
Ik ga hard werken en er écht mijn schouders onder zetten!”
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Blauwe tuin van De Meenthe verdient 
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“Kleurrijke straatkunst in  
de Obrechtstraat”

Abdul Lessy ging 
naar Mekka voor de Hadj

Door: Ab Kuiper en Jacques van der Borght

We zijn in gesprek met Rik Grashoff, sinds 23 april één 
van de twee nieuwe wethouders in Tilburg en wijkwet-
houder van onder andere Tilburg-Noord. Rik Grashoff is 
geboren in Krimpen aan den IJssel en studeerde af aan 
de TU in Delft als civiel ingenieur. Op zijn cv staan onder 
meer een wethouderschap in Rotterdam en Delft, hij zat 
namens GroenLinks in de Tweede Kamer en was gede-
puteerde voor de provincie Noord-Brabant. In 2012 en 
2016 werd hij verkozen tot groenste politicus van het 
jaar. Wat kunnen we verwachten van deze politieke 
zwaargewicht?

De voorkeur van Rik Grashoff ging uit naar een gesprek in 
de wijk en we ontmoeten elkaar in woongemeenschap de 
Meenthe aan de Vlashoflaan: “Mooi dat deze centraal-wo-
nen-projecten navolging vinden, jullie waren hier ook  
pioniers. Ik heb zelf in Delft samen met anderen een oude 
stadsboerderij in het centrum gekocht en daar hebben we 
vier woningen kunnen realiseren. Daar woon ik nu alweer 
zo’n twintig jaar. Dat is natuurlijk wel op kleinere schaal 
dan de Meenthe.”

Onze eerste vraag richt zich op zijn ambities; volgend jaar 
zijn er gemeenteraadsverkiezingen, strekken zijn ambities 
tot aan de verkiezingen of ook daaroverheen? “Laat me 
daar maar meteen duidelijk over zijn: in eerste instantie 
ben ik aangesteld om het wethouderschap van Mario Ja-
cobs over te nemen en in zijn geest voort te zetten tot aan 
de verkiezingen. Ik blijf ook in Delft wonen. GroenLinks 
zocht iemand met bestuurlijke ervaring die meteen in het 
diepe kon springen en het schip mee op koers kan hou-
den. Iemand die kan voortzetten wat op de rol staat. Nou, 
dat ga ik doen en waar mogelijk zal ik dingen een extra 
zetje geven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan doorbraakini-
tiatieven (waarbij zaken aangepakt worden samen met 
bewoners, de gemeente, en andere partners) waarbij ik 
zou willen kijken hoe we die zo snel mogelijk naar een wat 
concreter niveau kunnen tillen. Zodat we ook resultaten 
kunnen zien; de mensen in Noord willen méér dan alleen 
mooie ideeën. Dat we proberen de ideeën in een goede 
samenwerking uit te werken, dat het loskomt van papier.” 

Maar toch… een ‘tussenpaus’?

“Ho, ho, ho, je moet niet denken dat ik hier alleen op de 
winkel kom passen. Ik ben van plan om hard te gaan wer-
ken en er écht mijn schouders onder te zetten. Als je iets 

wilt versnellen, dan moet je aan de bak, dat krijg je niet 
voor niks.”

Goud in handen
“Wat ik als allereerste heb gedaan, is samen met Mario 
rondfietsen door de wijk en hier mensen ontmoeten. Mijn 
eerste indruk? Je hebt hier goud in handen. Natuurlijk is 
Tilburg-Noord een wijk met vraagstukken maar er is veel 
ruimte, veel groen en kansen voor een goede waterhuis-
houding zodat je water kunt bergen bij overlast. En er is 
ook ruimte om hier en daar nog te ‘verdichten’ wat kan bij-
dragen aan het oplossen van het tekort aan woonruimte 
en het versterken van de wijk. Verder heeft Tilburg-Noord 
een prachtige groene ruimte rondom de stad waar je goed 
voor moet zorgen.”
  
Tilburg-Noord is proeftuin voor de energietransitie, hoe 
kijkt de wethouder daar naar?
  
“De energietransitie moet je oppakken als een kans; ook in 
Noord zullen mensen last hebben van een te hoge ener-
gierekening. In stappen kunnen we proberen het energie-
gebruik terug te brengen. Maar zoals ik zeg, je moet dat in 

stappen doen en de mensen meenemen. In de discussie 
over de energietransitie lijkt het soms wel of heel  
Nederland in drie jaar van het gas af moet. Dat is natuur-
lijk onzin. Je moet dingen slim combineren, bijvoorbeeld 
gebruikmaken van onderhoudsmomenten. In de Mozart-
flat is gepland onderhoud in samenspraak met de VvE ge-
combineerd met middelen van de proeftuin. Je moet die 
dingen samen doen, ‘top-down’ krijg je dat nooit voor el-
kaar. Er komt ook een nieuwe 'warmtewet’ die betaalbare 
warmte voor iedereen als uitgangspunt heeft.”

Nog nabranders?

“In heel korte tijd ben ik me verbonden gaan voelen met 
Tilburg-Noord. Er zit veel energie en betrokkenheid in de 
wijk. Er gebeurt veel in de herstructurering van woonwij-
ken momenteel. Ik heb er vertrouwen in dat het me lukt 
om goede verhoudingen op te bouwen met de mensen en 
organisaties in de wijk.”

Daarbij wensen wij Rik Grashoff succes en we zullen hem 
zeker aan zijn belofte houden dat hij net zo benaderbaar 
wil zijn als Mario Jacobs.

Wethouder Rik Grashoff                                                                                                                                                             fotografie@gemeentetilburg
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Loslopende honden bedreiging voor vee in de Nieuwe Warande

Wie denkt dat hondenpoepzakjes overbodig zijn tijdens een wandeling door de Nieuwe 
Warande, het buitengebied van Tilburg-Noord, heeft het mis. Boeren waarschuwen hon-
deneigenaren voor het gevaar van hondenpoep in het grasland van hun vee. Honden 
kunnen drager zijn van een parasiet genaamd Neaspora Caninum dat onvruchtbaarheid 
bij koeien kan veroorzaken en ervoor kan zorgen dat drachtige koeien hun onvoldragen 
vrucht afstoten (spontane abortus). Het afgelopen jaar is dat bijvoorbeeld  driemaal ge-
beurd met melkvee van biologische melkveehouderij ‘De Dobbelhoeve’, waarlangs het 
‘ommetje Nieuwe Warande’ loopt. Soms worden kalveren geboren met een hersenafwij-
king. In ieder geval wordt de infectie door de moeder doorgegeven aan het kalf. Besmet-
te hondenontlasting die in de berm langs het weiland of via een loslopende hond, wat 
streng verboden is, in het weiland zelf terecht komt, kan uitspoelen en daarmee via het 
gras in het lichaam van een koe terecht komen. Eigenaren van veebedrijven lopen daar-
mee een groot risico. Behalve het verlies van een kalfje, moet een boer de besmette koe 

wegdoen, ze wordt namelijk niet meer beter en de boer heeft er niets meer aan. De mees-
te wandelaars die gebruik maken van het ommetje gedragen zich keurig, een enkeling 
gedraagt zich asociaal, laat honden loslopen en ruimt hondenpoep of afval niet op. Sinds 
de Corona-uitbraak is de drukte in het gebied enorm toegenomen. Als iedereen zich aan 
de regels houdt is dat geen probleem en kan men van het open gebied genieten. Als 
wandelaars de regels aan hun laars lappen, zullen veeboeren als Guus van Roessel om 
de risico’s voor hun vee te beperken, genoodzaakt zijn om paden die naast of over hun 
grond lopen af te sluiten voor wandelaars. Dat zou het gebied van de Nieuwe Warande 
voor wandelaars een stuk minder aantrekkelijk maken. 

Vragen, opmerkingen of suggesties? 
Mail naar: lajwinkelmolen@hotmail.co

Tekst en beeld: Lambert Winkelmolen

Duurzaamheid in de praktijk: Biologische tuinderij de Wenteling
Door: Cora Rooijakkers

Op een mooie dag in mei bezoeken we tuinderij de Wenteling aan de Zwaluwsestraat langs het wandelpad de Nieuwe Warande tussen Tilburg-Noord en Udenhout.

We treffen Robert Strikkers die ons wel wil vertellen over zijn biologische tuinderij die 
hij al vier jaar runt met veel enthousiasme en liefde voor de aarde. Van huis uit is Robert 
opgeleid als scheikundige maar ontdekte dat hij daar niet blij van werd. De naam van de 
tuin, ‘Wenteling’ is daardoor ontstaan maar ook omdat hij over is gestapt van het telen 
voor grotere biologische bedrijven naar meer kleinschaligheid. De Wenteling levert aan 
‘Goei eten’ en andere biologische bedrijfjes. Zelf heb ik de groenten van de tuin leren 
waarderen door ze wekelijks te bestellen en op te halen bij een adres in Tilburg. Het 
voordeel van dit concept is dat je de hoeveelheid en wanneer je ze op wil halen zelf kunt 
bepalen. Als je eens een week niet kunt, hoef je niet af te zeggen. De groenten zijn ook 
duidelijk te zien op de website waarop ook prachtige foto’s te bewonderen zijn. 

De aarde, dáár gaat het om als je gezonde groenten wilt telen. Robert vertelt over grond 
die niet te hoekig moet zijn maar rul, met veel insecten en wormen en divers samen-
gesteld uit onder andere schimmels en mineralen. Hij toont me allemaal draadjes van 
schimmels en wortels van groenten en onkruid. Hij bewerkt de grond zo weinig mogelijk 
maar probeert te bemesten met organische stoffen zoals groenbemesters. Die hij eerst 
zaait, daarna maait en op de aarde laat drogen zodat al het goede in de grond kan trek-
ken. Zo vormt zich een vruchtbare bodem voor de groenten die hij plant. De tuin was 
eerst grasland maar dat verandert nu langzaam in meer biodiversiteit. Het gras bedekt 
gedroogd als hooi de bodem. Zo kunnen de planten ontkiemen en groeit er groente in 
plaats van gras. Verder experimenteert hij volop met wat de beste methodes zijn om 
de grond vruchtbaar te maken. En wat het beste is voor de verschillende groenten om 
ziektes te bestrijden. Hij verbouwt een groot assortiment, waaronder edamame (groene 
soja) boontjes, veelvuldig gebruikt in Poké bowls, of zoete aardappel die oorspronkelijk 
helemaal niet in Nederland geteeld werd.

De Wenteling heeft nu zes groentebedden waarin schermbloemigen, lookachtigen, 
vruchtgewassen, vlinderbloemigen, koolsoorten en bladgewassen elkaar afwisselen. 
Ook laat hij sommige bedden hun gang gaan en heeft hij er tussenin en aan de buiten-
rand kruiden en bloemen gezaaid. 

Als je als wandelaar de Nieuwe Warande-route loopt, zie je meestal al van ver zijn witte 
bus staan en zie je Robert aan het werk in zijn tuin, vaak vergezeld van zijn hond. 

Houdt u ook van lekkere biologische groenten dan is Tuinderij de Wenteling een aanra-
der. www.tuinderijdewenteling.nl

Robert inspecteert de grond                                                                                                       Foto: Miek Korsmit

Kent u Siza en weet u wat NAH is?
Door: Ab Kuiper

Je eigen leven leiden, met familie, vrienden, buren en 
collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar is niet altijd 
vanzelfsprekend met een niet aangeboren hersenletsel 
(NAH). Een beroerte, ongeluk, hartstilstand, een neuro-
logische ziekte of hersenaandoening, het kan allemaal leiden tot blijvend hersenletsel. 
Ben je als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kun jij je niet goed meer 
concentreren? Leren omgaan met hersenletsel stopt niet na de revalidatie; ook daarna 
valt er nog veel winst te halen. Bovendien kunnen zich nieuwe vragen aandienen: wat 
wil en kun je nog bereiken? Welke vorm van behandeling en begeleiding brengt je ver-
der? Of is een technologische oplossing het antwoord op je vraag? Bij Siza denken we 
in mogelijkheden. 

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met licha-
melijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen en 
aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. 
In Tilburg-Noord bevindt zich een onderdeel van Siza. Een 
van de vormen van NAH, waarbij hulp geboden wordt, is 
afasie. Dit is een spraak- en taalstoornis als gevolg van niet 
aangeboren hersenletsel. Het kan dan zijn dat je wel weet wat je wilt zeggen maar dat 
je de juiste woorden niet kunt vinden. Dat levert een hoop misverstand en frustratie op. 
Ook in Tilburg-Noord wonen bewoners met NAH. Om hier meer aandacht voor te vragen, 
gaan we hier de komende tijd meer over berichten. 

