
ForwArt: vooruit met de Jeugd in Tilburg-Noord
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NOORD

Wijkkrant Noord is het 
nieuwsblad voor Tilburg- 
Noord. De krant wordt 
gemaakt door vrijwilligers 
en verschijnt in 2021
achtmaal.

Landelijke Opschoondag  
op Verdiplein en in Ypelaerpark
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Kom je ook wandelen?  
Georganiseerd bij De Ontmoeting

Suzanne Leijtens vertelt: 
 “Ik bén een Papoea!”

FYSIOTHERAPIE  KREVERPLEIN

VERTROUWD, DICHTBIJ 
PERSOONSGERICHTE 
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26  Tilburg | 013-4565410

fysio-, manuele- en bekkentherapie

Door: Safaa Bouzambou en Myriam Krol

Je hebt wellicht gehoord van ForwArt, de subsidie die 
Tilburg-Noord heeft gekregen. Als enige plek in Neder-
land sleepten we deze Europese subsidie van 4,2 miljoen 
binnen. 

ForwArt is bedoeld voor de jongeren van Tilburg-Noord. 
Projectleider Paul Cornelissen legt uit hoe dat zit. “Als je 
door Noord fietst dan denk je "oh, het is eigenlijk wel oké". 
De huizen staan er netjes bij, mensen hebben auto’s, er is 
wat rommel op straat maar dat heb je overal wel ’n beetje. 
Maar in de onzichtbaarheid gebeurt soms veel rottigheid 
en doet Tilburg-Noord het minder goed.”

"Een van de dingen waar Tilburg-Noord mee kampt,zijn 
voortijdige schoolverlaters die in de criminaliteit belan-
den", vertelt Cornelissen. “Er zijn teveel jongeren die geen 
startkwalificatie hebben en zonder diploma en kans op 
goed werk van school gaan. Hoewel we al zolang bezig 
zijn met het vinden van manieren om dit tegen te gaan, 
redden de scholen het op een of andere manier niet.’’

En daar springt ForwArt op in. “Jongeren geven zelf aan 
wat ze willen leren en wat ze belangrijk vinden. Door te 
experimenteren en ervaringen op te doen met organise-
ren, ontwerpen, performen, schrijven, bouwen, naaien, 
dansen, leidinggeven en nog veel meer. Dit biedt jonge-
ren nieuwe leer- en werkmogelijkheden. Het is dans, sport, 
design, het is urban arts en het gaat alle kanten op.”

De Wijkkrant verdiepte zich de afgelopen paar maanden 
in ForwArt en is heel wat wijzer geworden. Het gaat in-
derdaad alle kanten op. Om in het kort even samen te vat-
ten wat er gebeurt, is niet te doen. Misschien kun je het 
vergelijken met een slowmotion film van een onderzeese 
ontploffing. Je ziet niet wat er onder het wateroppervlak 
gebeurt, maar als de ontlading het zeewater uiteindelijk 
omhoog drukt, is het effect groot. Wat er nu op het ge-
bied van ForwArt in onze wijk gebeurt, lijkt zich nog onder 
zeeniveau af te spelen. Maar de druk bouwt zich op, dat is 
onze ervaring van de energieke bijeenkomsten waar wij 
bij aanwezig waren.

Samen met studenten heeft Cornelissen zich als een spin 
in het web in korte tijd ingewerkt in Noord. De voormali-
ge bakkerij aan het Verdiplein is de uitvalsbasis. De winkel 
is een showcase van wat ForwArt nu al voor elkaar heeft 
gekregen. Er komen werkplaatsen en ontwerpstudio’s. Het 
Maastrichtse Fashionclash nam er zijn intrek en startte met 
‘Second Skin’: een project over mode en identiteit, waar 
jongeren vertellen over hun stijl en zich kunnen ontwik-

kelen in de mode. Ook zijn jongeren gestart met de ver-
nieuwing van het Ypelaerpark. Samen met kunstenaars, 
architecten en de omwonenden zijn ze in gesprek om 
nieuwe plekken voor ontmoeting, performance en horeca 
te creëren. Als 1e resultaat hangt de winkel vol tekeningen 
van het park die de fantasie prikkelen. Het 2e resultaat is 
dat dit ook echt gaat gebeuren. “Het blijft niet bij schet-
sen; een groot aantal van deze droomprojecten gaat ook 
echt plaatsvinden,” vertelt Cornelissen. “Zoals het Zuidelijk 

Toneel en Corpo Maquina, die gaan bouwen nabij het Ype-
laerpark. Wat daar gaat plaatsvinden, gaan de jongeren 
zelf voor elkaar krijgen.”

Cornelissen gaat als projectleider graag de conversatie 
aan met jongeren in de wijk en ontdekte nu al nieuwe ta-
lenten. Hij hoopt snel het stokje te mogen overdragen aan 
een jonge leider uit de wijk. Het idee is dat na drie jaar 
ForwArt op zichzelf staat voor en door jongeren.  

Omroep Tilburg filmt jongeren in de winkel op het Verdiplein                                                                                                       Foto: Myriam Krol

Paul Cornelissen in gesprek met stagiaire Amber                                                                                                                    Foto: Safaa Bouzambou
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Een zonderlinge vischvangst in het Schepersven
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Beethovenlaan 240 | 5011LN Tilburg | www.mond-esthetiek.nl

Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”  

staat bĳ ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds 

een heel belangrĳk onderdeel is en blĳft.

Bĳ het eerste intake gesprek luisteren wĳ naar uw wensen en 

proberen wĳ u te adviseren maar u bent en blĳft degene die beslist. 

Voor ieder van u wordt de benodigde tĳd gereserveerd, zodat wĳ 

samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.

Nazorg blĳft belangrĳk wat mooi aansluit bĳ ons motto: 

   Goed werk leveren kost tĳd!

Wĳ nemen nog patiënten aan.  Bel 013-5920112
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De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy 
toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning 
in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat 
om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en 
dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners 
maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en 
wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het 
milieu. Met de techniek van fracken wordt het bodemge-
steente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en 
wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat 
gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien 
een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten 
naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet 
juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar al-
ternatieven voor aardgas. 

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waal-
wijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt 
en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten 
opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de 
gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de 
overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de 
Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikke-
lingen van deze gaswinning.
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Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt 
op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 
maart. De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. 
Aanmelden daarvoor kan elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 
uur in De Ypelaer. Neem voor informatie contact op via 
e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.
In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan ieder-
een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com-
plete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan  
€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van te-
voren aan te melden. Tot 13.00 uur kun je gewoon bin-
nenlopen.
Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen 
aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent 
per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met 
levensmiddelen.
Wijkbewoners die leuke ideeën hebben, kunnen contact 
opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur
Donderdag 21 maart, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 27 maart, 10.00 - 11.00 uur

Spreekuren in De Ypelaer
Woensdag 20 februari, 10.00 - 11.00 uur
Woensdag 6 maart, 18.30 - 19.30 uur
Woensdag 20 maart, 10.00 - 11.00 uur

De Noordraad H/Q (wijkraad voor de wijken Heikant en 
Quirijnstok) is op zoek naar nieuwe leden voor het Alge-
meen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast 
hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit 
voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan 
het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het 
AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De 
Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer 
divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, 
veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jon-
geren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de 
wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). 
Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je 
als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons 
gezellig bestuur, laat het dan weten via secretariaat@
noordraadhq.nl . Alle belangstellenden zijn welkom maar 
we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en 
wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interes-
se kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om ver-
trouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat 
wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding e.d. te laten ver-
richten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf mee brengt. 
De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11.00 tot 15.00 
uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928.
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De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van 
maandag 8 april t/m donderdag 11 april. Het is dit jaar 
voor de vijfde keer dat deze activiteit voor basisschool-
leerlingen georganiseerd wordt. In de volgende Wijkkrant 
wordt uitgebreidere informatie gegeven zoals de inschrijf-
mogelijkheden.
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Wij beschikken over een tandprotheticus 
en tandtechnisch laboratorium. 

Elke werkdag  
staan wij voor u klaar!
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TandprothetiekWeegels
Mond Esthetiek en Tandtechniek

Beethovenlaan 240 | 5011LN Tilburg | www.mond-esthetiek.nl

Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”  

staat bĳ ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds 

een heel belangrĳk onderdeel is en blĳft.

Bĳ het eerste intake gesprek luisteren wĳ naar uw wensen en 

proberen wĳ u te adviseren maar u bent en blĳft degene die beslist. 

Voor ieder van u wordt de benodigde tĳd gereserveerd, zodat wĳ 

samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.

Nazorg blĳft belangrĳk wat mooi aansluit bĳ ons motto: 

   Goed werk leveren kost tĳd!

Ons team bestaat uit een tandarts,  

tandprotheticus en tandtechnisch laboratorium,  

voor alle voorkomende tandheelkundige  

werkzaamheden. Tevens werken wĳ samen  

met mondhygieniste S. Lazaar te Tilburg.

Wij nemen nog patiënten aan. Bel 013-5920112

Gaswinning Waalwijk, Loon op Zand, 
Tilburg-Noord
De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy 

toestemming gegeven voor (uitbreiding van) gaswinning 

in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat 

om gas dat zich bevindt in gesteente op grote diepte en 

dat door middel van fracken wordt gewonnen. Bewoners 

maar ook provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven en 

wijkraden maken zich grote zorgen over de natuur en het 

milieu. Met de techniek van fracken wordt het bodemge-

steente waarin het gas zit opgesloten kapot gemaakt en 

wordt onder grote druk het gas naar boven gehaald. Dat 

gebeurt met veel water en chemicaliën. Het is bovendien 

een slecht signaal om gas te winnen terwijl we toe moeten 

naar gasvermindering en CO2-reductie. De overheid moet 

juist ontwikkelingen stimuleren en op zoek gaan naar al-

ternatieven voor aardgas. 

De provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waal-

wijk, Heusden en Aalburg en de wijkraden Stokhasselt 

en Noordraad hebben in december ENVIR Advocaten 

opdracht gegeven om beroep aan te tekenen tegen de 

gaswinning. Inmiddels zijn de bezwaarschriften naar de 

overheid verzonden. De wijkraden zullen de lezers van de 

Wijkkrant Noord op de hoogte houden van de ontwikke-

lingen van deze gaswinning.

Familiedagen en vrijmarkt in de Ypelaer Spreekuren wijkraden Tilburg-Noord

Versterking gevraagd voor Noordraad

Vanwege Carnaval wordt de Familiedag met vrijmarkt 

op de tweede zondag in maart gehouden; op zondag 10 

maart. De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden daarvoor kan elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 

uur in De Ypelaer. Neem voor informatie contact op via 

e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.

In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan ieder-

een vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een com-

plete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan  

€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van te-

voren aan te melden. Tot 13.00 uur kun je gewoon bin-

nenlopen.

Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen 

aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent 

per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met 

levensmiddelen.

Wijkbewoners die leuke ideeën hebben, kunnen contact 

opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Spreekuren in De Symfonie
Donderdag 14 februari, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 27 februari, 10.00 - 11.00 uur

Donderdag 21 maart, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 27 maart, 10.00 - 11.00 uur

Spreekuren in De Ypelaer
Woensdag 20 februari, 10.00 - 11.00 uur

Woensdag 6 maart, 18.30 - 19.30 uur

Woensdag 20 maart, 10.00 - 11.00 uur

De Noordraad H/Q (wijkraad voor de wijken Heikant en 

Quirijnstok) is op zoek naar nieuwe leden voor het Alge-

meen Bestuur (AB). Dat is het grote bestuur want daarnaast 

hebben we ook nog een Dagelijks Bestuur (bestaande uit 

voorzitter, secretaris en penningmeester). Deelname aan 

het AB vraagt minder tijd dan het Dagelijks Bestuur. Het 

AB vergadert maandelijks (op donderdagavond) in De 

Symfonie. De onderwerpen die daarbij passeren zijn zeer 

divers (zoals te organiseren activiteiten, verkeerssituaties, 

veiligheid, zwerfafval, natuur, onderwijs en educatie, jon-

geren, ouderen, winkels, bedrijven, bouwplannen in de 

wijk, contacten met gemeente en andere organisaties). 

