
'Heikant: een Wereldwijk' van 2 september t/m 3 oktober!
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Wijkkrant Noord is het 
nieuwsblad voor Tilburg- 
Noord. De krant wordt 
gemaakt door vrijwilligers 
en verschijnt in 2021
achtmaal.

Samenwerking tussen Zuidelijk Toneel en 
RTV Quirijn voor herhaling vatbaar! 
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Rihana Jamaludin brengt haar nieuwe 
roman uit: ‘Geheimen van het Tuinhuis’

Impressie aanpak flats aan de 
Kapelmeesterlaan

Door: Berry van Oudheusden

Beste Heikanters en alle bewoners van Tilburg-Noord. Het culturele evenement 'Heikant: een Wereldwijk' komt eraan! De activiteiten vinden plaats van 2 september t/m 3 
oktober en het belooft een veelzijdig en spannend programma te worden. 

Op 2 september verschijnt het boek over de Heikant, met verhalen van (oud-)wijkbe-
woners, veel wetenswaardigheden van toen en nu en unieke foto’s. Dit boek is voor 15 
euro verkrijgbaar bij de kantoorboekhandels op het Wagnerplein en bij de boekwinkels 
in Tilburg.  

Speciale aandacht vragen we voor de fantastische Heikant-Wijkquiz! Met 100 vra-
gen over vroeger en nu, en antwoorden die je moet opzoeken op straat. Je kunt van 
2 september t/m 3 oktober vanuit huis deelnemen via een link op de websites van 
Stichting Straat stichtingstraat.nl, de Noordraad Heikant-Quirijnstok noordraad.nl en 
Wijkkrant Noord wijkkrantnoord.nl. Daar vind je meer informatie en welke prijzen te 
winnen zijn! Denk alvast na over de samenstelling van een quizteam. Leuk voor het 
gezin, straatgenoten, een vriendenclub. 

Dan zijn er nog een blokkenexpositie in het winkelcentrum en Heikant-wandelingen 
over architectuur, natuur en geschiedenis. Voor de kinderen en het gezin is er een foto-
puzzeltocht, waarbij leuke prijzen te verdienen zijn. In het parkje Von Weberpad komt 
een reconstructie van een boerderij die op die plek stond, met daarin een expositie over 
het verdwenen Lijnsheike en aandacht voor de ontwikkeling van dit gebied.

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober is de apotheose van het evenement. Met optre-
dens en presentaties op 15 bijzondere locaties in de wijk. Met deelname van bewoners, 
verenigingen en creatievelingen uit de wijk. In september wordt hiervoor een speciale 
folder huis-aan-huis verspreid. Actuele informatie omtrent alle activiteiten vind je op  
www.stichtingstraat.nl. 

Om alles in goede banen te leiden hebben wij je medewerking hard nodig. Voor 2 en 3 
oktober. zoeken we vrijwilligers die een of twee middagen beschikbaar zijn om op de 
locaties het publiek te ontvangen. Je krijgt hiervoor in elk geval het Heikant-boek. Maak 
je beschikbaarheid kenbaar via info@stichtingstraat.nl. 

Alvast hartelijk dank!

FYSIOTHERAPIE  KREVERPLEIN

VERTROUWD, DICHTBIJ 
PERSOONSGERICHTE 
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26  Tilburg | 013-4565410

fysio-, manuele- en bekkentherapie

 Foto: Frans de Croon
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Babbelaars

Door: Marco van der Sijpt

Niet dat we vroeger maar één koffer hadden voor het hele gezin maar zo voelt het 
wel. Ik herinner me nog de geel-blauwe Bob-de-bouwer rugzakjes of de slaap-
knuffel die er niet meer in paste. Dat gaf ook niets want die moest toch mee in de 
auto, bij hen op schoot. 

Oudste en middelste zijn rugzakken aan het inpakken en stemmen regelmatig af 
over wie wat meeneemt; twee keer deo is zonde. Eén tandenborstel daarentegen 
is weer niet slim. Ik verbaas me over de efficiënte manier waarmee ze dit doen en 
laat ze hun gang gaan. Zij gaan, als corona geen roet in het eten strooit, samen 
met een vriend naar Rome. Als drie musketiers de stad onveilig maken en Italiaan-
se vrienden ontmoeten die ze kennen door schooluitwisselingen. De vader van 
hun reisgenoot brengt ze naar het vliegveld. Wij halen ze later weer op in Brussel. 
Arrivederci!

Jongste is ook aan het pakken want we vertrekken over een uur. Hij gooit van een 
afstand spullen op bed en vraagt hoeveel overnachtingen het ook alweer waren: 
zoveel nachten, zoveel onderbroeken. Zelfs bij jongens werkt dat zo.
Zijn koffer is al snel gevuld en als hij nog wat vergeten is geeft dat niks: hij gaat een 
week naar Zeeland bij oma logeren. Daar kun je vast tandpasta lenen. Hij propt 
nog een oplader in de bol staande koffer en legt een slaapknuffel bovenop want 
ook die gaat nog mee. Dat dan weer wel. Saluut eej.

Liefste is een paar dagen van tevoren al aan het nadenken. Zorgt dat de juiste 
kleren schoon zijn en voor een kadootje voor mijn nicht met een bijbehorend 
ansichtkaartje. Mijn nicht heeft een appartement in Amsterdam en zit zelf in het 
buitenland. Ik heb de sleutel en mag het gebruiken als ik wil. En of wij dat wil-
len! Straks zitten we samen op een balkonnetje te ontbijten in het zonnetje. Verse 
croissantjes en een glaasje jus uit de buurtsuper en genieten (echt waar) van de 
stilte die daar heerst aan de achterkant van het huis. De dorpse stilte van een cen-
trale achtertuin waar alle balkonnetjes op uit kijken. Ik kan er nu al van genieten. 
De pijp in Amsterdam-Zuid, here we come! 