Bij Siza in Tilburg-Noord zijn er meerdere behandelingen, begeleiding en hulp mogelijk. 
Wil je nu al informatie, elke 3de vrijdag van de maand is er een inloopochtend en kun je, 
na eerst aanmelden vanwege Corona, binnen lopen en de voor jouw relevante informatie 
opvragen. Er is meer mogelijk dan veel mensen denken. Voor informatie en aanmelden 
inloopochtend: bel 06-49616098 of mail naar lucie.spee@siza.nl. 
Schubertstraat 700G. De inloopochtend bij Siza is bij de locatie in De Heikant.



Verhalen vertellen kan op allerlei manieren, van spoken 
word tot een gerecht en van een podcast tot een fashion 
shoot. Elke maand duikt The Scène in een nieuw thema 
waardoor deelnemers van allerlei verschillende smaken 
en stijlen kunnen proeven. Zo gaat journaliste en pro-
grammamaker Halima Özen aan de slag met het schrijven 
van een persoonlijk (kort) verhaal en leert striptekenares 
Shamisa Debroey de deelnemers om zichzelf af te beelden 
als echte superhelden. Het bindmiddel is het gezamenlijk 
eten; tijdens elke workhops kookt er een andere vrouw uit 
de wijk, telkens uit een andere keuken. 

Praktisch
De avonden vinden twee keer per maand plaats op een 
woensdagavond vanaf 18:00 (behalve in juli & augustus). 
Altijd inclusief een heerlijk diner! The Scène is exclusief 
voor vrouwen uit Tilburg-Noord. Ben jij tussen de 17 en 
28 jaar? Meld je dan aan voor een van de avonden via  
www.the-scene.club.

Het project is een initiatief van ForwArt, een van de door-
braakinitiatieven uit de PACT-aanpak in Tilburg-Noord en 
staat voor: ‘Moving forward with the power of art: from a 
place to hide to a place of pride’. 

Met behulp van onder andere een Europese Urban Inno-
vative Actions-subsidie kan ForwArt drie jaar lang worden 
gerealiseerd. Verschillende culturele organisaties waaron-
der het Zuidelijk Toneel, werken in dit initiatief samen met 
onderwijsgroep ROC, de politie, jongerenwerkcentrum 
R-Newt, woningcorporatie WonenBreburg, ontwikkelaar 
BPD, Omroep Tilburg en de gemeente Tilburg.

Correcte spelling en onderdrukking

De krant die voor u ligt heb ik drie keer gele-
zen, grondig gelezen, álles gelezen. Elk woord 
heb ik gecontroleerd op spelling, elke regel 
op zinsopbouw en een juist gebruik van lees-
tekens. Onlangs las ik dat correct taalgebruik 
onderdrukkend is voor minderheden en wordt 
gemonopoliseerd door hoogopgeleide witte 
oude mannen. Zoals ik… 

Dat is een hele mondvol, maar het ging over 
kansenongelijkheid in het onderwijs. Door 
eisen te stellen aan studenten over correct 
taalgebruik, hebben mensen waar thuis het 
Nederlands niet de eerste taal was meteen 
een achterstand. In elke ingezonden brieven-
rubriek vind je wel boze briefschrijvers die zich storen aan taalfouten.  Die zich opwinden 
over ‘Je kan’ waar ‘je kunt’ moet staan. Of het door elkaar halen van ‘als’ en ‘dan’ als een 
doodzonde beschouwen. Ga eens leven, denk ik dan. Taal leeft en verandert voortdu-
rend. Luister maar eens naar een oud bioscoopjournaal met de stem van Philip Bloemen-
dal, in vergelijking met de taal van nu klinkt dat heel stijf en onnatuurlijk. Taal is van de 
mensen en van de tijd.

Ik heb maar één talent; ik kan schrijven. Dat is altijd al zo geweest. Dat is geen verdienste, 
talent zit in je genen, dat heb je of dat heb je niet. En de juiste vraag is niet of je schrij-
ven kunt, maar of je ook iets te melden hebt? Reclameschrijvers (waar ik er ooit een van 
was) zijn heel creatief met taal en in staat met weinig woorden goed de boodschap van 
hun opdrachtgever weer te geven. Correct en efficiënt taalgebruik is echter hooguit een 
hulpmiddel. Bij mijn redactiewerkzaamheden voor de wijkkrant kom ik mooie verhalen 
tegen. Die zijn niet per definitie allemaal goed geschreven maar wat mij betreft is dat 
volkomen onbelangrijk, het gaat om het verhaal. En daar maak ik dan met mijn taalvaar-
digheid wel een kloppend stukje van. Mijn redactionele arbeid is een smeermiddel om 
verhalen goed over het voetlicht te krijgen, niks meer en niks minder. Ik stel mezelf graag 
in dienst van de verhalenvertellers van deze wereld, want die verhalen daar gaat het om.
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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

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 

Wij zijn weer open! Samen met Bibliotheek Wagnerplein 
openden wij onze deuren op 20 mei. Het is geweldig om 
weer bezoekers te ontvangen, hoe beperkt dan ook. Als 
deze Wijkkrant verschijnt, zijn we alweer een stap verder. 
Nu een klein verslag van onze ervaringen. 

Het VerWijsspreekuur gaat en ging door. Op vrijdagmorgen kunnen wijkbewoners zich 
bij ons melden die hulp kunnen gebruiken bij vragen over uitkeringen, moeilijk te lezen 
brieven van de overheid, verzekeringen, verblijfsvergunning of wat dan ook. Het is in 
deze tijd altijd van belang om te reserveren: 06-30545340.

Werelds Worstenbroodje van het Ronde Tafelhuis. 
Op 28 april, daags na Koningsdag, trokken de vrijwilligers van de Wereldkeuken het Win-
kelcentrum in. Voor al het personeel dat eindelijk weer in een geopende winkel kon 
werken was er een Werelds Worstenbroodje. Onze wijkbewoners uit Syrië, Afghanistan, 
Marokko, Somalië gaven een eigen ‘taste’ mee aan ons Brabants worstenbroodje. 
Van harte aanbevolen!

The Scène: op zoek naar verhalen met jonge vrouwen uit Tilburg-Noord
The Scène! Een nieuw initiatief voor jonge vrouwen uit Tilburg-Noord. The Scène is een groeiende groep vrouwen die samenkomen, samen eten en op zoek gaan naar ver-
halen. Dat doen ze al schrijvend, vloggend, knippend, plakkend, dansend, filmend en kokend! 

Onze Wereldkeuken gaat samenwerken met 
ContourdeTwern en Duurzame Kost. Binnen-
kort worden de eerste stappen gezet. De We-
reldkeuken gaat kruiden en later ook groenten 
gebruiken uit de tuin van Duurzame Kost. Een 
geweldige samenwerking met onze Wijktuin-
vrouw Susanne van den Nieuwelaar. Zo maken 
we onze wijk samen sterker!

Niet vergeten… met elkaar kunnen wij weer in 
een veilige en gezonde wijk leven. Vergeet niet 
om uw vaccinatie te halen? 

Laat u niet gek maken: de vaccinaties zijn goed-
gekeurd door mensen die daar écht verstand 
van hebben. 
Wil je meer weten over het Ronde Tafelhuis? 
Stuur even een mail naar info@tafelhuis.nl

Door: Ab Kuiper
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De Blauwe Tuin van De Meenthe
Door: Carin van Voorst

Foto's: Miek Korsmit

De redactie nodigde me uit een kijkje te nemen in de nieuwe blauwe tuin van De Meenthe, de woon-
gemeenschap met 20 woningen aan de Vlashoflaan. Ik ben lang geleden op De Meenthe geweest. In 
mijn herinnering kwam ik binnen bij een parkeerterrein en liep ik door naar een gezamenlijke tuin met 
tegels, gras, vaste planten, heggen en bomen. Helemaal niet gek. Maar dat beeld is nu drastisch veran-
derd. ‘Helemaal niet gek’ is nu ‘helemaal té gek’. 

Ontwerpproces van de tuinvernieuwing
Op een zonnige ochtend neemt Anneke me mee naar het 
midden van de tuin waar ze me vertelt over de totstand-
koming van de nieuwe tuin. “De oude tuin was aangelegd 
naar het modebeeld van de jaren 80: strak met rechte lij-
nen en rechte hoeken. Met bomen van dezelfde soort op 
een rij. We leven nu in een andere tijd dus het moet anders”. 
Het idee voor een nieuwe tuin ontstond ongeveer twee 
jaar geleden. De Meenthe bestaat uit een groep betrokken 
bewoners en heeft het geluk Anneke als landschapsarchi-
tect en Thijs, een hovenier, in haar midden te hebben. 
  De bewoners wilden meer groen, meer bloemen, meer 
insecten en vogels en meer ontmoetingsmogelijkheden. 
Dat alles in een organische vorm. Anneke maakte een glo-
baal ontwerp. Centraal in de schets kwam een S-vormige 
slinger in de lengte. Er is rekening gehouden met de in-
breng van de bewoners. Maar… waarom heet het ‘blauwe 
tuin’ terwijl er geen waterpartij is? Anneke is helder: “Ons 
motto is stenen eruit en planten erin en op allerlei gebied 
rekening houden met water en klimaatadaptatie. Het is 
een watervriendelijke tuin. Blauw dus!”  Na veel onderling 
overleg, democratische afwegingen en keuzes ontstond  
een definitief ontwerp. 

Uitvoering van de tuin
Het zware werk van de tuintransformatie is door de bewo-
ners zelf gedaan. Veel stenen gingen eruit en van die vijf 
gelijke bomen op een rij werden er drie vervangen door 
andere soorten die op verschillende momenten bloeien. 
Voor een deel van de realisatie van de tuin is extern hulp 
gezocht en natuurlijk was er Thijs, de hovenier. Er werd ge-
kozen voor een grote diversiteit aan planten met een op-
bouw van laag naar hoog: van bodembedekkers naar ho-
gere  struiken en bomen. Aan eetbare soorten is gedacht,   
bessenstruiken en kruiden zijn geplant. Het is nu al prach-
tig, terwijl veel planten nog echt moeten aantrekken. Dat 
geldt ook voor de klimplanten die over een tijdje de muren 
zullen bedekken. Behalve hoogteverschil in de beplanting 
kent de tuin zelf eveneens hoogteverschil. Aan het achter-
ste deel zijn een paar met gras begroeide bergjes zicht-
baar. Er staan speeltoestellen voor de kinderen. Ik stel me 
voor dat de kleintjes afgelopen winter tijdens de sneeuw-
periode lekker van de bergjes af hebben kunnen sleeën. 

De verharding 
Met het oog op de afvoer van water zijn veel voegen gun-
stiger dan grote tegels. Voor halfverharding werd voor 

grind gekozen dat veel water doorlaat. Bij de bestrating 
rondom werd hier en daar een klinkertje weggelaten om 
water weg te laten zakken en spontaan opkomend groen 
ruimte te geven. Vroeger heette dat onkruid, nu spreken 
we van stadsnatuur. De verharding rondom is niet alleen 
noodzakelijk voor de toegang tot de woningen. Er moest 
ook rekening worden gehouden met de bereikbaarheid 
van de huizen voor hulpdiensten als brandweer en ambu-
lance.  

Subsidie en informatie
De Meenthe heeft voor de aanleg van de blauwe tuin ge-
bruik gemaakt van subsidies van het Prins Bernard Cul-
tuurfonds en Op Groene voet. De laatste organisatie heeft 
regentonnen geleverd en geïnstalleerd. Via Buurtnatuur 
kon De Meenthe aanspraak maken op een groot subsidie-
bedrag dat 60% van de kosten dekte. Die financiële bijdra-
ge is goed besteed. De tuin is een voorbeeld van biodi-
versiteit, klimaatadaptatie en sociale ontmoeting. Ik  zou 
iedereen aanraden er een kijkje te gaan nemen. Want er 
zijn veel ideeën op te doen die prima te vertalen zijn naar 
bijvoorbeeld een eigen straatproject.

Tuinaanplant                                                                                                                                                                                  Situatie nu                                                                                                                                     Foto's: Miek Korsmit

Peerke Donders nam stelling tegen de slavernij
Door: Hans Happel

Brussel, Amsterdam, Rotterdam… tal van grote steden buigen zich momenteel over hun slavernijverleden. Straatnamen en monumenten moeten het ontgelden. Op 
sommige plaatsen worden beelden beklad of van hun sokkel gestoten. 

Het standbeeld
Drie jaar geleden kwam ook het standbeeld van Peerke 
Donders aan het Wilhelminapark in de kolommen van het 
Brabants Dagblad in opspraak. Een 'fier rechtopstaande 
witte man die hooghartig neerkijkt op een knielende 
zwarte man' representeerde volgens een ingezonden 
briefschrijver koloniale en raciale verhoudingen. Dat 
hoorde naar zijn mening niet thuis in de huidige openba-
re ruimte. In de opiniepeiling van dezelfde krant die daar 
direct op volgde,  brachten 7905 mensen hun stem uit.  
88 % was het oneens met de opiniemaker dat het stand-
beeld vervangen zou moeten worden. Slechts 12 % stem-
de voor dit standpunt. 