Eigenlijk alle onderwerpen die in een wijk spelen. Heb je 

als wijkbewoner belangstelling voor deelname aan ons 

gezellig bestuur, laat het dan weten via secretariaat@

noordraadhq.nl . Alle belangstellenden zijn welkom maar 

we vinden het belangrijk dat vooral vrouwen, jongeren en 

wijkbewoners met een migratieachtergrond hun interes-

se kenbaar maken. Als nieuw lid krijg je alle tijd om ver-

trouwd te raken met allerlei onderwerpen en, als je dat 

wilt, zelf een thema naar je toe te trekken.

Elke 1e zaterdag van de maand is het mogelijk om eenvoudige reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, kleding e.d. te laten ver-

richten door een enthousiaste groep vrijwilligers in De Ypelaer. Het is wel de bedoeling dat je vervangende onderdelen zelf mee brengt. 

De werkzaamheden zelf zijn kosteloos maar een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Het Repair Café is geopend van 11.00 tot 15.00 

uur. Als het erg druk is, zul je even moeten wachten voor je aan de beurt bent. Kom dus op tijd! Bel voor informatie naar: 013-4552928.

Wandel4daagse Tilburg-Noord
De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van 

maandag 8 april t/m donderdag 11 april. Het is dit jaar 

voor de vijfde keer dat deze activiteit voor basisschool-

leerlingen georganiseerd wordt. In de volgende Wijkkrant 

wordt uitgebreidere informatie gegeven zoals de inschrijf-

mogelijkheden.

Repair Café in de Ypelaer

Hier volgen enkele coupletten:
Zoekt gij een plaats in dezen baan
Van Hazennest op Enschot aan?
Daar ligt een poel die ik wel ken,
Het schoone, blanke Schepersven.
 
Des zomers is het een zwemmersplaats
Des ’s winters sliert er slee en schaats
Zodoende vindt men aan den poel
Altijd een vree en druk gewoel.
 
Komt, mannen, voort! En spoed u wat
Die vis uit het ven komt bij ons in het vat
Kees roept, houdt u maar kloek
Straks braadt men paling, baars en snoek.
 
Een vrouwtje liep al op een draf
Zij kwam van het Groeseind af
Zij rekent op veel snoek en aal
En verheugt zich al op het avondmaal.
 
De avond valt, de nacht breekt aan
Hoe zal het met de visschers gaan?
Het ven verlaten doen zij niet
Daar men den snoek reeds spartlen ziet.
 
Een nieuwe troep kwam op een draf,
Toen heel gezwind van Berkel af.
Die betwistte hun het werk
En waren daarbij veel te sterk.
Men toog er ’s woensdags weer op uit 

Door: Lambert Winkelmolen

Het in december j.l. opgeschoonde Schepersven aan de Burgemeester Bechtweg op industrieterrein Loven-Noord, was in het najaar van 1868 de plaats van een voorval 
waar nog jaren over gesproken werd. In september van dat jaar trok een groepje Tilburgse wevers onder leiding van een zekere Kees Gabriels met spaden, schoppen en 
ander schepmateriaal naar de Rauwbraken, richting het Schepersven. Doel was om de vis in het ven te bemachtigen. Niet zoals gebruikelijk met hengel en schepnet maar 
door het water in het ven te laten weglopen door het graven van afvoersloten, om daarna de drooggevallen vis te kunnen opscheppen. Helaas bleef hun noeste arbeid 
niet onopgemerkt. Een stel Berkelsen kwam verhaal halen: “wat moesten deze Tilburgers in hun Schepersven?” Na een korte woordenwisseling dropen de Tilburgers 
af. Toch lieten ze zich niet kennen. Na twee dagen gingen ze op een avond terug om snel hun werk af te maken. De vele moeite en het harde werken werden nauwelijks 
beloond, met slechts vier pond vis trok men weer huiswaarts.Toch had het hele voorval de tongen in de Heikant danig in beroering gebracht. Zodanig zelfs dat de toen-
malige schoolmeester Drabbe het hele voorval op dicht zette. Een vers dat lange tijd aan het weefgetouw met graagte gezongen werd. 

Kop Nieuwe Tilburgsche Courant

Het in december 2020 opgeschoonde Schepersven in de hoek 
Burgemeester Bechtweg - Schepersvenweg.Om te bekomen toch den buit…

Doch ieder liet een lange zucht…
Den visch… die zweefde in de lucht!
 
Als gij nog soms een visscher ziet
Spreekt hem dan van dat malheur toch niet,
Want hij zucht nog wel duizend keer:
Ik visch op het Schepersven nooit meer

Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant 15-06-1929
Dit soort voorvallen brachten kleur en humor in het een-
tonige dagelijkse leven in de negentiende eeuw. Het was 
onschuldige lol waar lang en hartelijk om gelachen werd. Vragen, opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com



Het is altijd mogelijk om u aan te melden als deelnemer van onze afdeling. Het gaat 
om mensen met een lichamelijke beperking voor wie zelfstandig erop uit gaan niet zo 
vanzelfsprekend is. Wilt u meer weten van wat er mogelijk is binnen de Zonnebloem, 
neem dan contact op met onze secretaris Marian Schipper, (013) 455 90 13 of stuur een 
mailtje naar marian.schipper@ziggo.nl.

Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontmoeten.
Tot die tijd, blijf gezond!

Marian Schipper
Secretaris Zonnebloem
Afdeling Heikant-Quirijnstok

Vies praatje

Ik ben heel lang geleden mijn carrière begon-
nen als leerling verpleegkundige. Dat was wer-
ken en studeren tegelijk. Om de drie weken 
zaten we een week in de schoolbanken en kre-
gen we les: anatomie, neurologie, verpleeg-
kunde, psychopathologie, pedagogiek en 
psychologie. Dankzij anatomie heb ik destijds 
een tijdlang een slechte eetlust gehad. Dat zat 
zo: we behandelden het spijsverteringsstel-
sel en de spijsvertering begint al in je mond, 
door te kauwen en je voedsel te vermengen 
met speeksel, met je tong schuif je tenslotte 
de hele hap naar achter je slokdarm in. Die hap 
eten, fijngekauwd en vermengd met speeksel 
wordt de ‘spijsbrij’ genoemd. Ik zag steeds 
voor me hoe een lekker hapje verandert in die ondefinieerbare spijsbrij. Telkens als ik 
iets at, kreeg ik dat op mijn netvlies en was mijn honger over. Ik vind spijsbrij een weer-
zinwekkend woord, letterlijk zum kotzen. En zo is een nieuwe hobby van me ontstaan: 
vieze woorden. 

Ik bedoel geen schuttingtaal of drieletterwoorden. Nee, normale woorden die toch iets 
goors hebben. Dat heeft meestal met mijn rare geest te maken. Die gaat met die woor-
den aan de haal en ziet er andere dingen bij. Voorbeelden? Neem nou ‘aardkorst’, een 
volstrekt normaal begrip maar ik krijg er visioenen bij van schurftige korsten en krabben. 
Het oubollige ‘knapzak’ is er ook zo een, ik fantaseer daar gênante urologische aandoe-
ningen bij met gezwollen en pijnlijke scrota (museum – musea / scrotum – scrota?) die 
op knappen staan. Need I say more? 

‘Vijg’ is eveneens zo’n viespeuk. De vrucht is lekker, daar niet van,  maar het woord is zó 
fout. Met uw welnemen wandel ik nog even verder op het vieze-woorden-pad: ‘smeer-
leverworst’, ‘balkenbrij’ en ‘zure zult’ schieten mij als slagerszoon meteen te binnen… 
Gatver! Het lijken woorden die speciaal bedacht zijn om walging op te wekken. Of ‘Bulk’, 
wat zoiets betekent als groot, denk aan bulkgoederen of bulktransport. Bulken is voor 
mij synoniem aan kokhalzen. Net als ‘Tjolk’, ooit een merk chocolademelk. Ze maakten 
reclame met de slogan “Ik Tjolk, jij ook?” Mag ik effe een teiltje!

‘Remsporen’ valt eigenlijk buiten deze categorie omdat het woord een dubbele beteke-
nis gekregen heeft. “De politie probeerde aan de hand van de remsporen de snelheid van 
het voertuig te bepalen.” Alsof de vieze onderbroek van de chauffeur iets zegt over de 
toedracht van het ongeluk. 

Taal kan verwarrend zijn. Ik houd van cryptogrammen en die puzzels bestaan bij de gra-
tie van dubbele bodems in woorden en begrippen. Als je maar genoeg cryptogrammen 
maakt, ga je op een gegeven moment ook anders denken: ‘Maandverband’ associeer ik 
eerder met een tijdelijk dienstverband dan met dameshygiëne en een closetrol is voor 
mij onderdeel van een toneelstuk. “Ben je figurant?” “Nee, ik speel de closetrol.” Zoiets. 
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Om over naar huis te schrijven H E T  R O N D E  T A F E L H U I S
A C T I V I T E I T E N  I N  E N  R O N D  H E T  R O N D E  T A F E L H U I S

www.rondetafelhuis.nl

REVALIDATIE NA COVID-19

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

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.

Door: Jacques van der Borght

Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Uw iphone  is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ?

Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle 
en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar !
Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,-
Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten 
terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee !
City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg 
Noord !

Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke)
Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl 

Goed gestemd met de Wereldkeuken 

Maar liefst drie dagen kon er gestemd worden op het  
Wagnerplein. Geweldig om dit mee te kunnen maken, 
ondanks alle coronamaatregelen die zo ongelofelijk van 
belang zijn op dit moment. 

Onze vrijwilligers van de Wereldkeuken namen een goed besluit. Zij deelden een heerlij-
ke versnapering uit aan alle mensen die het stembureau verlieten onder het motto ‘Goed 
gestemd met de Wereldkeuken’.

Wereldkeuken Outdoor

Dat de Wereldkeuken van het Ronde Tafelhuis meer en meer wordt gewaardeerd laat 
zich nu ook vertalen in nieuwe stappen. Zo wordt inmiddels drie keer per week gekookt 
voor enkele instellingen in en buiten de wijk. Siza, een woonvoorziening voor mensen 
met een beperking, maakt gebruik van de keuken. Met ContourdeTwern wordt samen-
werking gezocht voor de aanleg van een moestuintje en met enkele andere instellingen 
zijn wij nu in gesprek. 

Geen gekke ontwikkeling, de professionalisering van de keuken zet door. Onder leiding 
van een bezielende coördinatrice en een professionele horecacoach zullen dit seizoen 
maar liefst 16 vrouwen, met Somalische, Syrische, Marokkaanse, Afghaanse en Neder-
landse roots een horecadiploma van Rooi Pannen in ontvangst nemen. Binnenkort start 
ook een nieuwe HACCP-training voor meerdere inwoners van onze wijk. 

Het horecadiploma geeft ook rechtstreeks toegang tot Zorgopleidingen. Gezien de ach-
tergrond van onze vrijwilligers én de enorme behoefte aan personeel, zijn wij erg trots, 
dat er op deze manier heel wat vrijwilligers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
een stap vooruit kunnen zetten. Klasse!

Foto: Miek Korsmit

ZONNEBLOEM HEIKANT-QUIRIJNSTOK 2021
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer 3 maanden oud. Helaas hebben wij nog geen fysie-
ke bijeenkomsten kunnen houden vanwege corona. Dit vinden wij als bestuur en vrij-
willigers heel erg jammer. Maar gelukkig vergeten wij onze deelnemers niet en houden 
wij contact via een telefoontje, een bezoekje op afstand en van tijd tot tijd een leuke 
attentie.

Helaas kunnen de inloopmiddagen in het Ronde Tafelhuis nog niet van start gaan. Deze 
middagen worden gehouden voor zowel deelnemers als andere belangstellenden. Zo-
dra dit weer mogelijk is hoort u van ons. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen 
van het RIVM.
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“Nederland verliest 8.5 hectare aan groene ruimte per dag”. Ook in en rond Tilburg 
zien we dat gebeuren, terwijl mét Covid-19 de behoefte aan een veilige, gezonde, 
groene omgeving alleen maar is gegroeid. Burgers kunnen daar zelf meer invloed 
op uitoefenen.

Waarom groenTnoord?
“In Tilburg-Noord blijven de mogelijkheden onbenut om tot een gezondere leefomge-
ving te komen. De vergroening moet beter. Tilburg is koploper heetste stad van Neder-
land, maar de lokale overheid doet weinig om die ontwikkeling te stoppen. Willen we 
dat Noord groen, veilig en leefbaar blijft voor toekomstige generaties, dan zullen de 
bewoners zélf in actie moeten komen! Daarvoor is groenTnoord bedacht”, aldus Herman 
Brand, één van de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief.

