinderen
en hun ouders

R-NEWT KIDS | Hét sociaal werk voor
kinderen en hun ouders. R-Newt Kids-medewerkers zijn daar waar gezinnen zijn: thuis, op school, op straat.
We vinden het belangrijk dat kinderen

“Ik weet het niet meer. Ik heb daar al die gesprekken, maar

voortzetten zoals we dat altijd hadden gedaan, is er door de

ik denk dat ze me niet geloven. Ga je alsjeblieft met me

jaren heen steeds meer eigenheid gekomen. Met als resultaat

mee?”

dat mijn meiden in twee totaal verschillende huishoudens opgroeien.

der de indruk ik meteen was van de rust en de kracht die ze

Ik kan het zien als rijkdom, juist door deze enorme verschillen,

uitstraalde. Ze was net gescheiden en zat verwikkeld in een

omdat ik er op vertrouw dat hij alles met de beste intentie

strijd over hun twee kinderen en het huis. Een strijd die niet

voor onze meiden doet en ik weet dat dat gevoel wederzijds

alleen zij zelf, maar ook hun families met elkaar voerden. Daar

is. Veel vrouwen die ik in de wijk ontmoet, hebben dat ver-

komt bij dat haar cultuur en religie alles nog ingewikkelder

trouwen in hun (ex)man niet, en hebben niet de know-how of

maakten. Ze wist niet goed hoe ‘het allemaal werkte’, welke

het netwerk om ze heen die ze kan ondersteunen met deze

stappen ze moest ze zetten, en welke stap als eerste? We

moeilijke beslissingen. En dan staan wij er!

maakten samen een plan: school, huis, advocaat, hulpverle“Natuurlijk ga ik met je mee, wanneer is de afspraak?”

tegen de beperkingen aan van het systeem, of tegen emoties
die een scheiding nou eenmaal met zich meebrengt. Maar dan

Ilke Reijnen, coördinator educatief

maakten we gewoon een nieuw plan.

partnerschap op obs de Sleutel, bs de
Stelaertshoeve en sbo Noorderlicht

Ik ken dat gevoel nog van toen ik zelf ging scheiden, inmiddels 9 jaar geleden. Waar we in het begin ons ouderschap

in ze zichzelf mogen ontdekken en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.
Onze expertise en kennis benutten we
tijdens deze zoektocht. We zetten in op

Vorig jaar hebben we elkaar ontmoet. Ik weet nog hoe on-

ning. Zij op de bestuurdersstoel en ik ernaast. Soms liepen we

opgroeien in een veilige omgeving waar-

ilkereijnen@contourdetwern.nl

talentontwikkeling, scholen en maatwerk. Dit doen we samen met partners
in de wijk.
Kinderen brengen een groot deel van
hun tijd door op school. Een sluitende
samenwerking met onderwijs is daarom
een noodzaak. Samen met partijen in
de stad werken we aan een stevig convenant van afspraken en een werkwijze
die op alle lagen aansluit. Daarnaast
bieden we vanuit R-Newt Kids Training
& Advies ook trainingen aan op scholen,
zowel voor de docenten als de kinderen
op school.
Ga naar r-newt.nl/kids voor meer

Even voorstellen

informatie.

“Voor de kinderen t/m 12 jaar organiseer “Ik ben sinds oktober 2020 werkzaam als
ik meidengroepen om samen leuke activi- R-Newt Kids medewerker in Tilburg Noord.

“Hallo, Assalaamoe Aleykom, Merhaba,

teiten te ondernemen zoals voorlichting Mijn focus ligt vooral op begeleiding en
over social media gebruik, pesten en be- het organiseren van activiteiten voor jon-

andere ouders te ontmoeten, om te praten

roepsvoorlichting. Ook knutselactiviteiten gens tot 12 jaar. Daarnaast ben ik op straat
zoals het maken van kaarten voor oude- aanwezig voor contact met jongeren. Ui-

hierover? Lijkt het je leuk om deel te nezelf leuke initiatieven? Neem dan contact

jongere (7 t/m 18 jr) een leuke activiteiten

ren. Daarnaast hebben we een kinderraad teraard ben ik ook bereikbaar voor hulp(R-kart) met kinderen uit de wijk die ta- vragen van ouders.”

ondernemen.”

boes bespreekbaar maken.”

Esther van den Broek

Fatima Elabbassi

Kelvin Leijten

Farah Khallad

R-Newt Kids Thuis

Sociaal werk

R-Newt Kids medewerker

Sociaal Werker (0-6 jaar)

esthervandenbroek@contourdetwern.nl

fatimaelabbassi@contourdetwern.nl

kelvin@r-newt.nl

farahkhallad@contourdetwern.nl

06 231 448 93

06 831 685 13

06 122 741 53

“Ik ondersteun gezinnen bij het opvoeden
van de kinderen. Hiervoor zet ik ‘maatjes’
in. Een maatje kan verschillende hulp bieden namelijk; een luisterend oor omdat
opvoeden niet altijd gemakkelijk is, samen
met het gezin spelen en de Nederlandse
taal stimuleren of samen met een kind/

06 446 604 13

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00
Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28
internet www.contourdetwern.nl

Czesc, Hola, Bonjour! Heb je behoefte om
over jouw kind (0-6 jaar), of heb je vragen
men aan ouder-kind activiteiten of heb je
met mij op!”