Een brief van Peerke   
Een affiche van 80 meter lang en 55 centimeter breed is 
op dinsdag 18 mei en woensdag 19 mei jongstleden over 
de volle omvang van het Peerke Donders Paviljoen in  
Tilburg-Noord aangebracht. Het bevat een beroemd citaat 
van Peerke uit een van zijn brieven. Hierin spreekt de Til-
burgse missionaris zich in sterke bewoordingen uit tegen 
slavernij. Met dit tekstopschrift over het hele Paviljoen-
gebouw mengt de Stichting Petrus Donders Tilburg zich  

letterlijk en zeer zichtbaar in de discussie die is ontstaan 
over het slavernijverleden in relatie tot het standbeeld. 
‘Peerke Donders heeft zich altijd vol afschuw over slaver-
nij uitgesproken’, aldus stichtingsvoorzitter Hein van Oor-
schot. ‘Wie anders suggereert, beledigt op een schanda-
lige manier deze compassievolle verzorger van de ergste 
zieken, ongeacht hun afkomst of achtergrond.’

De veroordeling van de slavenhouders
Het citaat dat als affiche tegen het Peerke Donders  
Paviljoen is aangebracht luidt als volgt: ‘O, had men hier 
zooveel zorg voor het behoud en welzijn der slaven, als 
men in Europa voor de lastdieren heeft, dan zou het er be-
ter uitzien. Wee! Wee!, Suriname in de grooten Oordeels-
dag!! Wee! Wee! Ja, duizendmaal wee den Europeanen, 
den eigenaren van plantageslaven, den administrateuren, 
den directeuren en blank-officieren, die allen over de sla-
ven heerschen!! Ongelukkig zij, die zich met het zweet en 
bloed verrijken van die arme slaven, die geen verdedigers 
vinden dan God!’ Peerke Donders was zelf geen strijder te-
gen slavernij, maar het citaat geeft wel aan hoe hij er over 
dacht. En hij was evenmin bevreesd zijn grote afschuw 
daarover uit te spreken. 



“Ik doe gewoon wat ik moet doen.”

Vroeger was hij niet zo’n prater, maar nu hij met pensioen is, blijkt hij niet te stuiten. 
Abdul Lessy, zeg maar Ab, is een echte spraakwaterval die je de oren van het hoofd 
praat. Eén brok energie en enthousiasme. Miek vraagt of hij voor de foto misschien 
iets traditioneels heeft om aan te trekken. Ab verdwijnt naar boven en komt even later 
terug, gehuld in een sarong, een lichtblauw jasje, witte sjaal en een gebedshoedje op.

“Deze kleren doe ik altijd aan om te bidden. Ik ben moslim. Op de Molukken, waar ik van-
daan kom, is de meerderheid moslim. Onder Molukkers hier in Nederland is dat precies 
andersom. De meeste hier zijn Christenen en maar weinig moslim. Er zijn twee Molukse 
moskeeën in Nederland, in Ridderkerk en in Waalwijk. Voor het vrijdaggebed ga ik altijd 
naar Waalwijk.” 

Tien kinderen
Abdul kwam met zijn ouders en twee broers in 1951 naar Nederland per schip. Ze kwa-
men aan in Rotterdam en werden van daaruit naar Amersfoort gebracht. De vader van 
Abdul was KNIL militair, iets waar hij later spijt van kreeg. Hij voelde zich voor de gek 
gehouden, hem was voorgehouden dat hij tegen terroristen moest vechten. Pas later 
besefte hij dat Nederland de bezetter was en dat hij de wapens had moeten opnemen 
tegen zijn eigen volk. Vader heeft ook in een Jappenkamp gezeten en heeft wel eens 
verteld van de gruwelijkheden waarvan hij daar getuige was. “Daar heeft hij erg onder 
geleden. Vader vertelde ook dat in de aanloop naar de onafhankelijkheid van Indonesië 
op een hotel in Surabaya de Nederlandse vlag wapperde. Daar werd de blauwe rand van 
afgescheurd. Daarom is de vlag van Indonesië nu rood-wit.” Dit is Ab ten voeten uit; hij 
praat en praat en schiet daarbij van links naar rechts.

“Vanuit Amersfoort werden we naar Drenthe gebracht, naar Geestbrug. Drie broers en 
een zus zijn in Geestbrug geboren. We hebben tot 1958 in dat kamp gezeten, daarna 
ging het naar Gaasterland in Friesland. In kamp Wyldemerk Gaasterland zijn nog twee 
zussen en een broer geboren, met tien kinderen was toen het gezin compleet. In 1967 
zijn we vanuit die kampen verspreid over Nederland. Wij kwam terecht in Tilburg-Noord 
in de Tartinistraat.”

Overal gewerkt
Abdul is meteen na de Ambachtsschool gaan werken als automonteur. Dat beviel maar 
matig waarna hij zich heeft omgeschoold tot elektrotechnicus. Hij is betrokken geweest 
bij de bouw van veel telefooncentrales. Voor deze baan kwam hij overal en reed hij soms 
extreem veel kilometers omdat hij van hot naar haar werd gestuurd. Hij heeft twee jaar 
in Berlijn gewerkt voor de val van de muur. Vertrok hij op maandagochtend met het 
vliegtuig daarheen en kwam hij vrijdags weer terug gevlogen. In 1982 is hij voor Defensie 
gaan werken en daar blijven hangen tot aan zijn pensioen.

Hadj
Als moslim heeft Abdul de Hadj gedaan, de pelgrimstocht naar Mekka. Als ik zeg dat 
hij een goede moslim is, reageert hij bescheiden: “Ik doe wat ik moet doen. Ik geloof in 
God en Mohammed is zijn profeet, ik bid, ik vast (Ramadan), ik geef tijdens de Ramadan 
Zakat (een verplichte donatie aan de armen van elke moslim/moslima) en ik heb de Hadj 
gedaan. Ik leef volgens de wetten van de Islam.”
Ab is sinds 1974 getrouwd met zijn eerste liefde. Ze begonnen in de Kapelmeesterlaan 
en kochten in 1978 het huis in de Bartokstraat waar ze nu nog wonen. Ze hebben twee 
dochters, de een is advocaat en de andere manager bij een winkel. Ze hebben drie klein-
dochters en één kleinzoon. 
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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.

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

Foto: Miek Korsmit



Zou u de lokbus opmerken?

Hoe goed let u op in uw omgeving? Gaan er bij u bellen rinkelen als u iets ziet wat 
anders is dan normaal? Gevaarlijk drugsafval wordt vaak gewoon achtergelaten in 
een bestelbusje op een parkeerplek in een woonwijk. Dat kan leiden tot gevaarlijke 
situaties. Maar hebt u het ook in de gaten als zoiets in uw omgeving speelt?
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Het Zwaailicht.............. Babbelaars

Tekst en beeld: Marco van der Sijpt

Mijlpalen 

Het busje schokt een beetje wanneer ik stapvoets het kerkplein oprijd. Liefste loopt 
ernaast en we hebben er net een flinke rit opzitten. Via Erp, Tilburg, Nispen en Hulst 
zijn we nu in ons geboortedorp gearriveerd en menig Koewachtenaar zal bevreemd 
hebben opgekeken. Zo vaak zien ze een auto van deze leeftijd niet meer. 
  Ik snap dat ik even iets moet uitleggen want anders raakt dit kant noch wal. Dat 
heb je op mijn leeftijd. Begin april is mijn liefste de vijftig gepasseerd en ook ik zal 
dat doen eind mei. Gezien de huidige omstandigheden is dat geen groots feest 
geworden met een goed gevulde feestzaal en dus bedachten we een alternatief.
Ik vat het even samen. 
  Kampeerbusje huren, volkswagen T2 uit 1977. Motorisch loopt ie goed. De versnel-
ling knarst en weigert soms helemaal een versnelling aan te nemen. Weer de koppe-
ling intrappen. Alarmlichten aan. Van 1 naar 3 omdat de 2 soms weigert. Langzaam 
naar de 4e versnelling en zo met 80 km/uur over de snelweg. Dat typerende geluid 
van de kevermotor aan de achterkant van de auto. Aan de voorkant is het relatief 
stil. 
  Goed. Zo hadden we dus een busje. Nu nog even een verjaardagstournee orga-
niseren. Cupcakes ophalen in Nispen (aha, vandaar Nispen) bij een vriendin van 
liefste die daar een theetuin heeft (https://detorteltuin.info/) en wij zouden op 
centrale locaties parkeren om daar cupcakes, koffie en thee uit te serveren bij de 
lokale familieleden. Denk aan neven en nichten van net onder de 50 maar ook aan 
tantes van boven de 90. 
  Terug nu naar het oprijden van dat kerkplein. Daar zouden we het busje parkeren, 
luifeltje eraan, sta-tafel erbij en verse koffie en thee in de thermoskannen. Gewoon 
gezellig een cupcake eten. Meer hadden we niet in gedachten maar daar hebben 
we ons dus in vergist. Het plein bleek rijkelijk versierd. Oh shit. Daar hadden we van 
te voren niet aan gedacht. Er is een trouwfeest vandaag natuurlijk. Of een ander 
feest (in ieder geval niet voor ons) want het plein is versierd met ballonnen, slingers 
en naamborden. Er staat zelfs een campingtafeltje met een bos rozen erop in een 
mooie witte vaas en dan valt het kwartje. Onze namen staan op de naamborden. 
Het is een verrassing voor ons en dat is helemaal gelukt! Zie je mijn negentigjarige 
tante al voor je bij het versieren van dat plein?
  De dag was een warm bad voor ons allebei. We werden overladen met cadeaus. We 
werden ondergedompeld in liefde en kregen ook cadeautjes met een grote emoti-
onele waarde. Hoe kleiner het doosje hoe groter de waarde? 
  We waren zeker niet uit op dit effect. Stonden er helemaal niet bij stil. Hadden nooit 
deze intentie maar nu snappen we het weer. We krijgen terug wat we zelf zo rijkelijk 
geven. We krijgen de warmte teruggekaatst die we zelf uitstralen op een ander en 
we voelen ons rijk. We hebben deze vijftigjarige mijlpaal met verve genomen en 
kijken vol vertrouwen uit naar volgende. Met een kring van zulke lieve mensen om 
ons heen moet dat zeker lukken. 
  Nu alleen nog dat busje heelhuids naar Erp zien terug te krijgen.

De politie heeft in de omgeving van Tilburg gedurende de hele maand april en enkele da-
gen in mei op verschillende plekken een zogenoemde ‘lokbus’ geparkeerd. Met deze bus 
hoopte de politie mensen alert te maken op drugsafval en de risico’s die het achterlaten 
van dit gevaarlijke afval met zich meebrengt. Er is helaas maar 1 melding binnengeko-
men bij de politie van iemand die het niet vertrouwde.
De lokbus is een witte bestelbus waarvan de laadruimte vol staat met blauwe vaten. 
Soortgelijke vaten in soortgelijke busjes die de politie regelmatig ergens aantreft, bom-
vol afval van drugslabs. In de lokbus zijn de vaten natuurlijk leeg en vormen geen gevaar. 
Rondom de bus hangt een weeïge, anijsachtige lucht: de geur die bij het maken van 
synthetische drugs vrijkomt.

Locaties
De bus heeft op drukke en minder drukke plaatsen in Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, 
Moergestel, Berkel-Enschot, Esbeek, Biezenmortel, Haaren en Diessen gestaan. Veel 
voorbijgangers moeten hem gezien hebben, maar werden niet gealarmeerd door de 
mogelijkheid dat dit geen normaal busje is.

Gevaar
Drugsafval is bijna altijd chemisch afval, afkomstig van illegale drugslaboratoria en kan 
zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, geeft de 
reactie van dit afval nogal eens rook en damp. Dit kan leiden tot brand, met alle gevolgen 
van dien voor de directe omgeving. Het opruimen van dit afval gaat via gemeenten en 
politie en kost veel belastinggeld.

Melden
In de lokbus waren een aantal opvallende zaken in scene gezet die de politie vaak bij af-
valdumpingen aantreft. Ook de typische anijsgeur rondom de bus, in dit geval afkomstig 
van een geurdispenser, doet vermoeden dat het om een verdacht busje gaat. En toch zijn 
er nauwelijks meldingen binnengekomen van mensen die het verdacht vinden dat het 
busje raar of al een lange tijd geparkeerd stond op dezelfde plek.
  De politie roept mensen dan ook op om zulke voertuigen of andere verdachte situaties 
altijd te melden. Zij kunnen dan snel ter plaatse komen kijken waar het om gaat, een 
gevaarlijke situatie meteen afzetten en onderzoek doen naar sporen en herkomst.
  Belangrijk is om (een busje met) drugsafval niet aan te raken, tegen aan te duwen of 
schoppen en geen sigaret in de buurt op te steken. Houd altijd afstand en bel direct 112!

Wilt u liever anoniem een melding doen. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via  
0800-7000. De politie ontvangt de melding, u blijft volledig anoniem.