Bouwplannen bedreigen natuur en veiligheid.
“Sinds de lockdowns en de 1.5-metersamenleving,” vervolgt hij zijn verhaal, “zien we 
meer mensen in park, bos en buitengebied. Iedereen beseft dat een groene omgeving 
en schone lucht bijdragen aan de volksgezondheid en ons welbevinden. Tegelijk zien 
we dat de vraag naar ruimte voor problemen zorgt. Er is, óók in Tilburg-Noord, een eco-
nomische plannenlawine gaande die de groene ruimte in en om de stad successievelijk 
opslokt. Er zijn plannen om de nu nog groene stadsrand vol te bouwen zodra de TenneT 
150 kV hoogspanning rond 2023 ondergronds is gebracht. Er worden veel meer bomen 
gekapt dan erbij komen. De onveiligheid voor sporters, fietsers en wandelaars neemt toe 
op 80- en 60- kilometerwegen door niet aansluitende fiets- en wandelpaden. Het Noor-
derbos wordt bedreigd door vandalisme, motorcrossers, zwaar machinaal onderhoud, 
loslopende honden en katten en plannen voor een mountainbiketracé. En dan is er nog 
het Landschapspark Pauwels, waar steeds meer bewoners zorgen over hebben”. 

Pauwels, oplossing of bedreiging?
In 2016/17 bracht Natuurmonumenten ca 500 verontruste burgers samen om te praten 
over natuur & landschap rond Tilburg en Loon op Zand. Uit deze conferentie ontstonden 

GroenTnoord – Nieuw burgerinitiatief voor Tilburg-Noord 
Door: Hans Happel

Glyfosaatakker Sibeliusstraat. Resten van gewasbespuiting zijn terug te vinden in huisstof.                                                                                                                                  
Foto: ©DBDS

GroenTnoord is een onafhankelijk initiatief waar bewoners met elkaar 
in gesprek gaan over wat er nodig is om de kwaliteit van de leefom-
geving in Noord te verbeteren. Denk aan plannen die het gebied vei-
liger maken voor wandelaars, sporters en fietsers. Of aan een beter, 
socialer en milieuvriendelijker groen- en natuurbeheerplan. Alleen 
als bewoners samenwerken, blijven natuur & landschap in en rond 
Tilburg-Noord voor toekomstige generaties behouden.

Meedenken over groen in Noord? 
Reageer via: groenTnoord@gmail.com

Zaterdag 20 maart: Landelijke Opschoondag

Foto's: Miek Korsmit

13 werkgroepen, maar volgens Brand is die burgerstem van toen tot zwijgen gebracht. 
“Vrijwel tegelijk met de conferentie begon namelijk een geheim overleg tussen Tilburg, 
Loon op Zand, 2 Waterschappen,  Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en De 
Efteling. In het Convenant Landschapspark Pauwels werden de zakelijke belangen van 
deze ‘stakeholders’ afgekaart. Een landschapsarchitect heeft die afspraken vervolgens in 
een gelikt plan gegoten. Alleen ‘werkgroepen’ met een zakelijk, particulier belang praten 
nog mee. De rest is ‘het bos in gestuurd’. In Park Pauwels zou de natuur een oppepper 
krijgen. Maar wie door de marketingtaal heen kijkt, ziet een tekentafelplan dat vooral 
toerisme, recreatie, waterberging, energie, woningbouw, industrie, boerenbelang en 
middenstand dient. Het zwakke belang - de natuur, biodiversiteit, rust, ruimte, stilte, 
schone lucht en gezondheid - is in dit plan ondergeschikt aan het economisch belang”. 

Landschapspijn en het ontbreken van een samenhangende aanpak
Volgens Brand zijn de bewoners van Noord  onterecht buiten de plannen van Pauwels 
gehouden. “De informatie blijft vaag en summier. De financiële belangen van stakehol-
ders zijn niet transparant. Intussen neemt onder de inwoners de zorg toe over de leef-
baarheid in de wijk, het buitengebied en de stadsrand. Mét het groen en de biodiversi-
teit verdwijnt sluipenderwijs ook de rust uit onze omgeving.

Landschapspark Pauwels biedt allesbehalve een integrale oplossing waarbinnen de hui-
dige én toekomstige behoeften van de wijkbewoners zijn ingepast. Integendeel! Een 
vervuilde, lawaaierige omgeving lokt meer vuil en lawaai uit. Door afwezige handhaving 
zijn in het Noorderbos nagenoeg alle grond- en struikbroeders verdwenen. Onderzoeker 
Ad Kolen meldt een gestage afname van soorten en aantallen flora en fauna. Tegelijk 
zien we dat de gemeente ongeremd tegemoetkomt aan de vraag naar ruimte om er om-
streden economische activiteiten in toe te staan. Niet voor niets wordt het verdriet over 
het verlies aan natuur en open ruimte tegenwoordig omschreven als landschapspijn. 
Biodiversiteitsschade, klimaatopwarming en volksgezondheidsrisico’s zijn aspecten van 
één, samenhangend probleem. De volksgezondheid vraagt om een ander ruimtelijk 
beleid. Waar nu aan de stadsrand nog intensieve landbouw bedreven wordt, inclusief 
spuiten met schadelijke gewasbescherming, moet schone landbouw komen voor lokale 
voedselproductie (Locals for Locals) en ruimte voor natuur- en voedseleducatie, stads-, 
school-, pluktuinen. De groene ruimte moet voorbehouden blijven om ‘op adem te ko-
men’. Dat betekent dat de bouwbehoefte binnen de huidige stadsgrens gerealiseerd 
moet worden. Het gaat dus om inbreiding, niet om uitbreiding van de bebouwde om-
geving”. 

In het Ypelaerpark en op het Verdiplein zijn vrijwilli-
gers in de weer met afvalgrijpers en afvalprikkers om 
lege blikjes frisdrank,  weggegooide peuken, achter-
gelaten plastic tassen en weggewaaide mondkapjes 
op te rapen en in de afvalbakken te deponeren.  

De vrijwilligers zijn opgetrommeld door de Stichting Brug 
in Tilburg-Noord, een stichting in het leven geroepen 
door Aissa Benhari ter bevordering van een grotere maat-
schappelijk betrokkenheid onder jongeren en ouderen 
bij hun wijk Stokkhasselt-Noord. Zijn zoontje Ibrahim van 

vijf  en  dochter Yamina van negen steken ook een handje 
toe.  Ibrahim heeft  'heel veel afval verzameld’, weet hij te 
vertellen. Zijn vader Aissa Benhari beschouwt de actie als 
een gelegenheid om zijn voorbeeldfunctie te tonen. "Het 
is goed om kinderen hierbij te betrekken. Het is belangrijk  
om het goede voorbeeld aan onze kinderen te geven."

Wethouder Esmah Lalah biedt een helpende 
hand
In totaal hielpen zo'n vijftig vrijwilligers met de opruim- 
actie. Ook wethouder Esmah Lahlah was van de partij. "Dit 

helpt niet alleen om de wijk leefbaar te maken én te hou-
den, maar het geeft me ook de kans om goede gesprekken 
te voeren en erachter te komen wat er speelt in de wijk. En 
ik vind het goed dat kinderen hierbij betrokken worden, 
die hebben tenslotte de toekomst." Na enkele uren door-
werken stond er in de door  de gemeente beschikbaar  ge-
stelde ontmoetingsruimte aan het Verdiplein  eten klaar 
voor alle vrijwilligers van de Landelijke Opschoondag, 
met overheerlijke gerechten uit de Indische, Irakese, Turk-
se, Marokkaanse en Nederlandse keuken. 



De deur wordt geopend door een kleine slanke Indische 
vrouw met een sprankelende uitstraling. Miek is er al voor 
de foto’s en we krijgen koffie. Een ruime lichte huiskamer 
met veel speelgoed voor de kleinkinderen. In de tuin is 
een grote palmboom prominent aanwezig. Het Neder-
landse klimaat deert hem kennelijk niet. Een herinnering 
aan de Tropen? Het gesprek komt vanzelf op gang, over 
de kinderen; een zoon en een dochter. Haar dochter is de 
oudste en runt een hostel in de Stationsstraat hier in de 
stad. Suzannes’ zoon is fitness-instructeur. Hoe beide kin-
deren vroeger op hoog niveau badminton speelden en in 
de nationale selectie zaten. Wekelijks naar Utrecht of naar 
Eindhoven voor de training. Dat badmintonnen zit in de 
genen. Suzanne leerde haar man Ton kennen bij het bad-
mintonnen in Waalwijk. Ze trouwden en waren een leven 
lang samen tot hij 8 jaar geleden overleed.

Eten wat de pot schaft
De moeder van Suzanne was gastvrouw en kok voor het 
Nederlandse leger in Nieuw Guinea. Ze moesten daar tot 
het laatst blijven omdat de manschappen anders geen 
eten meer zouden hebben. Uiteindelijk werd moeder met 
zes kinderen met een vliegtuig geëvacueerd en naar Ne-
derland gevlogen. Vanaf het vliegveld werden ze naar een 
kazerne in Wezep gebracht waar ze kleren moesten uit-
zoeken; ze hadden geen winterkleren. Uiteindelijk kwam 
het gezin in een pension in Waalwijk terecht in de pastorie 
van de oude Antoniuskerk. Suzanne vertelt dat er meer-
dere Indische gezinnen woonden en dat ze moesten eten 
wat de pot schafte. Haar moeder had er in Nieuw Guinea 
al rekening mee gehouden dat ze ooit naar Nederland 
zouden moeten en kookte daar regelmatig aardappelen 
en stamppot zodat de kinderen daar al bekend mee wa-
ren. Andere Indische mensen in het pension vonden het 

eten niet lekker en dat leidde er uiteindelijk toe dat ze zelf 
mochten koken. Eten speelt een belangrijke rol in de In-
dische cultuur; uitgebreid koken en lekker eten: “de liefde 
gaat door de maag”. 

Naar school
Suzanne bezocht de lagere school in Waalwijk en het was 
vanwege de scholen dat het gezin lange tijd in het pen-
sion bleef. Er werden verschillende huizen aangeboden 
maar die waren steeds in andere plaatsen en moeder wil-
de niet dat de kinderen van school zouden wisselen. Het 
was wel fijn dat de kinderen in Nieuw Guinea ook op Ne-
derlandse scholen hadden gezeten. Pas na drie jaar was 
er een huis in Waalwijk beschikbaar. Na de lagere school 
ging Suzanne naar de Huishoudschool en daarna naar de 
Kostuumopleiding in Den Bosch.  Als ik vraag of ze zich 
wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld, wuift ze dat weg:  
“Mijn moeder zei dat we daar boven moesten staan. KNIL 
militairen waren daar feller op. Dat is ook wel te begrijpen, 
dat waren Indonesische mensen die voor de Nederlanders 
gevochten hadden, daardoor hun geboorteland achter 
moesten laten en dan hier gediscrimineerd werden. Dat 
is natuurlijk onverdraaglijk.” Suzannes’ opa kwam uit Hil-
varenbeek en vertrok destijds, zoals veel Europeanen, 
naar Indonesië omdat hier geen werk was en daar wel. Hij 
kwam in de tabaksindustrie terecht. Door de Nederlandse 
roots was het voor Suzanne gemakkelijker om te integre-
ren in de Nederlandse samenleving.

“Ik bén een Papoea!”
Toen ze in 1972 met Ton trouwde gingen ze in Til-
burg-Noord wonen in een flat aan de Sweelincklaan. Ton 
werkte bij de politie in wisseldiensten en heeft daar ver-
schillende functies bekleed, waaronder die van wijkagent. 
Ze is blij dat ze met hem nog verschillende keren haar ge-
boorteplaats heeft kunnen bezoeken. Ze heeft daar heel 
goede herinneringen aan en Ton zei: “We hadden veel eer-
der naar dat land van jou moeten gaan.” Ze schiet vol als 
ze over de Papoeaas praat en hoe die door de Indonesiërs 
behandeld worden als tweederangsburgers. Ze voelt zich 
verbonden met hen en houdt een vurig betoog dat men-
sen juist open moeten staan voor andere culturen. Dat de 
Nederlandse samenleving eeuwen geleden al ontstaan is 
door de import van andere culturen, vanuit de koloniën 
maar ook de overheersing door de Spanjaarden en Fran-
sen. Ze was het van harte eens met Koningin Maxima toen 
die opmerkte dat ‘dé Nederlander’ niet bestaat. Maar Indi-
sche mensen zijn geen drammers. Van thuis uit krijgen ze 
respect aangeleerd en wordt vaak ook aangemoedigd om 
maar te zwijgen. Proberen de vrede te bewaren.