Bron: https://www.politie.nl/nieuws/2021/mei/7/08-let-u-goed-op-uw-omgeving-zou-
u-de-lokbus-opmerken.html 

Op het Smariusterrein naast het kanaal organiseert Beachy Tilburg deze zomer Beachy Zomercarnaval en Beachy Festival. Na een lange periode van sluiting en strenge maatregelen 
door corona is er hopelijk ruimte om weer eens uit te kunnen pakken. Deze festivals komen er aan! 

Het is bijna zover, we kunnen eindelijk naar zomerfestivals bij Beachy aan het kanaal!

Beachy Zomercarnaval (Het Kruikenstrand)

Donderdag 26 augustus van 17:00 – 23:11 uur
Vrijdag 27 augustus van 17:00 – 23:11 uur
Zaterdag 28 augustus van 11:11 – 23:11 uur
Zondag 29 augustus van 11:11 – 23:11 uur

Beachy Festival

Vrijdag 24 september van 17:00 – 00:00 uur
Zaterdag 25 september van 13:00 – 00:00 uur
Zondag 26 september van 13:00 – 23:00 uur

Vijf dagen voor én na deze evenementen is de organisatie bezig met de op- en afbouw van het terrein. Dat kan enige 
overlast geven voor de omgeving, dit is helaas niet te voorkomen. Natuurlijk doen alle betrokken partijen er al het 
mogelijke aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt voldaan aan de BBT-maatregelen die gesteld 
zijn door de gemeente Tilburg. 

De kaartverkoop van de festivals is nog niet begonnen, maar zal binnenkort van start gaan: houd deze website in de 
gaten: https://www.beachytilburg.nl/
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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, loslig-
gende 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

Wat heeft betonrot in balkons te maken met van het aardgas af gaan? Alles, in het geval 
van de Mozartflat in Quirijnstok. En het bleef niet bij betonrot. Een complete renovatie is 
het resultaat. Jaap Jonker en Dimph Oerlemans zijn er als bestuursleden van de VvE nauw 
bij betrokken. ‘Een gigantische uitdaging die best wat slapeloze nachten heeft gekost’.

“In 2017 werden we als VvE geconfronteerd met betonrot”, begint huiseigenaar Jaap zijn 
verhaal. “Vanwege de onveilige situatie, werden de balkons afgesloten. Een herstelplan voor 
de balkons kwam neer op 2,4 miljoen euro. Bij gebrek aan een spaarpot, zou dat 8.000 euro 
per eigenaar betekenen.” 
 
Alternatief
Het bestuur van de VvE  krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financiering. 
De VvE komt in 2018 in contact met de gemeente Tilburg. Jaap: “De gemeente zag zeker 
mogelijkheden voor financiering. Door de balkonreparaties te combineren met extra energie-
maatregelen, bleek subsidie via Proeftuin Aardgasloze Wijken en financiering via het Neder-
lands Energie Bespaarfonds mogelijk. Voorwaarde was wel om ook van het gas af te gaan en 
mee te doen aan de proeftuin Quirijnstok, een aardgasvrije wijk.” 

Eenheid
De VvE legt het plan van 8,4 miljoen euro voor aan de leden. “Bewoners van 256 apparte-
menten voorlichten en meekrijgen voor zo’n project is niet eenvoudig, zeker niet in corona-
tijd”, aldus Jaap. “Met nieuwsbrieven, digitale informatiemomenten, een bestuurstafel voor 
1 op 1 vragen en een tent op locatie hebben we geïnvesteerd in draagvlak. 
We kregen ondersteuning van de gemeente, WonenBreburg en bouw- en woningtoezicht. 
Elke partij met zijn eigen belangen. Dat allemaal samenvoegen kost kruim. Voor mijn gevoel 
heb ik er twee jaar lang een extra baan bij gehad. Ik had er slapeloze nachten van. Maar wat 
een kick als het lukt”, lacht hij. “Mede dankzij onze fijne interim-voorzitter die we als VvE heb-
ben aangetrokken. Iemand met bestuurlijke kwaliteiten.”

Huurders
Dimph huurt een appartement via WonenBreburg en woont al 20 jaar met veel plezier in de 
Mozartflat. “De sfeer is geweldig. En de verbondenheid is alleen maar groter geworden.” Er 
blijkt geen enkel verschil te zijn in aanpak tussen eigenaren en huurders.  Dimph: “Het enige 
verschil is dat wij als huurders geen financiële beslissingen nemen. Verder worden we op 
exact dezelfde manier benaderd en meegenomen in het verhaal.” 
In mei 2020 stemt 97% van de bewoners van alle 256 appartementen voor het plan en zijn er 
geen tegenstemmers. 

Visitekaartje
Het project is enorm. Naast betonreparatie van de balkons, gaat het om het isoleren van de 
kopgevels, enkel glas vervangen door HR++ glas, zonnepanelen op het dak, van het aardgas 
af en last but not least een complete glasgevel aan de achterzijde van het complex, waardoor 
een afgesloten balkon ontstaat. “Dat wordt straks het visitekaartje voor Tilburg Noord”, aldus 
een trotse Jaap.  

Jaap: “In plaats van de oorspronkelijke 8.000 euro voor alleen balkonreparatie, gaan alle 
bewoners nu 91 euro bruto per maand betalen, gedurende 20 jaar. Elektrisch koken is veiliger 
en ze krijgen veel meer wooncomfort, waarmee ze zo’n 55 tot 70 euro netto per maand be-
sparen op hun energierekening. Helemaal mooi is dat de lening gekoppeld is aan het apparte-
ment, en niet aan de persoon. Ga je verhuizen, dan nemen de nieuwe bewoners deze kosten 
over.” Dimph: “Onlangs zijn nieuwe kopers gewoon ingestapt in ons plan. Dat zegt genoeg, 
toch?”

Uitdaging
Alle partijen dezelfde kant op krijgen, was de grootste uitdaging. “En de overstap naar gasvrij 
was best een drempel”, vertelt Jaap. Elektrisch koken betekent bijvoorbeeld ook andere 
pannen. We hebben voor elk huishouden alle kookapparatuur en een bepaald aantal pannen 
vervangen. Vanwege corona werden de bezoeken van de aannemers meer verspreid. Een 
behoorlijke belasting voor bewoners. En je komt altijd onverwachte zaken zijn, zoals twee 
vleermuizen in de gevel die zorgen voor vertraging”, lachen beide. “We kijken er naar uit dat 
eind november alles hopelijk klaar is.” 

Tips
Voor andere VvE’s heeft Jaap wel tips. “Zorg allereerst voor draagvlak binnen je vereniging. En 
investeer goed in relaties van alle partijen. En wil je als gemeente draagvlak krijgen bij bewo-
ners, begin dan van onderaf. Informeer en enthousiasmeer mensen en zorg dat er vanuit hen 
kartrekkers komen. Zo wordt het iets van de mensen zelf. En dat zorgt voor veel meer kans 
van slagen.”

Meer info: aandeslagmetjehuis.nl

Nieuwe pannen voor de Mozartflat

GGD testbus alleen nog op dinsdag in 
Tilburg Noord
Sinds 18 mei staat de GGD testbus alleen nog op dinsdag tussen 9 en 16.30 uur op het Verdiplein in Tilburg 
Noord. Kinderen en volwassenen kunnen zich er gratis en zonder afspraak laten testen op het coronavirus. 
Een afspraak maken is niet nodig. Een identiteitsbewijs meenemen van jezelf of je kind is wel noodzakelijk. 
Er is een tolkentelefoon aanwezig.

Testen bij klachten
Laat jezelf en/of je kind testen bij klachten. Dan is duidelijk of jij of je kind corona heeft en hoe lang je thuis 
moet blijven. Zo help je mee aan het bestrijden van de coronapandemie. Op ggdhvb.nl/corona staat meer 
informatie over wat de GGD doet en wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Foto Jimke Joling

Aanvragen Lintjesregen 2022 mogelijk tot 1 juli
Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving 
kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onder-
scheiding. 

Iedereen kan een ander voordragen voor deze blijk van waar-
dering. Verzoeken voor de Lintjesregen van 2022 moeten 1 juli 
2021 bij de burgemeester zijn ingediend.

Meer informatie op www.lintjes.nl of via kabinet@tilburg.nl.

• gratis app: Over uw buurt
• e-mailservice: www.overheid.nl

Berichten over 
uw buurt
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Samen hebben Mia en Gerrit veel vakanties gevierd in o.a. Duitsland en Limburg. De eerste 
uitstapjes dit jaar zullen waarschijnlijk naar de kinderen en de familie zijn. Zodra ze in de 
auto stappen staat er gezellige muziek op. Verderop in het jaar proberen ze uit hoe het is om 
met een georganiseerde reis mee te gaan. 

Vorig jaar géén vakantie, en dit jaar zoeken Marjo en John het dichtbij huis. Zij gaan met 
de scooter (voor de kenners een Django) het Brabantse land verkennen. Hopelijk treffen ze 
mooi weer voor hun dagtochten. En misschien volgend jaar weer naar Duitsland of Noor-
wegen.

Vliegvissen! Dat is de hobby van Peter. Hij hoopt dit deze vakantie weer 
een aantal dagen te kunnen doen in de Jura. Mocht dat eventueel niet luk-
ken dan stapt hij op de fiets. Het wordt dus in ieder geval een sportieve 
vakantie.

Joop en zijn vrouw hebben dit jaar 2 vakanties gepland. Eerst gaan ze saampjes een weekje 
naar Limburg. Later in het jaar gaan ze met het gezin van hun dochter nog eens twee weken 
weg. Ze reizen beide keren met hun caravan mét privé-sanitair.

Door corona aangepaste vakantieplannen 2021 !

Mijnheer en mevrouw van Alewijk hebben zo’n 33 jaar gezeild in Zeeland. Drie boten hebben 
zij ‘versleten’. Met de caravan toerden zij door Europa. Boten en caravan zijn van de hand 
gedaan en nu gaan ze vakantie houden in een chalet in Zeeland. 

Bridgen, rikken, puzzels leggen en oplossen, handwerken, lezen, verfraaiingen in de tuin 
maken (wat zijn ogen zien, maken zijn handen), vrijwilligerswerk, darten én geocachen. 
Corry en Ad hebben eigenlijk geen tijd om met vakantie te gaan. Dit jaar blijven zij vooral 
genieten in hun prachtige tuin.

Joke en Hans komen al zo’n 30 jaar bij “hun familie” in Oostenrijk. In september gaan ze weer 
voor tien dagen en treffen in het hotel veel internationale vrienden van hen. Er wordt in de 
vakantie veel gewandeld door dit sportieve stel.

Tekst en beeld: Miek Korsmit
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STRAATKLINKERS: ORBISONSTRAAT...ROY ORBISON
Only the lonely know why I cry
Door: Hans Happel

Het eerste singeltje dat ik als veertienjarige voor mijn verjaardag kreeg was van ‘the Big O’. Ik hoor  mijn moeder nog telefoneren met muziekhandel Rossmeisl en in haar beste 
kweekschoolengels mijn verjaardagscadeautje bestellen: ‘Pret-Tie Wo-Man’, fonetisch uitgesproken zoals het hier staat opgeschreven.

Sun Records
‘The Big O’ ofwel Roy Orbison begon zijn 
carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Re-
cords, dat geleid werd door Sam Phillips en 
waar ook Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry 
Lee Lewis en Carl Perkins onder contract 
stonden. Zijn hart lag toen al bij het zingen 
van ballads. Sam Phillips wilde echter dat 
hij uptempo songs opnam, dit zeer tegen 
de zin van Orbison in. Toen hij een grote 
hit schreef voor The Everly Brothers,   zag 
hij zijn kans schoon en kocht zijn platen-
contract af. Het nummer dat hem zo veel 
fortuin bracht, was toegewijd aan zijn gro-
te liefde en echtgenote Claudette.

Tearjerkers 
De grote doorbraak van Roy Orbison kwam 
in 1960 en maakte hem een wereldster. 
Van ‘Only The Lonely’  gingen ruim twee 
miljoen exemplaren over de toonbank en 
met dit nummer creëerde Orbison iets dat 
nog nooit eerder in de rock-'n-roll was ge-
hoord: de dramatische rockballad. Tussen 
1960 en 1965 produceerde Orbison nog 
een hele reeks van dit soort tranentrekkers 
als    Crying,  Blue Angel,    Blue Bayou,  It's 
Over,  en  last but not least Oh, pretty wo-
man.  Vaak rustig beginnend, bouwde hij 
in zijn songs langzaam naar een climax 
toe die zowel in het arrangement, als in de 
stem en de teksten tot uitdrukking werd 
gebracht. Zijn hoge falsetstem en de bij-
zondere composities van zijn songs gaven 
hem een legendarische status. Er was na-
melijk een element in de muziek van Or-
bison, dat hem uniek maakte. Hij had het 

talent om liedjes op een totaal vernieu-
wende manier te schrijven. In de beginja-
ren zestig was het gewoonte om een song 
volgens een vast patroon te schrijven (A,-
B,C,B,D,B). Orbison componeerde echter in 
heel andere schema's als A,B,C,D...Z. In een  
liedje kwam geen enkele herhaling van 
zetten voor.