Ik had moeiteloos een veel langer verhaal kunnen schrij-
ven. Over Suzannes’ vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum 
De Heikant. Over haar kinderen, haar vier kleinkinderen… 
Haar leven  is niet te vatten in zeshonderd woorden. Een 
kleine selectie dus uit ons geanimeerde  gesprek waar ik 
met plezier op terugkijk.

“We hadden veel eerder naar dat land van jou moeten gaan”
Toen ik belde om de afspraak te maken voor dit interview, zei ze meteen: “Ja maar ik ben gewoon een Nederlandse”. Dat is natuurlijk zo maar Suzanne Leijtens is ook gebo-
ren in Nieuw Guinea en op elfjarige leeftijd naar Nederland gekomen samen met haar moeder en haar broers en zussen. Ze kwamen terecht in Waalwijk.
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Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenleving met in-
woners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant 
portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. 
In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Kijk, mijn wijk ... een plaatje met een praatje

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Plan snel een eerste 
afspraak in en 
krijg een 

GRATIS
GOODIEBAG 
T.W.V. €20,- 

Tel. 013-2083450
www.mondhygiene-akkerman.nl
Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Persoonlijk, transparant 
en professioneel

Waarom naar de mondhygiënist:
U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist
om bestaande mondproblemen te verhelpen of te
verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er 
ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voor-
komen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, 
maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? 
Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor 
de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U 
kunt rechtstreeks een afspraak maken.

Energieadvies 
op maat

speciaal voor Tilburg

Hallo, ik ben Marc Vintges, energieadviseur voor 
Tilburgse huiseigenaren die een bijdrage willen 

le veren aan klimaatverbetering tegen de opwarming van 
de aarde. Wil je bewuster omgaan met je energie -

verbruik? En daarbij het comfort van je huis vergroten? 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van 

jouw huis via de drie opties hiernaast:

Optie 1: Stel je 
vraag telefonisch

We zijn elke werkdag bereikbaar van 
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online 
check van jouw huis 

De eigen bijdrage voor deze online check is 
€20 (voor een advies ter waarde van €90). 

Vraag een online check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis 
voor een onafhankelijk advies   

De eigen bijdrage voor deze live check is €65 
(voor een advies ter waarde van €210).

Meer weten wat wij doen? Kijk op: 
www.energiefabriek013.nl

In samenwerking met:

speciaal voor Tilburg

Hallo, ik ben Marc Vintges

Marc Vint ges, Marc Vint ges, 

Energieadviseur Tilburg 
Energieadviseur Tilburg 



Graag stel ik me aan u voor.

Mijn naam is Jeffrey Cox. Ik volg Kim van Geffen op als wijkagent in de wijk Heikant/
de Schans. Samen met Leon Metzke ben ik het aanspreekpunt in dit deel van Tilburg 
Noord. Samen met al onze collega’s en netwerkpartners werken wij voor u aan een 
veilige en leefbare wijk. 
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Het Zwaailicht.............. Babbelaars

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt

Bij pubers hakt het er ook wel stevig in of niet dan?

Dat vraagt men ons wel eens en dat is iets wat we moeten bewaken. Het ontbreken 
van sociale contacten in de vormende fase is inderdaad iets dat pubers behoorlijk 
missen. Onze drie bollen zijn inderdaad niet altijd even vrolijk en zeker niet in deze 
coronatijd. Daar besteden we af en toe aandacht aan en we zorgen beter voor 
onszelf.

Soms zijn er dagen bij dat er geen wolkje aan de lucht lijkt. Het is een zonnige 
dag en de lucht is blauw. Niet stralend blauw maar wel mooi blauw. Tenminste dat 
dachten we. Er bleek een sluierbewolking overheen te zitten en er kon zich zelfs 
onweer ontwikkelen. We hoorden wel iets rommelen maar wij dachten dat hij bo-
ven op zijn slaapkamer met zijn bureaustoel over de vloer denderde. Zoiets. Niet 
iets om je druk over te maken.

Hadden we dat maar wel gedaan want de druk bouwde zich verder op en dan blij-
ven ze gelukkig niet boven. Nee, dan komen ze naar beneden. Mammabolletje ligt 
tegen mij aan onder de fleecedeken en met zijn tweeën liggen we beneden op de 
bank naar 2voor12 te kijken. Ze hebben de paardensprong gemist en ik zag hem 
ook niet en dan ineens staat middelste voor het scherm.

Onweer. Of in ieder geval regen. Spanning op zijn gezicht en vervolgens ontspan-
ning als hij zich verslagen op de bank laat vallen. Tegen ons aankruipt. We strelen 
hem door zijn haar. Luisteren naar zijn verhaal. Kunnen het ons helemaal voorstel-
len, voelen zijn pijn. Kunnen de feiten niet ontkennen en de toekomst ook niet 
mooier maken en ook wij hebben geen toverstok.

Stop. Nu vliegt de cameradrone abrupt weg vanuit de woonkamer en we gaan 
naar een andere slaapkamer. Daar zit nog een puber maar wel een vrolijke. Het is 
immers weekend en hij staat op het punt om naar beneden te denderen. Naar de 
snoepkast en de cola. Om netflix op te zetten en tegelijkertijd een spelletje te spe-
len op zijn telefoon. Om daar lekker in zijn eentje van te genieten want hij denkt 
dat er niemand beneden is. 

De camera kijkt nu tegen een vrolijke achterkant. Wiegende heupen en grote pas-
sen op de treden op weg naar beneden. Zijn handen allebei boven het hoofd en hij 
schudt met denkbeeldige sambaballen en zingt dat nummer van Jan Smit “Boom 
Boom Bailando, Dans met mij de tango, Boom Boom Bailando, Dans met mij van-
nacht”

Stop. Nee, niet de camera stoppen maar de jongste. Hij staat als bevroren. In een 
fractie van een seconde scant hij de kamer. Schrikt van de aanwezigheid van drie 
personen. Proeft de atmosfeer, maakt een inschatting en het lijkt alsof de film ach-
teruit draait. Hij maakt een draai naar rechts, heft beide handen boven het hoofd 
en al zingend gaat hij met de sambaballen in een soepele beweging terug naar bo-
ven. Een dichtslaande deur bevestigt ons dat we verder kunnen met ons gesprek.

En dat doen we. Veel luchtiger. Ietwat vrolijker. Ook de sluierbewolking trekt weg 
en al snel zitten we weer met zijn tweeën naar Astrid Joosten te kijken. Ik heb de 
paardensprong gemist maar het kan me niets schelen. Echt helemaal niets.

Heeft u klachten waardoor u het 
sporten niet (goed) kunt uitoefenen? 
Of heeft u tijdens het sporten een 
blessure opgelopen?

Bij ons kunt u terecht voor 
advisering, begeleiding en training 
van sporters, mensen met een 
chronische aandoening en andere 
doelgroepen, ongeacht leeftijd en 
andere persoonlijke omstandigheden.

Sportfysiotherapie

013 5470257
Benatzkystraat 38

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

Sinds 1 januari 2021 werk ik op het bureau aan de Brucknerlaan 18. Ik ben overge-
stapt vanuit de eenheid Oost-Brabant en werkte voorheen als wijkagent in Nuenen 
(gelegen tussen Helmond en Eindhoven). Daarvoor werkte ik in de noodhulp en bij de 
recherche op de thema’s harddrugs en ondermijning. 

Als hobby zit ik graag op de fiets. Daarom zal ik vaak op de mountainbike in de wijk te 
vinden zijn zodat u mij makkelijk kunt aanspreken. Ik hoop dat u mij weet te vinden 
wanneer u problemen of advies nodig heeft van de politie.

Sinds kort zijn wij met alle wijkagenten van Tilburg-Noord actief op Instagram. Ons 
account is te vinden onder: wijkagenten_tilburg_noord. Hier kunt u op een laagdrem-
pelige manier, niet urgente meldingen maken door ons een privébericht te sturen. 
Deel dit account met zoveel mogelijk buurt- en wijkgenoten zodat u samen op de 
hoogte blijft van onze werkzaamheden en preventietips! Op deze manier krijgen wij 
een groter bereik en weten meer mensen ons te vinden!

Komt u mij niet tegen op straat en wilt u melding maken, bel dan met 0900-8844 of 
kom langs bij het bureau. Mijn collega’s helpen u graag. Daarnaast kunt u een contact-
formulier invullen op https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Uiteraard blijft bij spoed gelden dat u 112 moet bellen.

Met vriendelijke groet,
Jeffrey Cox, wijkagent Heikant/de Schans
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 GEMEENTENIEUWS

Iets melden? Gebruik de Fixi App
Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. 
Daar zorgt de gemeente voor, sámen met inwoners. Dus ziet u een kapotte lantaarnpaal, 
losliggende stoeptegel of zwerfafval? Dan kunt u dit melden via de Fixi App. 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?

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

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

Lentekriebels

Het wordt steeds warmer en regenbuien worden intenser. 
Hulp om de hittestress en de wateroverlast aan te pakken 
is welkom. De gemeente zorgt voor extra voordeel. 

Geveltuintjes
De gemeente legt geveltuintjes aan bij huizen zonder 
voortuin. Meer groen in de straat maakt het gezelliger en 
gezonder. Zo loopt de temperatuur op hete dagen minder 
hoog op dan in een stenen straat. Bovendien zakt er bij 

onweersbuien meer water in de grond. Dat is goed voor 
planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Groene daken en groene gevels
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en 
groene gevels met subsidie. Groen zorgt voor verkoeling 
en regenwater wordt langer vastgehouden. Dit voorkomt 
droogte in de tuin. En het zorgt dat de riolering minder 
wordt belast. 

Regenton
Door een regenton aan te sluiten op de regenpijp wordt bij 
hevige buien het riool minder belast. Het water dat wordt 
opgevangen is later te gebruiken om de planten water te 
geven. Een waterton is nu met extra voordeel aan te 
vragen. 

Meer informatie over hoe u kunt helpen is te vinden op 
www.duurzamertilburg.nl. 

NK tegelwippen
Tilburg doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de 
strijd aan met Breda. In welke stad worden door de 
inwoners de meeste tegels uit voor- en achtertuinen 
gewipt en vervangen door groen? Die strijd gaan we 
natuurlijk aan! 

Met het NK Tegelwippen maken we Nederland samen 
een stukje groener. Dit doen we door tegels te vervan-
gen door planten. Natuurlijk is het vooral goed voor 
het klimaat als we zoveel mogelijk stenen vervangen 
door groen. Maar we willen ook gewoon winnen van 
Breda. 

Doet u mee? 
Wip dan zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en zet er 
een mooie plant voor terug. Vergeet niet op 
www.nk-tegelwippen.nl door te geven hoeveel 
tegels u heeft gewipt. Dit kan tot 30 september 2021.  

Een klimaatbestendig Heikant-Zuid
In de openbare ruimte van de wijk Heikant Zuid in Tilburg voert de gemeente groot 
onderhoud uit. Delen van de riolering, verhardingen en het openbaar groen worden 
vernieuwd. Gemeente Tilburg probeert hierbij zoveel als mogelijk rekening te hou-
den met het veranderende klimaat. 

Terwijl de gemeente aan het werk is in de wijk kunnen inwoners van Heikant Zuid ook 
zelf in de tuin aan de slag met verschillend acties, exclusief voor inwoners van de wijk 
Heikant Zuid. Een voorbeeld is de Tuin Klimaatcoach. Hij scant de tuin op mogelijk-
heden voor het afkoppelen van regenpijpen in de tuin. En hij geeft advies over het 
inpassen en de technische uitwerking van de waterafvoer en wateropvang. 

Samen maken we van Heikant Zuid een fijne plek voor mensen, dieren en planten. 
Bewoners hebben een brief ontvangen met alle acties die gelden in de buurt. 
Aanmelden kan via www.duurzamertilburg.nl, op de pagina ‘Klimaatbestendig wonen’.

Wat doet de gemeente Tilburg
Klimaatadaptie is een vast onderdeel van elke herinrichting van de open-
bare ruimte. We kijken of en hoe we meer groen kunnen terugbrengen. 
Daarbij is ook de biodiversiteit belangrijk. Het groen wordt steeds minder 
eentonig en steeds meer bloeiend.

Bij de grote herinrichtingen worden ondergronds kratten aangelegd. Dat 
helpt om bij piekbuien het water op te vangen en in het gebied vast te 
houden. Een mooi voorbeeld is het Stadhuisplein. Ook de Willem II straat 
wordt dit jaar op deze manier aangepakt. 
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Volkstuin De Vlashof
Beeld en tekst: Miek Korsmit

Uw fotograaf was een middagje te gast bij Volkstuinvereniging de Vlashof. Het 
was nog behoorlijk fris, maar toch waren enkele tuinders druk bezig met het 
zomer-klaar-maken van hun tuin.

Anneke heeft me rondgeleid en zij legde voor mij ook het contact met de tuinders. 
Een heel gemoedelijke, gezellige en informatieve middag. Op de website las ik nog 
het volgende:
Er zijn 95 tuinen, naar grootte ingedeeld in kavels van 150, 250 en 400 vierkante me-
ter. De meeste tuinen hebben een huisje. Veel tuinen hebben een kas en er wordt 
ook veel gebruik gemaakt van tunnels. Op de tuin zijn moestuinen, siertuinen en 
bloementuinen. Tuinen met groente, fruitbomen en -struiken en allerlei combina-
ties hiervan. Er moet milieuvriendelijk getuinierd worden, zonder chemische bed-
strijdingsmiddelen. 
De leiding over de tuin ligt bij het bestuur. Die beoordelen of iemand als tuinder 
toegelaten kan worden tot de vereniging.
Op dit moment zijn er geen kavels vrij; er wordt gewerkt met een wachtlijst. 
volkstuinvlashof.nl

Anneke was zo aardig een rondleiding te geven

Dat gaat allemaal op de composthoop

Bouarea een trotse én vrolijke tuinder

De stoeltjes hebben nog een likje verf nodig

Ria geniet ervan in de tuin te werken, maar zit er vaak ook lekker te genieten Geen touwtje uit de brievenbus, maar aan het tuinhek
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Bordjes zijn handig als je het even niet meer weet

De jongeman wilde de fotograaf wel even laten zien hoe het moet

Voorzitter Ans draagt binnenkort de voorzittershamer over

Omar geeft de tuinbonen water Henk Christ en toekomstig voorzitter zijn trots op de tuin voor de Pollepel
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Kom je ook bij ons spelen? 

Wij bieden: 
Kinderopvang (0-4 jaar) 

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

 

Voor meer informatie bezoek onze website: 

www.kindercreche.nl/locaties 

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

Horizontaal

1. rekening; 7. een zilverwit edelmetaal; 12. bloeimaand; 13. uitscheidingsproduct
van de nieren; 14. droog (kaal); 15. muzieknoot; 17. deel van camera; 19. jon-
gensnaam; 21. Amsterdamse tijd (afk.); 22. frêle (mager); 24. plaats in Zuid-
Holland; 27. trichloorethyleen (afk.); 28. reus; 30. plaats in Brazilië (afk.); 31. uit-
roep van schrik; 32. rijstbrandewijn; 33. vuilafvoermaatschappij (afk.); 35. voor-
muur van een gebouw; 37. familielid; 38. ruimte tussen twee woorden; 41. kle-
dingstuk; 42. plaats in Drenthe; 44. jongensnaam; 46. ploegsnede; 47. fiets (Zuid-
Ned.); 48. telwoord; 49. lading van een schip; 50. geen deskundige of vakman; 52.
bladader; 54. schrijfmateriaal; 56. tapkast (buffet); 58. natuurlijke begaafdheid; 61.
rivier in Nederland; 62. deel van breuk; 64. landkikker; 65. het doel getroffen heb-
bend; 67. belofte; 68. tennisterm; 70. schildknaap; 72. zangstem; 73. telwoord; 76.
afgemat; 77. socialistische partij (afk.); 78. overjas van dunne stof; 79. twaalf
dozijn; 81. militaire politie (afk.); 82. herkauwer; 83. verdieping; 84. mannelijk
schaap; 86. snelle pas; 87. beleefde bejegening (eerbied).

Verticaal

1. razend (uitzinnig); 2. lengtemaat (afk.); 3. ogenblik; 4. melkklier; 5. vrij van druk-
te en stoornis; 6. aanspreektitel voor een koning; 7. roeispaan; 8. eerste mens; 9.
duizend kilogram; 10. titel (afk.); 11. krantenbericht; 16. lidwoord; 18. gevangenis;
20. streling; 21. grote bontgekleurde papegaai; 23. vulkanisch product; 25.
omwenteling (draai); 26. vogel van de familie der kraaien; 27. ladder; 29. belijder
van een godsdienst; 32. soort gebak; 34. Chinese vermicelli; 36. meest beoefen-
de sport in ons land; 37. sterk ijzerhoudende grondsoort; 39. katachtig roofdier; 40.
eendensoort; 42. Franse schilder; 43. plaats in Duitsland; 45. deel van hals; 46.
klein meertje; 51. eikenschors; 53. snel (vlug); 54. draagbaar zonnescherm; 55.
gelijk (vlak); 56 verzoekschrift; 57. overschot; 59. plaats in Noord-Holland; 60. deel
van servies; 62. zinspreuk onder een wapen of blazoen; 63. vogel met lange sna-
vel; 66. afzonderlijke berg uit de Alpen; 67. rivier in Utrecht; 69. voorzetsel; 71. lijm;
73. schoonmaakmiddel; 74. akelig; 75. onvriendelijk; 78. afsluiting van een fles;
80. vruchtennat; 82. boksterm (afk.); 85. mobiele eenheid (afk.).

De oplossing van puzzel 2 - 2021 is: FRACTIEVOORZITTER
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Lucien van Gool, Bachlaan
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd.
De oplossing van deze puzzel voor 21 mei naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.

De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

58 32 45 48 66 5 27 77 11 80 38 22 68 25 83 52 60

KRUISWOORDPUZZEL

  freelancecreative.nl

Wandelingen stadsgidserij Tilburg
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) 48 26 27 11.

De Coronacrisis speelt een belangrijke rol bij de wande-
lingen. Onze maximale groepsgrootte is 12 personen. We 
respecteren de 1,5 mtr. norm en ingeval van verkoud-
heidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. 
Ingeval nodig en mogelijk worden extra wandelingen 
ingezet.
De agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de be-
sluitvorming van het kabinet inzake Covid-19 zullen wan-
delingen wel of geen doorgang vinden.

Zondag 2 mei 13.00 uur Mariawandeling. 
Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
Maria heeft in de meest katholieke Brabantse stad van 
weleer altijd een bijzondere plaats ingenomen. Zo tellen 
we alleen al in het centrum zo'n 500 devotietegels met 
daarop voornamelijk "Onze Lieve Vrouw van altijd duren-
de bijstand". Deze tegels zijn veelal aangebracht om be-
scherming te bieden aan huis en have. De Stadsgidserij 
neemt je mee op een luchtige tour door de binnenstad.
De start van de wandeling is in het kapelletje OLV ter 
Nood.
 
Zondag 9 mei 13.00 Herdenken en Vieren.
Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl
Een wandeling in het kader van 75 jaar bevrijding.    Een 
wandeling bij het Vrijheidspark gelegen achter het Facto-
rium aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie gelegen-
heid om eens mee te gaan op een route die vanuit deze 
tuin start en vervolgens langs plekken voert die stuk voor 
stuk op een andere wijze een relatie leggen met Tilburg 
en de 2e Wereldoorlog.
Start Vrijheidspark 13.00 uur. Kosten € 5,00 pp
 
Wandelingen op 16 en 23 mei vindt u op pagina 14.
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TILBURG - ‘Water is lekker, water is fris, water is het 
beste drinken dat er is!’, klinkt er vrijdag over het 
schoolplein van sbo Noorderlicht in Tilburg-Noord 
(onderdeel van Biezonderwijs). Leerlingen van groep 
B1 openen al zingend een watertappunt op het 
schoolplein. Met de komst van het watertappunt  
wil de school een gezonde leefstijl bevorderen. 
 
Door: Lobke Kapteijns

Om het watertappunt op het schoolplein verantwoord 
te kunnen gebruiken, zijn er afspraken nodig. Daarom 
hebben alle klassen van sbo Noorderlicht voorlichtings-
filmpjes gemaakt. Leerlingen leggen daarin uit hoe je het 
watertappunt gebruikt. Zo zorg je tijdens het drinken dat 
je droog blijft, wacht in de rij tot je aan de beurt bent, ver-
spilt zo min mogelijk water en je gebruikt het tappunt als 
het buiten warmer is dan 150 C. Het beste filmpje wordt 
beloond, want die klas mag het watertappunt openen. 
 
De zestien kinderen van groep B1 (in de leeftijd van 7 en 8 
jaar) zijn de gelukkigen! Zij maakten het beste filmpje en 
openen deze ochtend officieel het watertappunt. Terwijl 
de kinderen joelen en zingen mag leerling Milly Ann als 

eerste haar flesje vullen met het kakelverse water uit het 
tappunt. Vanaf dat moment is het watertappunt officieel 
geopend! Milly Ann doet snel de dop op haar flesje. Op de 
vraag of ze water lekker vindt, zegt ze: ‘Mwah, het gaat wel.’ 
 
“We willen onze leerlingen meegeven dat het drinken van 
water lekker en gezond is. Ze krijgen daarom allemaal een 
eigen bidon. Op deze manier stimuleren we ze om water te 
drinken en dat draagt bij aan een gezonde leefstijl”, vertelt 
Marian de Brouwer, adjunct-directeur van sbo Noorder-
licht. Het water wordt gebruikt om te drinken maar ook 
voor het onderhoud van het groene schoolplein en het 
nabijgelegen tiny forest. 
 
Dit watertappunt is tot stand gekomen in samenwerking 
met JOGG Tilburg en Gezonde School. JOGG Tilburg streeft 
naar het gezonder maken van plekken waar veel kinderen 
komen, onder andere door het plaatsen van watertappun-
ten. Gezonde School is een programma dat scholen helpt 
om te werken aan een gezonde leefstijl. Sbo Noorderlicht 
behaalde eerder al twee vignetten als Gezonde School. 
Tuincentrum Natuurlijk zorgde vrijdag nog voor een  
extraatje: alle kinderen kregen een graspoppetje, dat heel 
toepasselijk zonder water niet kan groeien.

NIEUW  
VAN DE STRAAT 
MET MASCAGNI 9 
Door: Myriam Krol en Safaa Bouzambou

Aan de buitenkant van Mascagnistraat 
9 zie je het niet meteen. Maar binnen  
gebeurt het! Achter een hek ligt de ingang 
en een stukje gras waar druk gevoetbald 
wordt door de kids. Het is de vierde dag 
van de openingsweek van het gebouw 
en de Wijkkrant komt kijken. De corona-
maatregelen worden in acht genomen, 
het bezoek wordt in verschillende tijdslots 
toegelaten. Het is er gezellig, hier heeft ie-
dereen naar uitgekeken.

In de loungehoek en aan hoge bartafels 
zitten mannen en vrouwen te praten. 
Kinderen spelen en gaan rond met lek-
kere hapjes. We maken direct kennis met 

Loubna en Aissa, de beheerders van Mas-
cagni 9. Het stel woont met hun vijf kinde-
ren tegenover het pand. Aissa: “We zijn er 
van ’s ochtends tot midden van de avond. 
Alle mensen uit de wijk zijn hier welkom.” 
Loubna: “Ik geef kinderen huiswerkbege-
leiding en ook de jongeren vinden hier in 
de grote huiskamer een plek om te stu-
deren en samen te zijn.” Loubna en Aissa 
merkten meteen dat er in hun buurt be-
hoefte is aan deze plek. Aissa: “Mensen 
met een andere culturele achtergrond 
lopen hier makkelijker naar binnen dan 
bij de Ypelaer. We herkennen de vragen 
waar ze mee zitten. Dat geeft vertrouwen. 
Daardoor komen ze makkelijker naar ons 
dan naar de instanties. En kinderen en jon-
geren kunnen bijna nergens binnen, maar 
hier wel.”