Een tragisch leven
Het doorleven van dramatische gebeur-
tenissen bleef helaas niet beperkt tot het 
schrijven en zingen van songteksten. Grote 
tragedies vonden plaats  in Roy’s privéle-
ven. Zijn vrouw Claudette kwam in 1966 
om het leven bij een motorongeluk en 
twee van zijn drie zoons vonden in 1968 
de dood bij een brand in zijn landhuis. De 
carrière van Roy Orbison kwam in een diep 
dal terecht. De hits bleven uit en het grote 
publiek leek hem vergeten te zijn. Muzi-
kaal gezien verraste Orbison de luisteraar 
niet meer met de vocale hoogstandjes die 
hem de bijnaam "The Big O" hadden op-
geleverd. 

Comeback
Ondertussen kwam er achter de schermen 
iets op gang, dat zou gaan bijdragen aan 
Orbisons comeback. Jongere collega’s 
maakten covers van zijn hits uit de jaren 
zestig. Linda Ronstadt nam Blue Bayou op 
(1977),  Don McLean  Crying  (1980) en Van 
Halen  Oh, pretty woman  (1981). Allen 
scoorden daarmee grote hits. In diezelfde 
tijd, in 1980,  haalde Orbison zelf in een 
duet met  Emmylou Harris  na vele jaren 

weer een hit-notering met  That Loving 
You Feeling Again. ‘The Big O’ begon aan 
zijn comeback en kwam meer en meer 
in de spotlights te staan. Begin jaren 
tachtig stond hij in het voorprogramma 
van de  Eagles  en liet zich opnieuw aan 
een groot publiek zien. In 1986 werd het 
nummer  In Dreams  gebruikt in de cult-
film  Blue Velvet, geregisseerd door David 
Lynch. Hierdoor kwam Orbison onder de 
aandacht van een nieuw en jong publiek. 

Roy Orbison kwam eindelijk terug aan de 
top door in 1988 deel uit te maken van de 
supergroep  Traveling Wilbury’s  met Bob 
Dylan, George Harrison en Tom Petty. Van 
het legendarisch album van het concert 
met deze groep werden wereldwijd mil-
joenen exemplaren verkocht. Roy Orbison 
stierf op 6 december 1988 plotseling als 
gevolg van een hartstilstand bij zijn moe-
der thuis in Hendersonville, een voorstadje 
van Nashville. 

Foto: Miek Korsmit

Heikant: een Wereldwijk van 2 september t/m 3 oktober!
Beste Heikanters en alle bewoners van Tilburg-Noord. Zoals al gezegd in een vorige editie van deze wijkkrant is het culturele evenement ‘Heikant: een Wereldwijk’ uitgesteld 
naar september en oktober van dit jaar. Dan zijn we hopelijk grotendeels verlost van Corona en kunnen we een volwaardig evenement organiseren. Wij hebben er het volste 
vertrouwen in en blijven niet stilzitten met de voorbereidingen.

Nog even een herinnering over de activiteiten in die perio-
de, waarover meer te vinden is op www.stichtingstraat.nl. 
Het evenement start op 2 september met de presentatie 
van het boek over de Heikant; interviews met (oud-)wijk-
bewoners, veel wetenswaardigheden van toen en nu en 
unieke foto’s. Dit geesteskind (132 pagina’s) van Berry van 
Oudheusden gaat er fantastisch uitzien. 

Met wijkbewoner Hans Zuiderwijk wordt een spannende 
Heikantquiz ontwikkeld, die straks digitaal vanuit huis 
gespeeld kan worden. Denk alvast maar eens na over de 
samenstelling van een team waarmee u wilt deelnemen. 
Leuk voor het gezin, de familie, straatgenoten, een vrien-
denclub. Jong en oud zijn nodig om elkaar aan te vullen!

Dan hebben we nog een blokkenexpositie in het win-
kelcentrum, alsmede wandelingen, architectuur en mo-
numentale bomen. Tevens gaat de Stadsgidserij een 
Heikantwandeling houden. De actuele informatie en 
aanmeldingsvoorwaarden staan t.z.t. op www.stichting-
straat.nl. Ook werken we aan het idee van een fotopuz-
zeltocht en een symposium over de toekomst van de wijk. 
Het nieuwste plan dat uitgevoerd wordt, is een reconstruc-
tie van de boerderij die vroeger aan het Lijnsheike stond 
en een expositie over die oude, bijna geheel verdwenen 
verbinding. 

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober vindt de apotheose 
van het evenement plaats. Dat weekend staat in het te-
ken van dans, muziek, theater, zang, hoorspel, poëzie en 
andere presentaties op twaalf tot vijftien locaties in de 
wijk, waaronder De Schans, garage Oppermans, garage 
Probaat, het winkelcentrum, Café Schalken, ‘t Wit Paardje 
etc. Hieraan wordt deelgenomen door bewoners, vereni-
gingen en creatievelingen uit de wijk. 

Foto links: Lijnsheike 1950                 Collectie Reünie 50+ Heikant

Foto onder: Lijnsheike 1969                                Foto: Frans de Croon

Berry van O
udheusden 

 
H
eikant, een w

ereldw
ijk

Heikant ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.   

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. 

Heikant
 een wereldwijk
  Berry van Oudheusden

Voorlopig ontwerp boek

Om alles in goede banen 
te leiden hebben wij je 
medewerking hard nodig. 
Voor 2 en 3 oktober zoe-
ken we vrijwilligers die 
een of twee middagen 
beschikbaar zijn om op 
de locaties het publiek te 
ontvangen. Je krijgt hier-
voor in elk geval het Hei-
kant-boek en, als corona 
het toestaat, een gezelli-
ge afsluiter. Maak je be-
schikbaarheid kenbaar via 
info@stichtingstraat.nl.

Alvast hartelijk dank!

Door: Berry van Oudheusden
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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. plaats in Friesland; 7. hondachtig roofdier; 12. Europeaan; 13. rommel
(zooitje); 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. aluminium (afk.); 17. naar
beneden; 19. walm (damp); 21. mijne heren (afk.); 22. Europeaan; 24. arts
voor zenuwziekten; 27. projectieplaatje; 28. zeegras; 30. dots per inch
(afk.); 31. rivier in Utrecht; 32. meetkundige term; 33. godin van de zee; 35.
hoog bouwwerk; 37. laagte tussen bergen; 38. hakwerktuig (bijl); 41.
scheepsvloer; 42. arbeid verrichten; 44. tegenovergestelde van stereo; 46.
deel van fiets; 47. verkeersstremming; 48. de bekendste alcohol uit de
scheikunde; 49. houten blaasinstrument; 50. jongensnaam; 52. wreed
Romeins heerser; 54. aangehaalde passage; 56. ogenblik; 58.
Indonesische omslagdoek; 61. snel (weldra); 62. Europese hoofdstad; 64.
schreeuw (kreet); 65. vreemd; 67. duivenhok; 68. vordering; 70. dagroof-
vogel; 72. mannelijk schaap; 73. grootste meer van Nederland; 76. lid-
woord; 77. kippenproduct; 78. schriftelijk bewijs; 79. slaginstrument; 81.
vogel; 82. plaats in Gelderland; 83. voornaam van fotomodel Campbell; 84.
deel van gelaat; 86. handtrom; 87. fornuis (kooktoestel).

Verticaal

1. plaats in Noord-Brabant; 2. Chinese rekenmunt; 3. naam voor klein
meertje; 4. roemen; 5. opeens (plotseling plaatshebbend); 6. halfbloed; 7.
jongensnaam; 8. buitendijks land; 9. afscheiding of omheining; 10.
paardenslee; 11. denksport; 16. soort dakbedekking; 18. plechtige belofte;
20. familielid; 21. Chinese vermicelli; 23. vluchtheuvel in Friesland; 25.
rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (afk.); 26. geen deskundige of vak-
man; 27. kort spits stootwapen; 29. speeltuig voor zeer jonge kinderen; 32.
min of meer doof; 34. nieuw (in samenstelling); 36. zich ontspannen; 37.
naaldboom; 39. schijnreden; 40. erwtensoep; 42. deel van het Verenigd
Koninkrijk; 43. houtsoort; 45. ondertoezichtstelling (afk.); 46. bekeuring;
51. lokspijs; 53. spinnenwebweefsel; 54. zuiver (zonder fouten); 55. open-
baar vervoermiddel; 56. ver (in samenstelling); 57. kleiachtige grondsoort;
59. brandstof; 60. kleine soort van zeekreeft; 62. Europese bizon; 63. zon-
der waarde (niet geldig); 66. streling; 67. telefoontoestel (afk.); 69. Sociaal
Economische Raad (afk.); 71. eikenschors; 73. ambtenaar met het ijken
belast; 74. salaris; 75. bekende bloemsoort; 78. voormalige Haagse voet-
balclub; 80. sporenplant; 82. getijde; 85. Greenwichtijd (afk.).

De oplossing van puzzel 3 - 2021 is: TANDARTSASSISTENT
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Stans Vermeeren, Smijersstraat
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 16 juli 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

40 54 9 59 20 63 49 68 6 37 58 3 74 43 38 7 48

KRUISWOORDPUZZEL

Ramadan voedselpakketten

 O P R O E P J E           

R-Newt en jongeren uit Tilburg-Noord hebben samen 
Ramadan voedselpakketten uitgedeeld. Imane Elotmani, 
Esra Arslan, Fatima Abdellaoui, Yasmina Elhani en Ikram 
Abdellaoui wilden graag wat doen voor een ander. Zij heb-
ben zich ingezet voor gezinnen die het wat minder breed 
hebben. Dit hebben zij gedaan door boodschappen in te 
kopen, pakketten van te maken en dit naar de gezinnen 
te brengen. 
Er zijn in totaal 40 gezinnen verblijd met de Ramadan 
voedselpakketten. De jongeren kregen emotionele men-
sen aan de deur, “ dit is waar ik het voor deed” zegt Imane 
Elotmani. “Ik kreeg ook tranen “ zegt Esra Arslan. Om dit 
goed af te sluiten hebben we met de jongeren die mee 
hebben geholpen aan de voedselpakketten samen iftar 
(vasten verbreken) gehouden in de Symfonie.

Stadswandelingen

De Stadsgidserij verzorgt 
in 2021  weer een aantal 
mooie wandelingen door 
de Stad. Deelname is al-
leen op basis van inschrij-
ving. 

Lees over het aanbod en 
hoe u kunt aanmelden op 
de website van deze krant: 
www.wijkkrantnoord.nl.
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Cevriye, de docente naailes van de Ouderkamer, naaide 
voor drie scholen het vogeltje Coco. Coco is een vogeltje 
dat de hoofdrol speelt het boek Coco kan het. Dat boek 
stond centraal tijdens de nationale voorleesweken. 

De leraren uit groep 1/2 konden het vogeltje in de klas 
gebruiken bij het voorlezen uit het boek. Ook maakte 
Cevriye een truitje voor de kinderen om zo mamavogel te 
kunnen spelen. De mouwen zijn de vleugeltjes, zoals je op 
de foto ziet. Wil jij ook zo'n vogeltje maken? Cevriye laat 
in de foto’s zien hoe je het vogeltje kunt maken.

Het vogeltje 
Coco kan het!

In de Obrechtstraat zijn onlangs vloerschil-
deringen aangebracht. Dat wordt gedaan 
door Urban Artist Joep van Gassel die ik 
eerder al tegenkwam in het Brabants Dag-
blad vanwege gelijksoortige activiteiten 
in de wijk Korvel. Toen ik langs ging in de 
Obrechtstraat, getipt door Christina Rade-
macher van de gemeente, was Joep volop 
bezig met zijn werk, daarbij geassisteerd 
door een medewerker. Ik zie sjablonen, 
spuitbussen, verf en rollers… urban art in 
wording. Het ziet eruit als een hinkelspel 
voor kinderen en dat blijkt ook precies te 
zijn wat het moet worden. Straks komt er 
nog een springspel op een andere straat-
hoek. Joep houdt zich vooral bezig met het 
ontwerpen en realiseren van deze straat-
kunst. Voor achtergrondinformatie over 
hoe dit plan tot stand is gekomen, verwijst 
hij naar Herman Castelijns die in deze straat 
woont. 