Maar er is meer. Er is een bibliotheek met 
leeshoek die ook voor taallessen wordt 
gebruikt. In de kamers aan de centrale 
ruimte bevinden zich een timmerwerk-
plaats voor meubels en een drukbezoch-

te keuken voor de wijk. Inpandig wordt 
een vide gemaakt voor sportfaciliteiten 
en een paar muziekstudio’s. De achter-
deur komt uit op een binnenplaats met 
grote kweekbakken van Duurzame Kost, 
Stadslandbouw uit Eindhoven. Ze kwe-
ken er groenten en forellen, waarmee in 
de keuken gekookt wordt. Ook de samen-
werking met de buurtmoestuin, die achter 
Mascagni 9 ligt, is al gezocht.

Voor de inrichting van de muziekstudio’s 
meldde The Hall of Fame zich en voor de 
sportruimte bood een oorspronkelijk Afri-
kaanse beroepsvoetballer zich aan. Een 
kindercoach en een interieurontwerper 
uit de buurt maken ook al deel uit van het 
‘meubilair’ want: “Er gebeurt hier van alles 
en de buurt leeft op. Daar willen wij graag 
ons steentje aan bijdragen”.
 
Mascagni 9 is eigendom van de gemeente 
maar wordt zelf gerund door de wijkbe-
woners die dit veelal als vrijwilliger doen. 
De eerste stappen om het pand instap-

klaar te maken, zijn bekostigd door de 
gemeente vanuit de Pact-aanpak. Hans en 
Lies, die vanuit de gemeente als ACT de 
opdracht hebben om o.a. met Mascagni 9 
de wijk te faciliteren om zelf het leven in 
de buurt te verbeteren, bekijken het met 
zichtbaar plezier. “We zijn nu twee jaar in 
Noord bezig om deze burgerinitiatieven 
te laten ontstaan en floreren. Ook wat er 
bij de Kapelmeesterlaan gebeurt hoort 
daar bij. En waar we elkaar kunnen ver-
sterken, zoeken we ook de samenwerking, 
zoals met ForwArt.”

Leerlingen  
sbo Noorderlicht 

openen 
watertappunt op 

het schoolplein



Als u dit leest, staan ze er misschien niet meer, maar de 
wijkraden zijn blij met het initiatief om mobiele testbus-
sen in de wijk te plaatsen. Samen met de reclame die we 
ervoor gemaakt hebben, heeft dat tot resultaat gehad dat 
veel inwoners zich gratis hebben laten testen. Dit heeft 
zeker een rem gezet op een nog verdere verspreiding van 
het coronavirus. 

Onderwijs en gezondheid
Daar waar we in de vorige wijkkrant (interview met wet-
houder Esmah Lahlah) spraken over een integrale aan-
pak van onderwijsachterstanden bedoelen we zeker ook 
inclusief leefstijl en gezondheid. Het is al langer bekend 
dat mensen in achterstandswijken meer gezondheids-
problemen hebben en gemiddeld wel zeven jaar korter 
leven. Onlangs nog bracht het NIVEL (Nederlands Insti-
tuut voor onderzoek van gezondheidszorg) een rapport 
uit waarin het schrijft dat in probleemwijken meer hoge 
bloeddruk voorkomt, meer astma en COPD, meer migrai-
ne, meer maag- en andere onverklaarbare klachten. Van 
de huisartsenpost in de Stokhasselt horen we ook dat er 
veel psychiatrische problemen zijn in verband met opge-
lopen trauma's. Mensen gaan vaak wel naar de huisarts, 
maar mijden de verdere consequenties omdat ze de eigen 
bijdrage niet kunnen betalen. Hoe kunnen we de zorgmij-
ders tegemoet komen? 

Gezondheid en leefstijl
Veel klachten zijn mede het gevolg van de leefstijl. Deze 
heeft vaak ook te maken met financiële problemen. De 
wijkraden hebben twee jaar gestreden om de voedsel-
bank naar Noord te halen, maar maken alle mensen die 
er recht op hebben ook gebruik van het aanbod? Hoe hel-
pen we hen over de schaamte heen? Wat wordt er gedaan 
aan voorlichting over een goede leefstijl en het nodige 
bewegen? De scholen volgen het programma van JOGG 
(Jongeren op gezond gewicht). Bereiken we ook de ou-
ders?  Kortom er zijn heel wat redenen om bij een integra-
le aanpak de gezondheid niet te vergeten.
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Onze wijkwethouder verlaat Tilburgse politiek

Tegels kuierrondje,                                    Foto’s: Carin van Voorst

Na zeven jaar komt er een einde aan het wethouder-
schap van Mario Jacobs in Tilburg. De GroenLinks-wet-
houder begint op 23 april als dijkgraaf bij waterschap 
Aa en Maas.

Veel taken en grote betrokkenheid bij 
Tilburg-Noord
Niet alleen de gemeenteraad zal wethouder Mario Ja-
cobs gaan missen, ook de bewoners van stadsdeel 
Tilburg-Noord. Hij was namelijk onze immer actieve 
wijkwethouder. Mario Jacobs is in april 2014 gestart als 
wethouder namens GroenLinks in Tilburg. Naast zijn uit-
gebreide portefeuille zette hij zich in als wijkwethouder 
voor Tilburg-Noord, Armhoef en Oude Stad-Noord. Veel 
van onze wijkbewoners zullen hem kennen van het jaar-
lijkse parkfestival in Stokhasselt dat hij altijd opende. Voor 
de wijkraden was hij een belangrijk gespreks- en samen-
werkingspartner.

Wijkraden hebben digitaal afscheid geno-
men van de wijkwethouder
Op 18 maart hebben de wijkraden afscheid genomen van 
Mario Jacobs als hun wijkwethouder. In een digitale sessie 
hebben de leden van de wijkraden stilgestaan bij de ver-
diensten van Mario voor de wijkraden en voor het stads-
deel Noord. Er is teruggeblikt maar ook vooruit gekeken. 

De wijkraden hebben een wethouder leren kennen die al-
tijd open stond en in gesprek ging over onderwerpen die 
in Noord spelen. Beide wijkraden zijn erg te spreken over 
de manier waarop Mario hun processen heeft begeleid, 
gecoördineerd en voortgestuwd in de vaart der volkeren. 

Met een open, kritische houding, inhoudelijk diepgaand, 
met respect voor de persoon, en met de verbetering van 
de leefbaarheid voor de bewoner van Tilburg-Noord hoog 
in het vaandel.

Andersom heeft Mario in Tilburg-Noord twee wijkraden 
ontmoet die zich – volgens hem - met hart en ziel inzetten 
om van Tilburg-Noord iets te maken. Kritische wijkraden 
ook. “Dat was in het begin wennen”, gaf Mario aan, “maar 
dat houdt de gemeente scherp”. De wethouder heeft 
wijkraadleden leren kennen die met de voeten in de klei 
staan. “Men weet wat er gebeurt en zet stappen naar meer 
burgerparticipatie”. Deze kritische houding kwam ook tot 
uiting bij de opstelling van het Manifest. 
De wijkraden kijken terug op een periode van prettige sa-
menwerking met een fijne wijkwethouder. Om dat gevoel 
kracht bij te zetten biedt Harrie Meeuwesen, voorzitter 
van de wijkraden, enkele presentjes aan: een beeldje van 
Peerke Donders als inspiratiebron, en twee exemplaren 
van het boekje ‘Draagvlakte’ (Politieke burgerparticipatie 
dichtbij huis) van Laurens van Voorst.

Rik Grashoff opvolger 
Rik Grashoff gaat Mario Jacobs als wethouder opvolgen. 
Rik is wethouder geweest in onder andere Delft en Rotter-
dam en start op 19 april in Tilburg. Hij heeft aangegeven 
dat hij in eerste instantie via fietsrondjes in de wijken met 
de Tilburgers wil kennismaken. Op donderdag 1 april zal 
hij samen met Mario de wijkgebouwen De Symfonie en 
De Ypelaer aandoen, alsmede de winkelcentra Verdiplein 
en Wagnerplein.

Mario Jacobs                           Foto: Wilfried Scholtes, Beeldveld

Rik Grashoff                                                      Foto : Roel van de Aa

De gemeente is gestart met de aanleg van kuierrondjes. 
Het eerste route is (met het aanleveren van deze tekst bij 
de redactie) net klaar. Die route loopt vanaf Zorgcentrum 
De Heikant via de Bachflat naar het kanaal, vervolgens 
langs de Hoffmannflat (waar gebruik van toilet en mis-
schien ook koffie mogelijk is) en vervolgens weer terug 
naar De Heikant. 

De plannen voor de kuierrondjes zijn vorig jaar uitgewerkt 
in samenwerking met bewoners. De kuierrondjes zijn on-
geveer 1 tot 1,5 km lang en herkenbaar aan een donker-
grijze tegel met het embleem van de kuierrondjes en een 
witte pijl. De routes zijn ook met rolstoelen en rollators 
goed te doen. Het is een leuke manier om de wijk beter 
te leren kennen. 
De foto’s zijn kort na het leggen van de tegels gemaakt; 
vers van de pers, het zand ligt er nog op.

NLdoet
De jaarlijkse landelijke NLdoet-actie van het Oranjefonds 
is vanwege de coronapandemie verzet (van eind maart) 
naar vrijdag 28 en zaterdag 29 mei. In Tilburg-Noord 
worden verschillende acties georganiseerd. Zo zal Con-
tourdeTwern (o.a. op vrijdag) op verschillende locaties te 
vinden zijn en samenwerken met basisscholen. De rode 
draad is daar zwerfafval ruimen en voeding. De werkgroep  
zwerfafval van de Noordraad organiseert op zaterdagmid-
dag (ook weer samen met Buurtsport en R-Newt) een actie 
zwerfvuil ruimen voor iedereen die belangstelling heeft 

(jong en oud). In mei kunt 
u de actie vinden op: 
www.nldoet.nl 
www.stokhasselt.nl
www.noordraad.nl
www.contourdetwern.nl.

Kuierrondjes Gezond? Voorjaar dicht bij huis

 Foto’s: Carin van Voorst



Ouders en scholen, de wijkraden staan achter jullie bij het bevechten van gelijke kansen van de kinderen in  
Tilburg-Noord

Onderwijs en armoede
De beide wijkraden hebben een brief geschreven aan 
het college van Burgemeester en Wethouders waarin ze 
hun zorgen uitspreken over de kansen en ontwikkeling 
van kinderen in Tilburg-Noord. Daarbij hebben we gere-
fereerd aan de uitstroomgegevens van de basisscholen. 

Formeel is er GEEN reactie van het college. We hebben wel 
de aandacht gekregen van de omgevingsmanager, Abdel-
kader Barkane. Hij geeft aan dat we de problematiek voor 
hem verduidelijkt hebben. Ook in het gesprek met wet-
houder Esmah Lahlah, dat gepland was rond haar beleid 
met betrekking tot armoedebestrijding, is het onderwerp 
aangekaart. Zij heeft het onderwerp zelf aangereikt door 
te stellen dat ze generationele armoede tegen wil gaan. 
Wij zeiden vroeger, dat we van een dubbeltje een kwartje 
wilden maken, maar dat is eerder gezegd dan gedaan. Ook 
nu zien we nog dat armoede van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. 
 

Integrale aanpak
Kinderen van laagopgeleide en vaak ook werkloze ou-
ders missen de stimulans, hulp en steun die nodig is om 
op school goede resultaten te behalen. Peuters die naar 
school komen zonder thuis Nederlands gesproken te heb-
ben, beginnen de schoolloopbaan met een achterstand, 
missen de kansen op voortgezet onderwijs dat past bij 
hun talenten en komen ook weer terecht in de minder 
betaalde banen of zijn al jong werkloos. Scholen krijgen 
(te weinig) financiële middelen om een extra inspanning 
te leveren, maar kunnen het niet alleen. Daarom hebben 
we de hoop gericht op een integrale wijkaanpak, waar-
bij welzijn, begeleiding van ouders en buitenschoolse 
activiteiten samengaan. Het is verbijsterend dat een wet-
houder die armoedebestrijding in haar portefeuille heeft, 
durft te zeggen dat ze tot nu toe weinig zicht heeft op de 
PACT-activiteiten. We hadden een sprankje hoop toen we 
in de krant lazen dat onze burgemeester mede een over-
eenkomst getekend had die in de coronatijd meer midde-
len genereert voor achterstanden in het onderwijs. Maar 
het blijft oorverdovend stil. We blijven aandacht vragen. 
In Stokhasselt valt 55 % van de kinderen onder de lande-
lijke doelgroep. In de Heikant 43 %. De wijkraden hebben 
inmiddels de scholen aangeschreven om te horen wat zij 
vinden van onze zorgen. Wij zullen zeker de gemeente 
aanspreken. Natuurlijk hebben scholen een grote autono-
mie, maar zij zullen zich ook een onderdeel voelen van de 
lokale gemeenschap in Noord. Hoe mooi zou het zijn als 
ouders en kinderen beiden een betere toekomst kunnen 
bouwen door een op de eigen situatie aangepaste scho-
ling.
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Bomenkap Quirijnstok
Het was schrikken toen in januari de bewonersbrief bij de 
Noordraad binnenkwam over de kap van 53 bomen in de 
wijk Quirijnstok (Ingenhovenlaan, Ruynemanstraat, Van 
Tetterodestraat, Van Kalmthoutlaan). De planning van de 
werkzaamheden werd in de brief vermeld en voordat we 
het besefte waren de bomen gekapt. Navraag bij enkele 
bewoners leerde dat de plannen al eerder bekend waren 
gemaakt en dat er ook een informatieavond heeft plaats-
gevonden voor de bewoners. De Noordraad bleek te laat 
en onvoldoende geïnformeerd te zijn door de gemeente. 

Bomen zijn waardevol
Zoveel bomen weg, dat heeft een grote impact op de 
buurt, op de bewoners. Bomen maken de straten groen, 
geven rust, zorgen in de zomer voor verkoeling en scha-
duw, nemen CO2 en fijnstof op en houden water vast. Het 
gaat niet alleen om deze 53 bomen. In 2018 zijn ook al 47 
bomen in dezelfde buurt gekapt. Er komen nieuwe bomen 
voor in de plaats, dat is waar. Maar jonge bomen hebben 
niet hetzelfde vermogen als volwassen exemplaren en 
het duurt zeker een generatie vooraleer deze nieuwe aan-
plant tot volle wasdom is. 

De Noordraad maakt zich dan ook zorgen over het grote 
aantal bomen dat in enkele jaren gekapt is. De gemeente 
maakt juist werk van groen in de stad en neemt maatre-

gelen om het veranderende klimaat het hoofd te bieden 
(klimaatadaptatie). Met dit in het achterhoofd roept deze 
massale bomenkap vragen op. Wat is er aan de hand? Ja, 
er waren bomen ziek of in slechte staat maar hoeveel? En 
welke ziekte hebben ze dan en wat is de oorzaak? Zit er 
iets in de grond of de lucht? Kan de oorzaak weggeno-
men worden? Wat is de prognose voor de toekomst van 
de andere (gezonde) bomen in het licht van deze situatie? 
Wat is het effect op de dieren zowel op korte als langer 
termijn?

Informatie over de gezondheid van de 
bomen
In de bewonersbrieven staat dat uit onderzoek is geble-
ken dat de conditie van deze bomen of de toekomstver-
wachting slecht is. Dat is erg summier. Meer informatie 
is zeker gewenst. Inmiddels is er contact geweest tussen 
Noordraad en de projectleider van de gemeente. We gaan 
er van uit dat de gemeente de wijkraad in het vervolg 
op tijd en zo volledig mogelijk informeert. Voor de toe-
komst doen we ook een oproep aan wijkbewoners: als u 
een bewonersbrief ontvangt die behoorlijke impact heeft 
op uw woning of woonomgeving, laat het ons weten  via: 
secretariaat@noordraad.nl. De wijkraden zijn er voor u en 
om u te vertegenwoordigen, vooral bij de gemeente. 

Bomenkap                                                  Foto's: Carin van Voorst

Aandacht voor onderwijs in Noord

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

BuitenBeter App is nu Fixi-App
Ben je buiten en zie si-
tuaties die niet zo best 
zijn, zoals bijzettingen bij 
containers, illegale dum-
pingen van afval, een ka-
potte lantaarnpaal, een 
onveilig trottoir, een omge-
vallen boom, et cetera, meld 
het dan bij de gemeente.  
Dat kan via 14013 of  

www.tilburg.nl/melden. En 
het kan ook via een app. Tot eind december werd daar-
voor de BuitenBeter App gebruikt maar de gemeente is 
inmiddels overgestapt naar de gratis Fixi App. Deze app 
is vollediger dan de BuitenBeter App omdat niet alleen fy-
sieke situaties gemeld kunnen worden maar ook overlast 
en sociaal onveilige situaties. De app is te downloaden via 
de App Store en Play Store.

Wijkraad Stokhasselt zoekt 
nieuwe secretaris
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Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat hier is opgeschreven en je tovert heel gemakkelijk lekkere 
en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een heerlijk Italiaans gerecht uit de oven. Succes met de bereiding en  
smakelijk eten!

Kip met mozzarella en parmaham uit de oven

Ingrediënten:
• 4 kipfilets
• 2 mozzarella’s in plakjes gesneden
• wat blaadjes verse basilicum
• 2 pakjes parmaham
• een potje zwarte olijven zonder pit
• cherrytomaatjes
• 2 sjalotjes
• 3 tenen knoflook
• olijfolie
• peper en zout
• grote ovenschaal

Bereiden:
Oven voorverwarmen op 220 graden Celsius

• Snijd de tomaatjes in tweeën. Halveer de sjalotjes en snijd ze in halve ringen. Snijd de knoflook in dunne plakjes. 
Doe alles met een scheutje olijfolie en flink wat peper en zout in de ovenschaal en zet het gedurende vijf minuten 
in de oven.

• Halveer de kipfilets in de lengte. Strooi wat peper en zout over een kant, leg er wat plakjes mozzarella op en een of 
twee blaadjes basilicum. Wikkel de kipfilethelften vervolgens in één of twee plakjes parmaham.

• Haal de ovenschaal weer uit de oven maar houd de oven op temperatuur. Leg de kipfiletjes op olijf-tomaatmengsel 
en zet de ovenschaal terug in oven. Check na 20 – 25 minuten of kipfilet gaar is (snijd een dik exemplaar door), zet 
het anders nog een minuut of 5 – 10 terug.

Lekker met een frisse salade en Farfalle  (je weet wel die vlindertjes)

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

De Ontmoeting
Kom je ook wandelen?

Door: Ingrid

Je kunt natuurlijk altijd alleen wandelen maar soms is 
het ook fijn om dat samen te doen, een verhaal te ver-
tellen of er naar te luisteren. Andere mensen ontmoeten 
of meer te weten te komen over de natuur, de dieren of 
wat er in het nieuws is bijvoorbeeld. Het gaat tenslotte 
om het samen zijn. Je hoeft geen afspraak te maken en 
bent niet verplicht elke week te komen. Met dit bericht 
laat ik je weten dat we er voor je kunnen zijn, dus kom 
gerust eens mee wandelen. Een compliment dat ik kreeg 
is dat mensen ernaar uitkijken om weer te gaan of er-
omheen plannen. Iedere week is anders, we lopen niet 
steeds hetzelfde, soms eten en drinken we samen. Een 
tempo aangepast aan de 50+ groep om er even uit te 
zijn en weer op te laden. Daarnaast is het goed voor je 
gezondheid en even een frisse neus te halen. We ver-
zamelen tussen de 2 flats van het Sweelinckpark, waar 
de ingang is van het mooi gelegen park. Je ziet het pad 
met de bankjes waar we soms tussendoor ook gebruik 
van maken voor de pauzes. Het liefst lopen we in het 
zonnetje maar ook in vakantie, op feestdagen, in de re-
gen of de sneeuw hebben we doorgewandeld maar dat 
gebeurt altijd in overleg. Je hoeft niet alleen te zijn of je 
alleen te voelen, dus zet die stap en ervaar het zelf!  

Van koffie tot en met lunch

Door: Miek Korsmit

Eenzaamheid kan doorbroken worden! Dat bewijzen de 
activiteiten die georganiseerd worden bij De Ontmoe-
ting. Iedere maandagmiddag kun je aansluiten bij een 
groepje dat wandelt in het park aan de Sweelincklaan. 
Er is geen verplichting om iedere maandag aanwezig te 
zijn; wie zin heeft sluit gewoon aan. Het is verzamelen 
bij de toegang tussen de twee hoge flats aan de Swee-
lincklaan. 

En op donderdag kun je wijkgenoten treffen bij de Sym-
fonie aan de Eilenbergstraat. Daar wordt samen koffie/
thee gedronken, met elkaar bijgepraat, een spelletje 
gedaan en eenvoudige lunch gebruikt. Deelname kost  
€ 2,50. Wekelijks maken ca 17 personen hier gebruik van. 
En dat al zo’n 5 jaar. Hebt u belangstelling? Meld u dan 
aan. Vanwege corona komt u even op de wachtlijst te 
staan, maar zodra de regels het toelaten wordt u uitge-
nodigd voor deelname.
De Wijkkrant mocht voor de bijeenkomst van 1 april aan-
schuiven bij de paaslunch. Een lekkere kop soep, heer-

lijke paasbroodjes met natuurlijk een ei en een toetje 
met ijs en advocaat met slagroom. De Ontmoeting is 
een warm bad!

ContourdeTwern Noord 013 4553800 voor als je niet wil 
wandelen maar toch hulp nodig hebt bij eenzaamheid 
of andere vragen.) Er is meer mogelijk dan je denkt. 
Succes en wie weet tot snel

Wandelingen stadsgidserij Tilburg

Foto: Miek Korsmit

Wandelingen op 2 en 9 mei vindt u op pagina 10.

Zondag 16 mei 13.00 uur. Fatimawandeling. 
Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
Fatima, de 1e nieuwbouwwijk van Tilburg na de 2e we-
reldoorlog. Een afsplitsing van Broekhoven 1.
Een wijk waar de pastoor de scepter zwaaide en veel 
nieuwe ontwikkelingen gestalte kregen. Een wijk waar 
de bekende architect Bedaux menig bouwwerk ontwik-
keld heeft en om zeker niet te vergeten de alom bekende 
Aabee fabrieken hun plek hadden.
Start: Wijkcentrum Koningshaven , Kruisvaarderstraat 32c 
Tilburg. Kosten € 5,00 pp.
 
Zondag 23 mei 13.00 uur Koningshoevenwandeling. 
Inschrijven. paans@stadsgidserij.nl
"Hier adem ik vrij, hier voel ik me gelukkig" de woorden 
van koning Willem II die hier op Koningshoeven zijn bui-
tenverblijf had. Het heet ook niet voor niets 
Koningshoeve.
De plaats waar de textielindustrie voor een deel zijn on-
derkomen had, de plaats waar de Leij de afvoergoot was 
voor het vervuilde water uit deze textielindustrie....maar 
ook een plaats waar prachtige villa's rijkdom uitstraalden.
We starten deze wandeling bij het IBIS hotel aan de IJs-
clubweg. Kosten € 5,00 p.p.
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Ik hoor in mijn omgeving de laatste tijd nogal wat gezucht en gekreun. De rek is eruit, 
zeggen ze. Maar zo ervaar ik dat helemaal niet. Integendeel: de druk is eraf! Hoe dat 
komt? Ik denk óm! En dan merk je dat er eigenlijk best veel mogelijkheden zijn om van 
het leven te genieten. Juist nu!

Nooit meer griep bijvoorbeeld. En voorgoed van je smetvrees af. Niet meer in de file. Alle 
ruimte in de bouwmarkt of de Ikea. Je kunt zelfs een gratis personal shopper of trainer 
inhuren. Hoe luxe wil je het hebben? Er zijn echt legio voordelen te bedenken. En daar-
van wil ik er graag een paar met je delen.

Geen zin om ’s ochtendsvroeg je bed uit te komen voor school of werk? Fake een flinke 
snottebel of kuch een paar keer in de telefoon en mompel iets over liever geen risico 
nemen. Mocht dat niet afdoende zijn, meld dan dat je een afspraak hebt voor een co-
ronatest. (Geen mens die dat controleert). Scheelt je sowieso weer een dag. En je baas is 
allang blij dat de uitslag (hoe verrassend!) negatief blijkt te zijn.