Urban Art in de 
Obrechtstraat
Door: Jacques van der Borght

Stap 2  | De snavel

Stap 3  |  Het hoofd maken

Stap 4  |  Zo ziet het er uit

Stap 5  |  Het lichaam

Stap 6  |  Het truitje  

Stap 1  |  De ogen 

Ineens gaat het licht aan…
Bij mij gaat meteen een lichtje branden: 
Herman Castelijns sprak ik toch ook al vorig 
jaar over de bloembakken aan de lantaarn-
palen in dezelfde straat? Op mijn aanbellen 
wordt niet opengedaan… niet thuis. Maar 
een afspraak voor een gesprekje is zo ge-
maakt. Herman Castelijns is al jaren actief 
om de veiligheid in de straat te verbeteren. 
“Er spelen hier altijd veel kinderen op straat 
en er wordt vaak hard gereden. Met de toe-
name van bestelbusjes door de vele thuis-
bestellingen is dat er niet beter op gewor-
den. Bezorgers hebben altijd haast en zijn 
druk. Ik had al eerder aan de bel getrokken 
en toen zijn de boomspiegels verbreed en 
grote bloembakken op straathoeken ge-
plaatst.”

Grotere speeltuin…
Eigenlijk had Herman ingezet op een grote-
re speeltuin, het speeltuintje in de buurt is 
wat onder de maat. Dat is uiteindelijk (nog) 
niet gelukt, kostbaar en ook niet iedereen 
is het ermee eens. De straatschilderingen 
zijn een compromis; de buurt fleurt ervan 
op en kinderen kunnen spelen op de stoep. 
Dat dit werkt is na één week al duidelijk: er 
wordt volop gebruik gemaakt van de spel-
len. Bovendien is de straat er aardig van 
opgefleurd met twee van deze kleurrijke 
ontwerpen. Herman Castelijns: “We zijn er 
nou mee bezig of we ook niet zelf nog een 
paar van die spelletjes mogen bijmaken. Ik 
heb dat vorige week eens bekeken en met 
wat sjablonen en een paar potten verf, ko-
men wij een heel eind.” Ik schrijf er te zijner 
tijd graag een stukje over.

Foto's: Miek Korsmit
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Verplaatsing gilde St. Hubertus naar Tilburg-Noord?

Doe mee aan het NK Tegelwippen

Muurschilderingen in de stad

  freelancecreative.nl

Het al lang bestaande gilde St. Hubertus ligt aan De Kraan 
binnen de gemeentegrens van Berkel-Enschot. Door de 
ontwikkeling van de nieuwe villawijk De Nieuwe Warande 
- tussen Berkel-Enschot en Tilburg-Noord - ligt het nu pre-
cies ín deze villawijk. En dat komt de projectontwikkelaar 
(Ruimte voor Ruimte) van de nieuwe wijk niet goed uit. 
Samen met de gemeente Tilburg maakt deze nu plannen 
om het gilde te verhuizen naar het Riddershofpad, in het 
buitengebied van Tilburg-Noord. Het gaat om een rustig 

Beoogde locatie gilde                                                       Foto: Carin van Voorst

De gemeente heeft in 2020 ingezet op meer en zeker ook 
professionele muurschilderingen in de stad. De gemeen-
te denkt zelfs dat het de veiligheid van de omgeving ten 
goede komt en de locaties schoner houdt. In elk geval zijn 
de bewoners blij met en trots op de schilderingen in hun 
omgeving. Omdat het een succes is heeft de gemeente 
besloten om ook in 2021 budget vrij te maken voor muur-
schilderingen (€ 60.000,-).
  Er zijn nu al zo’n 35 muurschilderingen in Tilburg te be-
wonderen. Ze zijn vooral te vinden in het centrum, in cen-
trum-zuid, Hasselt en Textielbuurt. In de Reeshof zijn nu 
ook de eerste mooie projecten afgerond. Een groot stads-
deel als Tilburg-Noord heeft maar enkele van deze (kunst)
werken: Jantje Beton bij de kinderboerderij, de schildering 
bij de pluktuin in Stokhasselt en een schildering bij een 
flat aan de Corellistraat (tegenover De Ypelaer). En we heb-
ben ‘De Buik’, een mozaïek aan de Stokhasseltlaan maar 

daar zijn we als wijkraden niet zo trots op. Eigenlijk is al-
leen Jantje Beton (zie foto) in de Puccinistraat een prach-
tig, professioneel aangebracht werk. 
  Een grote PACT-wijk als Noord kan nog wel wat moois 
gebruiken. Zeker gezien het feit dat het een aanwinst is 
voor de omgeving (en het de bewoners er trots op maakt). 
Als wijkraden willen we de gemeente benaderen om Til-
burg-Noord in aanmerking te laten komen voor (budget 
voor) één of meer muurschilderingen. Maar willen de be-
woners in Noord dat ook? En zo ja, hebben die bewoners 
voorstellen voor een locatie (bijvoorbeeld een zijmuur van 
een flat) en een onderwerp, thema? Daar zijn we als wijkra-
den benieuwd naar. We kunnen dan gemotiveerd stappen 
zetten naar de gemeente en eventueel voorstellen doen 
voor een kunstenaar. 
Laat ons iets weten via secretariaat@noordraad.nl of 
wijkraad@stokhasselt.nl . Jantje Beton,                                                                          Foto: Carin van Voorst

NK Tegelwippen, wat houdt het in? Het is een wedstrijd 
tussen steden met de bedoeling dat zoveel mogelijk be-
woners tegels uit hun tuin of geveltuintje wippen en daar 
groen voor in de plaats zetten. Tilburg doet mee met het 
NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met Breda. Doe je 
mee? Maak dan een foto van de tegels die je hebt gewipt 
en laat op de foto zien hoe de (gevel)tuin er met het nieu-
we groen (ter vervanging van de tegels) uitziet. Plaats de 
foto op nk-tegelwippen.nl. Alle gewipte tegels worden 
opgeteld bij de Tegelteller van gemeente Tilburg. Op deze 
manier maken we Tilburg tegel voor tegel een stukje groe-
ner. En de gewipte tegels? Die kun je gratis inleveren bij 
milieustraat Albion. Tegels wippen kan tot 30 september 
2021. Daarna weten we in welke gemeente de meeste te-
gels zijn gewipt.

Groen heeft een belangrijke functie
Naast het strijden voor de eer, heeft deze wedstrijd een 
veel belangrijker doel. Het klimaat verandert. Dit merken 

we door langere periodes met extreme hitte, periodes van 
droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten 
onderlopen. Het vervangen van tegels door groen helpt 
enorm. Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwij-
tegels juist extra opwarmen. Door meer groen kan regen-
water in de bodem zakken en opgevangen worden voor 
de droge periodes.
  De gemeente doet veel om de klimaatverandering te 
ondervangen. Door de aanleg van de blauwe aders bij-
voorbeeld. Dat is een extra rioolstelsel om overtollig re-
genwater op te vangen en te verzamelen op centrale pun-
ten, zoals wadi’s. Maar de gemeente kan het niet alleen. 
Om de stad aan te passen aan de klimaatverandering is 
de hulp van bewoners nodig. Wist je dat 40% van de stad 
van de bewoners is met hun voor- en achtertuinen? Dan is 
meedoen aan het NK tegelwippen zo gek nog niet. Meer 
weten? Kijk eens op Operatie Steenbreek. 

cultuurlandschap dat onderdeel is van de fietsknooppun-
tenroute tussen Tilburg en Udenhout/ Berkel-Enschot. 
Het fietspad wordt veel gebruikt door scholieren die van-
uit de dorpen in Tilburg naar school gaan en door recrea-
tieve fietsers en wandelaars.

Plan evenementencomplex
 De bewoners van dit buitengebied zijn een petitie gestart 
om de verhuizing van het gilde naar het Riddershofpad te 
voorkomen. Want …. de plannen behelzen niet alleen de 
verplaatsing van het kleine gilde; er wordt ook een evene-
mentencomplex ontwikkeld met een parkeerterrein voor 
42 auto’s. Het gilde zelf heeft een beperkte omvang met 
nog 6 actieve schutters en enkele jeu de boulesbanen. Het 
gilde wordt dan een klein onderdeel van het evenemen-
tencomplex dat door de projectontwikkelaar is bedacht. 
Een idee dat in geen enkel omgevingsplan is opgenomen; 
niet in Zwaluwenbunders en niet in Pauwels. De kosten 
van het complex neemt de projectontwikkelaar voor zijn 
rekening. Kennelijk heeft deze commerciële belangen. 
Voordat het zover is, zal de gemeente Tilburg het bestem-
mingsplan moeten aanpassen om daarna een vergunning 
te verlenen aan de projectontwikkelaar.

Wat vinden de wijkraden?
De wijkraden begrijpen de zorgen van de bewoners. Ook 
wij vinden dat zo’n evenementencomplex niet op die 
plek hoort en dat de smalle wegen niet geschikt zijn voor 

autoverkeer en dat ons open landschap behouden moet  
blijven. Wij vinden bovendien dat de gemeente de bewo-
ners van Tilburg-Noord opnieuw een verrassing bezorgt. 
Waar hebben we ons eerder druk over gemaakt? Over een 
industrieterrein in Zwaluwenbunders, over met PFAS ver-
vuilde grond die in Zwaluwenbunders gestort zou wor-
den, over het MOB-complex, over woningen in Kouwen-
berg, over de groene locatie van Charlotte Oord dat plaats 
maakt voor industrie, over ……..
   Maar aan al die eerdere frustraties kan het St. Hubertusgil-
de niets doen. En de wijkraden hebben ook geen bezwaar 
tegen een verhuizing van het gilde naar Tilburg-Noord 
maar wél tegen een grote evenementenaccommodatie in 
ons open landschap! Als er voor het gilde een mooie plek 
in Noord gevonden kan worden (bij de volkstuinen?) dan 
staan we open voor een combinatie met beperkte horeca. 
Een mooie, rustige plek waar wandelaars en fietsers een 
terrasje kunnen pakken. 

Petitie
Belangstelling voor dit buitengebied? Pak dan eens de 
fiets en neem een kijkje via het Hazennest naar het Rid-
dershofpad. Dan kom je vanzelf bij het spandoek dat de 
initiatiefnemers op de betreffende plek hebben geplaatst. 
Je ervaart er de rust van de natuur. En kom je tot de con-
clusie dat hier geen groot evenementencomplex hoort? 
Dan steun je de bewoners met hun initiatief en teken je de 
petitie op http://Hetgildeelders.petities.nl.
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N I E U W S  W I J K R A D E N  N O O R D
SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL                                                   CARIN VAN VOORST                                                     INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL                                                                                                                             

Standbeeld Peerke Donders

Kleding en textiel

Duurzaamheid; iedereen kan er aan bijdragen

Wij bewoners van Tilburg-Noord zijn trots op de man die in 
Tilburg is geboren en zijn leven ten dienste heeft gesteld 
van de melaatsen in Suriname. Menig medeburger uit Su-
riname deelt deze trots, gezien het aantal dat jaarlijks de 
geboortegrond van deze Tilburger bezoekt en het park 
dat naar hem genoemd is. Wij begrijpen dan ook niets van 
de commotie die is ontstaan over zijn standbeeld in het 
Wilhelminapark. Een standbeeld dat is geplaatst met de 
gedachten en de gevoelens van toen en met de waarde-
ring die men voor hem had. Thans worden er gedachten 
aan gekoppeld zoals onderdrukker, onderdrukte, slaaf, 
zelfs de interpretatie over ogen die spreken van getoonde 
superioriteit. Beelden die in die tijd nooit zo bedoeld zijn 
en ook geen werkelijkheid blijken.
 
Mocht de gemeenteraad van plan zijn vanwege die he-
dendaagse fantasieën over Peerke Donders het beeld te 
verwijderen, dan is dat waarschijnlijk zeker welkom bij 

zijn geboortehuis. Maar er is meer, namelijk rechtsgelijk-
heid. Toch een kernwaarde in onze maatschappij. Mocht 
de gemeenteraad dit besluiten dan is het onontkoombaar 
noodzakelijk om het beeld van Koning Willem II van de 
Heuvel OOK te verwijderen en terug te bezorgen bij de ge-
meente Den Haag. Want past dit beeld nog wel in de hui-
dige tijd van emancipatie en beelden van gelijke rechten 
en kansen van man en vrouw? Want zie hier een superieu-
re, boven alles uitstijgende man die met koninklijke blik 
boven zijn volk uittorent met aan zijn voeten liefst vier, 
zichzelf kleinmakende knielende vrouwen, die dienstbaar 
zijn aan hun heer. Is dit geen toonbeeld van ontkenning 
van de geëmancipeerde vrouw, gelijk aan de man? Dus 
richt op die vrouwen op een gelijk niveau of verwijder ook 
dit beeld omdat het niet past binnen onze huidige cultuur 
en samenleving of waardeer en respecteer de gedachten 
die onze voorouders hebben gehad bij heroprichting van 
deze standbeelden en ga over tot de orde van de dag. Foto: Carin van Voorst

Duurzaamheid is een groot woord en bestrijkt een enorm terrein. Maar je hoeft niet grootmoedig te zijn om een begin te maken met een groenere, schonere en gezondere 
wereld. Iedereen kan er een bijdrage aan leveren; in kleine stapjes en op verschillende terreinen kan veel worden bereikt. Op de website www.noordraad.nl kun je kennisne-
men van meer thema’s over duurzaamheid. Met de informatie daarover hopen we onze wijkbewoners bewuster te maken en daarmee aan te sporen tot betere keuzes. Ook in 
de wijkkrant hebben we al verschillende aspecten van duurzaamheid belicht. Nu is het onderwerp kleding en textiel aan de beurt. 