Thuis kun je vervolgens de hele dag ongestoord koffieleuten, Netflixen, pizza eten in 
bed, spelletjes spelen op het toilet en videobellen met een vriend of vriendin. Schijnt het 
zonnetje? Rijd dan met de auto (geen probleem, je hebt immers een testafspraak) naar 
een paar dorpen verderop en maak daar een prachtige wandeling. Er zijn mogelijkheden 
genoeg voor een extra dagje vrij. Gewoon omdenken.

Jij kunt het ook, heus! Je hoeft niet meer drie keer per week naar de sportschool. Sterker 
nog: het mag niet eens. Coronakapsels zijn algemeen geaccepteerd, dus geen nood als 
je eens een dagje geen zin hebt in dat gehannes aan de wasbak. En laten we eerlijk zijn: 
je zit toch een stuk lekkerder in een slobberbroek op je eigen bank dan in zo’n strak 
geperst kantooruniform?

En wat dacht je van de financiële voordelen van corona? Geen dure feestjes of verre 
reizen meer. Hooguit 30 man op een bruiloft of begrafenis. Geen torenhoge toegangs-
prijzen voor een dagje pretpark of dierentuin. Je eigen koffie en broodjes mee naar de 
duinen. In de Meivakantie niet naar die dure camping aan zee, maar lekker in je eigen 
zwembad van een paar tientjes achter op de plaats. En ‘s avonds in je eigen comfortabele 
bed!

En dat zijn nog maar enkele van de vele voordelen die de huidige situatie ons biedt. Maar 
je moet ze natuurlijk wel zien. En er gebruik van maken! Zo’n online vergadering wordt 
bijvoorbeeld een stuk gezelliger met een wijntje erbij. Of een groot stuk chocola. Je zet 
gewoon even je camera uit. (Herhaal indien nodig). Moet jij eens kijken wat een creatieve 
ideeën dat oplevert. Je collega’s zullen verbaasd zijn!

Mocht je commentaar krijgen op je online afwezigheid, meld dan gewoon dat je heel erg 
nodig naar het toilet moest. Of dat je even op zoek was naar een rustig plekje in huis. 
Zal niemand je kwalijk nemen. Wat ook kan, is keihard: ‘SORRY-MAAR-IK-MOET-NU-ECHT- 
EVEN-INGRIJPEN!’ roepen. (Kat gekotst, vingerverf omgevallen, ruzie aan de keukentafel, 
iets met snot of bloed, ik noem maar een paar voorbeelden.)

Wat je ook mag vinden van die avondklok: je pubers zijn eindelijk een keer op tijd thuis! 
Geen gedoe meer met halen en brengen op middernachtelijke feestjes. En beken het 
maar: Hoe vaak lag jij sowieso niet om negen uur op de bank? Of zelfs al eerder? En heb 
je wel een keer zin om eens lekker door te halen? Dan vertrek je gewoon voor tienen en 
blijf je minimaal tot half vijf. Of je neemt je slaapzak mee. Omdenken mensen!

 En dan ben ik nog een bijzonder groot voordeel vergeten: het mondkapje! Dankzij deze 
maatregel kan nu iedereen naar buiten. Ook mensen die last hebben van een onwelrie-
kende adem, een onregelmatig gebit, een ontsierende pukkel onder de neus, onderkin, 
koortslip... of mensen die zonder make-up de straat nooit op durfden. Is allemaal geen 
probleem meer. Je zet gewoon je masker op, eventueel gecombineerd met een corona-
kapsel. Anonimiteit gegarandeerd!

Zo zie je maar: het valt best mee. Steun in de tussentijd de lokale ondernemers een 
beetje en vergeet de horeca niet. Daar is meer dan voldoende lekkers af te halen. Voor 
als je even geen trek hebt in die overvolle supermarkten of gewoon lekker een dagje vrij 
geregeld hebt, zie bovenstaande tips. 

Ik zeg maar zo: Denk om! (jezelf )

Jessica Köhler-Bracke

E C H T E  M A N N E N

C O L U M N

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
Bestel nu 
3 maaltĳ den
voor maar

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

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

Edwin&Marina

Een thuis buitenshuis 
Door: Cora Rooijakkers

Een veilige haven, sociale contacten en wat al niet, willen Marietta Keijzer  en Marijan 
Las hun deelnemers bieden in zorgatelier ‘De Binnentuin’. Beide vrouwen kennen elkaar 
al lang van toen de kinderen nog op de basisschool zaten. Marietta is van oorsprong 
ziekenverzorgster en heeft daarna nog allerlei cursussen en management gedaan, ze 
heeft altijd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt, in haar 
laatste baan als teamleider. Marijan heeft Sociaal Cultureel Werk gestudeerd en de Kunst-
academie gedaan en heeft al een paar keer een zorgatelier mee opgezet. Ze kwamen 
elkaar weer tegen in een buurtproject in de Wijk Theresia. Zeven jaar geleden zetten ze 
samen een zorgatelier op in deze wijk. Toen deze ruimte te klein werd voor het aantal 
deelnemers, gingen ze op zoek naar een grotere ruimte die ze vonden in het voormalige 
gebouwtje van de PVDA aan de Melis Stokestraat waar ze nu al weer twee jaar verblijven. 

De vrouwen willen persé 
geen etiketje plakken op 
de deelnemers die ze in 
hun ruimte ontvangen, ze 
noemen het simpelweg 
een zorgatelier voor men-
sen die behoefte hebben 
aan dagbesteding. Ook 
leeftijd speelt geen rol, 
jong en oud zijn welkom. 
Deelnemers kunnen last 
hebben van een diversiteit 
aan problemen zoals NAH 
(Niet aangeboren Her-
senletsel), psychiatrische 
aandoeningen, beginnen-
de dementie, Parkinson, 
MS (Multiple Sclerose), 

Foto: Miek Korsmit

burn-outklachten, autisme etc. Iedereen mag zijn wie hij/zij is, respect, warmte, contact, 
geen beperkingen opleggen… het zijn zo wat woorden die vallen als ik hen vragen stel 
over wat ze belangrijk vinden. Veiligheid voor een ieder, kijken naar wat er kan, de mo-
gelijkheden, warmte  een omarming en een knuffel, elkaar ontmoeten, gastvrij onthaal, 
ontspanning, lachen en huilen. Belangrijk ook is de sfeer onder elkaar. Ontdekken van 
wat kan in het creatieve  stuk. 

Ontdekken van wat kan in het creatieve  stuk. 
Wat voor activiteiten worden er zoal geboden? 
• Glas bewerken, tekenen, schilderen, mozaïeken, zeefdrukken, keramiek, stenen 

bewerken, vilten en mandala’s kleuren. 
• Breien, haken, naaien, verstellen, koken, de krant lezen, wandelen, dammen en Frans 

spreken en elkaar verhalen vertellen, kortom teveel om op te noemen.
• En niet te vergeten een lekkere (voet) massage en relaxen in een makkelijke stoel. 
• Er is vaak een hond aanwezig.                                                                                          
•  ‘s Morgens starten ze samen de dag op met koffie en thee, met de nadruk op samen. 

Tussen de middag eten ze samen een boterham met verse zelfgemaakte soep en 
later in de middag is er een koffiemoment.

Ook wordt individuele begeleiding in de thuissituatie geboden om bijvoorbeeld  man-
telzorgers te ontlasten. Inmiddels werken er nog drie mensen meer bij de zorgatelier, er 
zijn acht vrijwilligers werkzaam (allen met een rugzakje) en zijn er vier stagiaires werk-
zaam, zowel MBO als HBO’ers, vanuit psychologie en creatieve therapie. 

Meer weten? www.zorgatelierdebinnentuin.nl 
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Gezond en gelukkig oud in Tilburg, dat is wat de gemeen-

te Tilburg graag wil voor haar bewoners. Zo lang mogelijk 

op een fijne en gezonde manier in de eigen buurt blijven 

wonen, is één van de belangrijkste doelen. Maar hoe doe 

je dat? En wat heb je er voor nodig? Om bewoners hier 

goed in te ondersteunen, gaat ContourdeTwern ‘Fijn Thuis 

gesprekken’ voeren.  

 

Wat verandert er in je leven als je met pensioen gaat? Wat 

heb je nodig om langer in je eigen huis te kunnen blijven 

wonen? Bij welke organisaties kun je aankloppen voor hulp? 

Hoe vul je je vrije tijd in? Heb je wel eens nagedacht over 

vrijwilligerswerk? In het Fijn Thuis gesprek zoeken we ant-

woorden op deze en andere belangrijke vragen. 

Zo ben je voorbereid als er dingen veranderen in jouw leven.  

Word je dit jaar 75 jaar? Dan ontvang je een brief waarin een 

Fijn Thuis gesprek wordt aangeboden. Jongere bewoners die 

behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zich melden bij 

ContourdeTwern. 

Speciaal opgeleide vrijwilligers komen aan huis voor het 

Fijn Thuis gesprek. Zij worden vanuit ContourdeTwern be-

geleid door sociaal werker Nadia Lahrouie.  

 

Lijkt het jou interessant om vrijwilliger te worden en gemid-

deld twee keer per week een Fijn Thuis gesprek te voeren? 

Meld je dan aan bij Nadia Lahraoui: 

nadialahraoui@contourdetwern.nl of bel 06  831 68 413

Individuele dienstverlening

Sascha Engels 

saschaengels@contourdetwern.nl

06 142 49 822

Ik ondersteun bewoners in Tilburg-

Noord bij vragen die ze hebben. Dit kan 

gaan over financiën, zorg, wonen of an-

dere vragen op het gebied van welzijn. 

Samen zoeken we naar een oplossing 

en/of passende hulp. 

Iedere dinsdagmiddag is er een spreek-

uur in de Ypelaer (door corona nu op 

afspraak).

Ik ondersteun mantelzorgers 

            Lydia Driessen

lydiadriessen@contourdetwern.nl 

06 194 09 911

Mensen kunnen bij mij terecht voor 

vragen op het gebied van mantelzorg en 

lotgenotencontact. 

Lydia Driessen 

De Mantelzorglijn 013 583 99 00

FB: Mantelzorg Tilburg ContourdeTwern

Tilburgs Maatje

Brenda Dreesen

brendadreesen@contourdetwern.nl

Tilburgs Maatje biedt gratis onder-

steuning/gezelschap bij mensen thuis 

via vrijwilligers die maximaal éénmaal 

per week op huisbezoek komen. De 

vrijwilligers worden niet ingezet voor 

huishoudelijke hulp of verpleegkundige 

taken. 

Aanmelden voor ondersteuning of voor 

vrijwilligerswerk via AdviesPunt op 

maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 

uur: adviespunt@contourdetwern.nl of 

bel met 013 549 86 46

Even voorstellen

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

ContourdeTwern

Hoe ziet “TAAL in de 
WIJK” eruit? 
 

Bij het Taalhuis in Noord krijgen we 

vaak de vraag om te helpen bij het 

aanleren van de Nederlandse taal aan 

nieuwe  

Tilburgers. Met de komst van de vluch-

telingen (statushouders die verspreid 

over heel Tilburg een woning krijgen 

toegewezen), zien wij de vraag alleen 

maar toenemen. 

Om hierop in te spelen, is in verschillen-

de wijken TAAL in de WIJK opgezet. In 

gebieden waar veel nieuwe Tilburgers 

wonen.

 

Wij koppelen één taalvrijwilliger aan 

maximaal 3 ‘taalleerders’. Dit doen we 

voor de periode van één kalenderjaar. 

In een soort café-setting (bij voorkeur 

in de ontmoetingsruimte) helpt de 

taalvrijwilliger de taalleerders met de 

Nederlandse taal. Helpen kan bestaan 

uit:

• samen de taal spreken;

• oefenen met lezen en schrijven;

• gezelschapspellen spelen zoals 

Scrabble of andere woordspellen. 

 

De taalvrijwilliger volgt de basistrai-

ning voor taalvrijwilliger. 

De taalvrijwilliger: 

• krijgt inhoudelijke ondersteuning 

via themabijeenkomsten van  

ContourdeTwern;

• kan wekelijks gebruik maken van de 

Helpdesk Taalcoach (van ’t ROC);  

• kan een beroep doen op de taal- 

coördinator van ContourdetTwern.

Nadia Lahraoui

Fijn Thuis Gesprekken

Noord