Door minder kleding en textiel te kopen, kun je een grote 
stap zetten in een duurzamer leven. Want wist je dat de 
productie ervan in de regel erg vervuilend is? De kleding-
industrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde 
CO2 uitstoot. Het is de op één na vervuilendste industrie 
ter wereld (de fossiele industrie is de ergste). Omgerekend 
per kledingstuk heeft het een impact van 19 kilo CO2. Dat 
is net zoveel als een gemiddelde boom aan CO2 opneemt. 
Maar het is niet alleen de CO2 uitstoot die zo schadelijk 
en vervuilend is. Ook op het gebied van mensenrechten 
komt de sector niet positief in beeld. De meeste kleding 
wordt gemaakt in lagelonenlanden. 
 
Het probleem begint al bij de katoenteelt, op de planta-
ges (onder andere in Oezbekistan, China, India, maar ook 
in Brazilië, Pakistan, Burkina Faso, Mali en Benin). Deze 
worden bespoten met onkruidverdelgers en insecticiden 
die bijzonder giftig zijn. Nu worden ook bij de teelt van 
andere gewassen en ook dicht bij huis dergelijke stoffen 
gebruikt (denk aan bloemen), maar het verschil is dat de 

katoenplantages worden 
bespoten met mensen-
handen en niet met grote 
machines. De werknemers 
zijn onbeschermd en staan 
direct bloot aan deze gif-
tige stoffen, vele en lange 
dagen. De gezondheids-
schade is bijzonder groot. 
Na de katoenpluk volgen 
de verdere stappen in 
het productieproces. Het 
verven bijvoorbeeld. Ook 

daarvoor worden enorme giftige, schadelijke stoffen ge-
bruikt. Ook daar komt veel handwerk bij kijken. Het sterk 
vervuilde afvalwater wordt na het verfprocedé in rivieren 
geloosd, een ramp voor het milieu. 

En dan het maken van de kleding. Dat de arbeids-
voorwaarden niet bijster goed zijn, weten we  

inmiddels. Uitbuiting, hongerlonen, kinderarbeid, slechte  
arbeidsomstandigheden; en dat allemaal omdat wij wes-
terlingen voor een prikkie veel kleding willen hebben die 
we maar een korte periode dragen (want de mode veran-
dert erg snel). De massaproductie is zo groot dat lang niet 
alle kleding verkocht wordt. En wat gebeurt er dan met 
de overgebleven kledingstukken? Die gaan niet naar een 
kledingbank of kringloopwinkel. Neen, die worden in veel 
gevallen verbrand. En dan hebben we ook nog het trans-
port van bergen textiel.

Zijn er dan geen merken, geen winkels, geen productieke-
tens die wel milieuvriendelijk produceren en inkopen? Die 
rekening houden met mensenrechten? Ja, zeker wel. Er 
zijn steeds meer plaatsen waar eerlijke en duurzame kle-
ding en schoeisel worden verkocht. Websites zijn bijvoor-
beeld Goedewaar (en gebruik dan de checker om snel te 
zien welke score een product of winkelmerk heeft), Take 
it Slow, Eerlijk Winkelen 
(met per stad een over-
zicht van goede, duurza-
me winkels waaronder 
ook Tilburg), Fair Wear, 
Veggie in Pumps, Yoi, 
Op Rank a Brand staan 
productvergelijkingen 
met scores op duur-
zaamheid, zo ook op 
growthinkers.nl/duurza-
me-kledingmerken. Ga 
gewoon eens googelen 
en je vindt nog meer 
duurzame merken. En 
op Milieu Centraal (web-
site over duurzaamheid) 

vind je informatie over een breed scala aan thema’s, ook 
over duurzame kleiding. 

Er worden dus wel stapjes gezet maar het blijft lastig als je 
in een kledingzaak iets leuks ziet maar niet weet of het wel 
duurzaam is geproduceerd. De prijs is niet altijd een aan-
wijzing want een hoge prijs zegt niet of het een verant-
woord product is. Een uitermate lage prijs is daarentegen 
een betere indicatie. Als het te mooi is om waar te zijn, is 
het dat meestal ook. 

 Hoe kun je nu heel praktisch duurzamer worden als het 
gaat om textiel? In eerste plaats koop alleen wat je nodig 
hebt. Je zult merken dat dit ook goed is voor je portemon-
nee. En dan, koop kleding die dichter bij huis is gefabri-
ceerd (Europa biedt meer garantie op een net product dan 
lagelonenlanden), koop zoveel mogelijk tijdloze kleding 
want daar heb je langer plezier van, koop tweedehands 
kleding, geef gebruikte kledingstukken door of ruil ze. 
Voor elk aangeschaft kledingstuk een boom planten mag 
natuurlijk ook.

Ruilwinkel Ypelaer                                         Foto: Anja van Seters



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

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR 
DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: 

Coördinator:
Peter Korsmit
Redactie: 
Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek 
Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock
Lay-out:  
Ria de Kock en Jasper Razenberg
Medewerkers:
Henk de Kock, Marco van der Sijpt, Jessica Köhler-Bracke, 
Ad van Dun, Safaa Bouzambou en Cora Rooijakkers

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

DRUKWERK: DKZET
E-MAIL
redactie@wijkkrantnoord.nl
tips@wijkkrantnoord.nl
jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl
BEZORGKLACHTEN:
Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met 
vermelding van adres en postcode naar  
bezorging@wijkkrantnoord.nl
ADVERTENTIES VIA
advertenties@wijkkrantnoord.nl
of tel. 06-10260889
Digitale foto’s apart aanleveren: 
Minimaal 2500px (bxh) 
Maximaal 4000px (bxh) in jpg

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

Voor editie 5 van 2021, die uitkomt op 11 augustus 2021 
moet de kopij binnen zijn op 16 juli 2021

C O L O F O N

Scan de code hiernaast om naar 
onze facebookpagina te gaan.

P. 1 4  |  W I J K K R A N T N O O R D  |  J U N I  2 0 2 1

Toch nog een lintjesregen!
Door:  Myriam Krol

Op 26 april was het lintjes-
regen in Nederland én in 
Tilburg uiteraard. De uit-
reiking, aangepast aan de 
Coronamaatregelen, deed 
opnieuw ook Noord aan. 
Het is altijd een verrassing 
voor de decorandus. Ook 
als er iets misgaat. Maar dat 
is maar een detail, volgens 
Peter Tuerlings, die dit keer 
een lintje ontving. “Tot op 
de dag zelf wist ik niets. 
Mij was verteld dat ik naar 
mijn dochter zou gaan om 
foto’s te maken van haar en 
ons kleinkind. ’s Ochtends 
zat ik aan mijn ontbijtje, ’s 
middags stond dus mijn 
dochter op het program-
ma. Totdat er werd aange-

Foto: gemeente Tilburg

Even de hond uitlaten, een boodschap doen of je kinde-
ren van school halen. De achterdeur kan wel open blij-
ven, want wat kan er nu helemaal gebeuren in die paar 
minuten? ‘Genoeg’, weet Lilian Tieman van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Een 
insluiping waarbij bijvoorbeeld een telefoon, tablet of 
laptop uit je huis wordt weggegrist, is in 30 seconden 
gebeurd.”

Iedere dag wordt er in Nederland ruim honderd keer in-
gebroken in een woning. Eind 2019 stond de teller op 
40.000. “Een forse daling ten opzichte van 2013, maar nog 
altijd een veel te hoog aantal”, aldus Lilian Tieman van het 
CCV. En uit cijfers van Schadespecialist CED blijkt dat het 
schadebedrag per inbraak wel toeneemt. Insluipers zijn 
dol op alle dure draagbare digitale apparaten die in huis 
aanwezig zijn. Daarnaast zijn portemonnees, handtassen 
en sleutels ook nog steeds populair.

Risico
Bij een insluiping komt iemand je woning binnen zonder 
braakschade te maken. Bijvoorbeeld via een open raam. 
Zoals het najaar en de winter de topperiode is voor in-
braken, zijn de lente en zomer  favoriete jaargetijden voor 
insluipers. “We zetten alles lekker open, zitten meer in de 
tuin en dat vergroot het risico op insluiping”, legt Tieman 
uit. “Het wordt insluipers soms ook wel heel gemakkelijk 
gemaakt.

Een achterdeur die niet is afgesloten of ramen die wa-
genwijd openstaan, terwijl er duidelijk niemand thuis is. 
Ook ramen op de eerste verdieping zijn niet veilig. Via een 
ladder die niet opgeborgen is of een vuilcontainer weten 
insluipers binnen luttele seconden zo’n raam te bereiken.”

Schade 
Uit onderzoek van de politie blijkt dat insluipingen hoofd-
zakelijk overdag plaatsvinden. De daders slaan bijvoor-
beeld toe als de bewoner even boodschappen haalt of als 
de kinderen weggebracht worden naar sportles. Tieman 
weet dat insluipers maar een kleine aanleiding nodig 
hebben om even uw huis binnen te gaan. “Een handtas of 
portemonnee op tafel is zo verdwenen. De nasleep kost 
de gedupeerde veel meer tijd. Pasjes moeten geblokkeerd 
worden en de verzekering moet op de hoogte worden ge-
steld. Niet alle verzekeringen dekken overigens de schade 
als er geen sprake is van braak. Wanneer het een inslui-
ping in een schuur betreft, wordt de schade meestal he-
lemaal niet gedekt.  En het is natuurlijk een eng idee dat 
iemand zo makkelijk in je woning is geweest, dat vergeet 
je niet snel.”

Op slot draaien
Diefstal 100 procent voorkomen is volgens Tieman onmo-
gelijk.  Maar volgens haar kunnen bewoners zelf wel heel 
veel doen om insluiping te voorkomen. “Zorg dat de waar-
devolle spullen uit het zicht liggen. Anders vormt je woon-

kamer een etalage voor insluipers. Als je weet dat je vaak 
vergeet om de ramen te sluiten, kan het plaatsen van bar-
rièrestangen uitkomst bieden. Ook zouden buren elkaar 
kunnen attenderen als iemand in de straat zijn raam of 
deur open heeft laten staan. Want vooral het goed sluiten 
van ramen en deuren verlaagt de kans op ongewenst be-
zoek enorm. Je fiets en auto doe je toch ook altijd op slot, 
zelfs als je maar even weg bent? Waarom doe je dat dan 
ook niet met je huis? Het keukenraampje dichtdoen en de 
voordeur op slot draaien, kost nauwelijks tijd. Slechts een 
handomdraai en je weet dat de inbreker niet meer kan in-
sluipen.”

Meer informatie
Op de website van Het Slotenhuis staan preventieve 
maatregelen die u tegen insluiping en woninginbraak 
kunt nemen: www.hetslotenhuis.nl/preventietips. Naast 
deze maatregelen is het natuurlijk van belang dat uw 
woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het 
Slotenhuis kan u hierbij adviseren. 
Mail: info@hetslotenhuis.nl of bel 013-7200923

De Lente begint!  Dieven zijn dol op open ramen en deuren
Insluiping voorkom je in een handomdraai

beld en er een bezorger met een grote bos bloemen voor 
de deur stond. Op het kaartje stond ‘Gefeliciteerd met uw 
onderscheiding’. En aan het boeket bungelde ook nog een 
label met de tekst ‘Bezorgen na 14.00 uur’. Ik wist het dus 
te vroeg!”

Maar het mocht de pret niet drukken bij Peter, al vond hij 
het wel een beetje sip voor zijn club, de Nieuwe Konink-
lijke Harmonie en voor zijn vrouw, die al vanaf december 
2019 in het geheim bezig waren deze decoratie te regelen.

In een klein gezelschap togen ze vervolgens rond het mid-
daguur naar het stadshuis, waar burgemeester Weterings 
het lintje overhandigde aan Peter. De harmonieleden en 
Peters kinderen konden alles volgen via een zoomverbin-
ding op een groot scherm. Het werd een heel feestelijk 
moment. Toen ze uit het gemeentehuis kwamen, stonden 
daar al familie en kennissen te wachten. ‘s Middags had 
de harmonie weer een zoomvergadering georganiseerd, 
waar Peter zijn dankwoordje kon uitspreken.

Eigenlijk stond de uitreiking gepland eind december 2020, 
met een feestconcert in de zaal van Het Plein in Udenhout 
bij het Top 2000-concert dat mede door Peter was geor-
ganiseerd.Daar zou de burgemeester het lintje uitreiken. 
Maar het concert werd wegens corona uitgesteld. Dus 
ook het lintje. Peter had dit niet verwacht, hij vindt dat er  
zeker andere mensen in aanmerking komen voor een lint-
je. “Maar ik snap wel waarom ze het voor me aangevraagd 
hebben,” vertelt hij.

Peter is al vanaf zijn jeugd met hart en ziel lid van de Ko-
ninklijke Harmonie in de Stationsstraat. Hij steekt er ja-
renlang veel moeite in om de jeugd erbij te betrekken. 
Nog steeds lukt het hem jongeren te interesseren voor de 
harmonie. Al is het wel minder dan in de topjaren. Over 
de hele linie zie je dat harmonieën aan het vergrijzen zijn. 
Peter was sinds de jaren ‘80 secretaris en van 2007 tot 2020 
voorzitter van de harmonie. Hij is trompettist maar speelt 
bij de harmonie de trombone. Ook bij L‘Aventure Musicale 
in Noord speelt hij trombone. In het carnavalsorkest van 
CV de Frutschuppers met als thuisbasis Kims kroeg, speelt 
hij sinds de jaren ‘70 trompet.

De Koninklijke Harmonie heeft nu 37 actieve leden met 
een instrument. De vereniging vierde in 2018 het 175-ja-
rig bestaan. Sinds 1871 repeteren ze in de villa aan de 
Stationsstraat. Het gebouw is van de vereniging, maar 
het krijgt binnenkort naast een horecafunctie ook een  
museumfunctie, namelijk het Kessels Museum. Daarvoor 
wordt een deel van het pand verhuurd.  

Maar Peter doet meer, zoals dit bij bijna iedere decorandus 
het geval is. Ruim 10 jaar is hij coördinator van de collec-
tanten voor de Nierstichting in Tilburg-Noord. “Het is best 
moeilijk om collectanten te vinden, niet iedereen vindt 
dat leuk om te doen. Maar landelijk gezien levert het de 
Nierstichting toch nog jaarlijks enkele miljoenen op. En 
daar doen we het voor,” aldus Peter. Verder organiseerde 
hij jarenlang samen met enkele andere vrijwilligers loterij-
en en veilingen voor de restauratie van de Mariakerk aan 
de Schans. 
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‘Mam, jij snapt er weer helemaal niks van. Ik moet die fu#%ing voet elke twee weken laten 
aanstippen, en nu kan ik pas over anderhalve week terecht! %#*corona!!!’ 
‘Tja, je belt dan ook een beetje laat lieverd, die afspraak had je vorige keer beter meteen 
kunnen doorplannen.’
‘O echt hè? Laat ook maar zitten.’ 

We zijn in een appgesprek verwikkeld, mijn dochter en ik. Waarbij het weer barst van de 
misverstanden. Ik schijn er een heel eigen logica op na te houden, die niet strookt met de 
rest van de wereld. Volgens mijn dochter dan. Regelmatig word ik bestempeld als wezen 
van een andere planeet. Bijvoorbeeld als ik me afvraag of dat truitje wel zo kort hoort? 
‘Begrijp je dit nou echt niet mam?!’

Nou nee. Ik denk dat het aan de leeftijd ligt, want mijn vriendinnen hebben er ook last 
van. ‘Ik heb gewoon die snap niet’ meldt iemand in de groepsapp met zeven dames van 
in de 50. Het ging over het installeren van een wachtwoord en iets met een laptop. De 
zoon des huizes had het al drie keer uitgelegd, maar het kwartje viel niet. En ik kan het 
haar niet kwalijk nemen. Ons reactievermogen houdt nu eenmaal geen gelijke tred met 
de moderne technologie.

‘Wat leuk!’ reageert vriendin A pal onder de mededeling dat de auto van B kapot is. Ping! 
Ping! Ping! - Hoezo leuk? - Wat bedoel je? - Huh?
Ja, ik reageerde nog op iets anders, het gaat ook zo snel.
‘Ginne snap’ concludeert B. Maar dat geeft niet, want we bedoelen het goed. En we hel-
pen elkaar.

Zo serveerde vriendin X een keer doeltreffend een verkeersagent af, die dacht een vette 
boete te kunnen uitschrijven. De hele tijd bleef de auto waarin X zich met vriendin C be-
vond over de linker rijbaan zwabberen. STOP! Politie! Met een knalrood hoofd parkeerde 
C de auto midden op de kruising. 

De agent schrok zichtbaar. ‘Mevrouw, bent u onwel geworden?’ informeerde hij voor de 
zekerheid. ‘Nou agent,’ mengde X zich in het gesprek. ‘Wij moeten naar de kringloop, 
maar we weten niet precies waar het is. Dus ik zei: ‘Ga maar alvast links rijden. Het is dus 
eigenlijk mijn schuld. Als u ons wilt bekeuren, moet u die boete maar aan mij geven.’ Maar 
ja, zij zat niet achter het stuur.

‘Voelt u zich echt wel goed, mevrouw?’ vroeg de agent nogmaals. ‘Nou,’ begon C, ‘ik moet 
wel zeggen dat ik flink geschrokken ben. Want zij zegt: ‘Je moet er hier zo af. Maar ik zei: 
Nee, nog niet. En toen zei zij weer...’ ‘Ja, het is al goed dames,’ knikte de agent, die aan-
voelde dat dit wel eens een lang gesprek kon worden. ‘Rij maar door, maar voortaan wel 
een beetje opletten hè?’

Ach, als je de helft van je leven altijd goed hebt opgelet, mag je in de tweede helft best 
een beetje smokkelen. ‘Nou, daar zijn we weer goed vanaf gekomen’, opperde X tevre-
den. ‘Ja maar ik snap nog steeds niet waarom hij nou de hele tijd achter ons bleef rijden?’ 
antwoordde C. ‘O dat maakt niet uit. Gewoon net doen of je gek bent. Dat werkt altijd.’

Zo zie je maar. Je hoeft het niet allemaal precies te snappen, als je maar zorgt dat je niet 
gesnapt wordt!

Snappie?

Jessica Köhler-Bracke

G I N N E  S N A P

C O L U M N

Door: Jacques van der Borght

Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel 
gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze maand gaan we een  
clafoutis ( spreek uit: Kla-foe- tie) maken, een populair nagerecht in Frankrijk; een warm  
omelet-achtig taartje met vruchten. Heel gemakkelijk en heel lekker.

Clafoutis 

Nodig: ingevette lage taartvorm met een doorsnede van ongeveer 24 cm.

Ingrediënten:
• 500 gr rijp fruit zoals druiven, pruimen of blauwe bessen;
• pakje magere roomkaas (ongeveer 200 gr);
• 50 ml melk;
• 75 gr bloem;
• 75gr suiker;
• 3 eieren;
• 1 zakje vanillesuiker.

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

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 2000C, taartvorm invetten. 
fruit verdelen over de bodem van de taartvorm (als je 
pruimen gebruikt moet je die ontpitten en in kleinere 
stukjes snijden). In een kom alle overige ingrediënten samen met een snufje zout tot een 
luchtig beslag kloppen en daarna over het fruit in de taartvorm gieten. In het midden 
van de oven in ongeveer 40 minuten gaar en goudbruin bakken. Warm serveren en be-
strooien met poedersuiker.

Geniet ervan!

Wandelgesprekken Bibliotheek Wagnerplein
De Bibliotheek Wagnerplein is volop bezig met de voorbe-
reidingen voor het activiteitenprogramma.  Het voorjaar 
staat voor de deur en we hopen dat er weer van alles in 
beweging komt. 
 
In de maanden juni en juli organiseert de Bibliotheek Wag-
nerplein wandelgesprekken, waarbij mensen elkaar op 
een andere manier kunnen ontmoeten: al wandelend en 
naar aanleiding van een mooi boek in gesprek gaan over 
interessante thema's. 

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

O P R O E P J E           
Geen evenemententerrein aan 

het Riddershofpad!
Wil jij dit ook niet? Teken dan de petitie: 
www.hetGildeElders.petities.nl. 
Het kan nog tot 6 juli aanstaande. 
Meer informatie nodig: lees in deze krant de pagina 
van de wijkraden of ga naar www.wijkkrantnoord.nl  
en zoek op Gilde Elders.
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Toen hij in 2018 startte als werkcoach/sociaal werker bij 

Beter Stokhasselt, wist hij niet wat hij kon verwachten. 

Dit beroep was echt nieuw voor hem. Nu 3 jaar later 

weet hij het wel. En nog leert hij dagelijks van de mensen 

in de wijk en van zijn collega’s. Maar ook van de samen-

werkingspartners. Wat heeft Theo Waars toch een pracht-

baan zo in deze mooie wijk in Noord, Stokhasselt. 

Nooit alleen

“Alleen kan ik het niet, maar samen wél”. Theo is trots op 

zijn team met klussers. Vrijwilligers die op dinsdag, woens-

dag en donderdag klaarstaan voor de mensen in de wijk. 

“Het ophangen van lampen, een kamer die geschilderd moet 

worden, hulp bij tuinieren, een kleine verhuizing, noem maar 

op. Allerlei klussen waar de wijkbewoner hulp bij nodig heeft 

en waar hij/zij zelf moeilijk hulp voor kan vinden. Dan scha-

kel je Beter Stokhasselt in. En vergeet niet onze fietswerk-

plaats die alle drie de dagen van 10.00 uur - 14.00 uur open 

is. Het geeft ons voldoening als we blije buurtbewoners zien 

en het schept een band”, zegt Theo.

Wie zijn de klussers van Beter Stokhasselt?

“We zijn een gemêleerde club van mensen, die om verschil-

lende redenen vrijwilligerswerk doen. Een gepensioneerde 

die wat tijd over heeft, maar ook iemand waarbij deze vorm 

van dagbesteding een nuttige tussenstop is op weg naar de 

(droom)baan. En natuurlijk zitten er mensen bij die om een 

of andere reden niet meer kunnen werken, maar waarvoor 

dagbesteding zeker haalbaar is. Het zijn allemaal gemoti-

veerde mensen die hun tijd nuttig willen besteden.”

“Als organisatie doen wij natuurlijk wat terug voor de 

vrijwilligers. Zo helpen we bij allerhande vragen en bieden 

hulp waar nodig.” Daarnaast bekijkt Theo of er nog een vol-

gende stap gemaakt kan worden. En daar zijn gelukkig wat 

mooie voorbeelden van. Zo is iemand een eigen klusbedrijf 

gestart en een ander heeft weer een baan gevonden. “Een 

ander mooi succes wat we behaalden, is het feit dat een 

jongen nu begeleidt is gaan wonen, waar we dit eerder niet 

konden verwachten. En tijdens het schrijven van dit artikel 

staan er twee Syrische vrijwilligers op het punt om zich in 

te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Zij starten hun 

eigen klusbedrijf. Het samenwerken met onze Nederlandse 

collega’s heeft hun taal aanzienlijk opgekrikt.” En dat ze 

goed kunnen klussen, dat heeft Theo wel gezien.

Voor niets gaat de zon op 

Of ze hun diensten gratis verlenen, wordt Theo weleens ge-

vraagd. “Nee, we verwachten wel iets terug van de bewoner. 

We noemen dit de tegenprestatie, want we werken vanuit 

wederkerigheid. Wij doen wat voor u en u doet wat terug 

voor ons. Zo komen er soms mooie talenten boven water. Er 

wordt weleens wat voor ons gekookt, maar we krijgen ook 

kleine bedragen waar we met het team wat leuks van doen, 

zoals een etentje.”

Naast de tegenprestatie bekijkt Theo of de wijkbewoner in 

staat is om zelf de regie te pakken. Zodat deze een volgen-

de keer bijvoorbeeld de buurman om hulp vraagt, danwel 

iemand uit zijn/haar netwerk. “Wat zou het toch mooi zijn 

als we allemaal zelfredzaam danwel samenredzaam zijn.”

Heeft u een klus of wilt u ook graag deel uitmaken van 

team Beter Stokhasselt?

Nu u wat meer over team Beter Stokhasselt weet, zijn dit 

de vragen waar Theo graag mee afsluit. Theo Waars is te 

bereiken op 06-23140536 of per mail via beterstokhasselt@

contourdetwern.nl

NL-Doet
 

Op 28 en 29 mei vond NL-Doet plaats. 

ContourdeTwern Noord organiseerde dit in 

samenwerking met tal van wijkbewoners, 

Wonenbreburg, Noordraad HQ, Wijkraad Stok-

hasselt, Gemeente Tilburg, Diamant-Groep 

GroenXtra, Diamant-Groep Integratie, en ba-

sisscholen De Vlashof, de Sleutel, Stelaerts-

hoeve, SBO Noorderlicht en Tuinpark Noord. 

Naast zonnebloemen planten en zwerfafval 

rapen, werden er tegels gewipt. Zo maakt 

steen plaats voor groen…

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

Klussen schept een band met 
Beter Stokhasselt 

Volg team Beter Stokhasselt ook op social media. 

Daar delen ze foto’s van hun werkzaamheden: denk 

aan voor en na foto’s van tuinprojecten, updates uit 

de fietswerkplaats en nog veel meer!

facebook.com/beterstokhasselt

instagram.com/beterstokhasselt

Noord