Het is heerlijk in Amsterdam met zijn tweetjes. We zwerven samen door de stad en 
blijven net buiten het centrum. Die oude stadswijken hebben zo’n gezellige sfeer 
en je wordt keer op keer verrast door de leuke winkeltjes of restaurantjes die je 
ontdekt midden in een woonwijk. Wij houden ervan.

‘s Avonds in bed daar genieten we van de stilte. We liggen tegen elkaar aan en 
luisteren naar de sporadische geluiden. Niet storend maar levendig. Niet constant 
maar af en toe. Ik hoor een ping-geluidje vanuit de woonkamer en besef dat mijn 
telefoon daar ligt. Ik besluit hem te halen en even later lig ik weer naast liefste. Ook 
zij is benieuwd van wie die berichtjes zijn want het waren er meerdere. Foto’s uit 
Italië en Zeeland. Ik zie lachende gezichten, zon en pizza. Ik zie één slaapknuffel 
op de achtergrond en ik besef dat dit mijn gezinskoffer is. De whatsapp-groep van 
het gezin. Ik geef liefste een heel dikke knuffel en val gelukkig en tevreden naast 
haar in slaap. 

Fijne vakantie!

Theater op een tennisbaan in 
Tilburg-Noord
Door: Hans Happel

Vanaf de tweede week van juni mochten we weer naar bioscoop en theater. Op de 
tennisbaan van RTV Quirijn zag ik op vrijdagavond 11 juni, vol vreugde vanwege het 
einde van de lockdown, een voorstelling op locatie, gemaakt door de theatermakers 
van BOG in samenwerking met het Zuidelijk Toneel.

Een filosofisch klankdicht
In het zomeravondzonnetje reed ik samen met mijn vrouw door het Quirijnstokpark naar 
de tennisbaan. In het lommerrijke gras langs de vijver speelden kinderen en vierde een 
familie een feestje met versnaperingen uit een goedgevulde dis. Eenmaal op de plaats 
van bestemming, verwelkomde een tiental acteurs in tennistenue het publiek ter hoog-
te van de laatste wedstrijdbaan van sportpark Quirijn. De  spelers vergastten ons op de 
voorstelling TAL, variaties op bal. In TAL ontleedt BOG de taal, het belangrijkste hulpmid-
del van de mens om zich uit te drukken en te communiceren. Taal is vaak een geman-
keerd instrument waarbij het ons niet lukt om de juiste woorden te treffen. 

Het stuk begint met een van de acteurs stotterend en stamelend, aarzelend wijzend naar 
de tennisbal in het midden. Aldus probeert hij zijn kompanen duidelijk te maken dat wat 
daar ligt in het midden iets moest zijn waarvoor ze bij elkaar gekomen waren. Via een 
schier eindeloos herhalen van  woorden, over en weer, al dan niet goed geplaatst op de 
helft van de tegenspelers, ging het ontstane  klankdicht van “t is ‘m….’, ‘dit en dat’ en ‘hier 
en daar’ over in een meerstemmig gezang van een tienkoppig koor. Met muziek gecom-
poneerd op het ritme van een tennisballenkanon brachten de spelers bijgestaan door de 
vogels uit de omgeving op deze zomeravond een bij vlagen filosofisch en absurdistisch 
taalconcert ten gehore. De muziek vormde een reeks rally’s  tijdens het spel met woorden 
dat zich met de nodige variaties en associaties op het speelveld ontwikkelde.  In plaats 
van ballen werden er woorden geserveerd, gekeerd en gepareerd. Aan het net ontstond 
in plaats van een potje tennis een woordenspel. De vogels tijdens de stiltes, de composi-
ties van Jens Boutterey en de klein gehouden bewegingen waarmee de spelers over de 
tennisbaan bewogen, vormden voor mij de hoogtepunten van het spel. De filosofische 
les: “Ik zeg iets, ik zeg niets”, terwijl “Ik graag iets zou willen zeggen” en “Ik ga iets zeggen 
maar ik weet niet wat”, klonk me al te bekend in de oren. Misschien ligt dat aan mij en is 
hier sprake van beroepsdeformatie van een gepensioneerd docent filosofie.

Cultuur in onze wijk
Op de weg terug naar huis zagen mijn vrouw en ik  dat nog steeds een groot aantal 
mensen dankbaar gebruik maakte van het fraai aan de rand van de wijk gelegen park. 
Dezelfde familie van daarstraks was net begonnen aan het toetje. We hebben genoten 
van het theater, dat smaakt naar meer en verrijkt onze wijk. Dank gaat uit naar RTV Qui-
rijn die dit unieke samengaan van sport en theater op locatie mogelijk maakte. Ik zie uit 
naar meer van dit soort initiatieven die het Zuidelijk Toneel voor Tilburg-Noord op stapel 
heeft staan. Ik denk dan aan de plannen die het theatergezelschap,  dat resideert in een 
pand aan de rand van onze wijk, aan de Ringbaan Oost, aan het ontwikkelen is in het 
kader van het jongerenproject ForwArt. 

Scenefoto TAL                                                                                                                            Foto: Jan Rymenants                  
                                                                                                                                                                         

Foto: Miek Korsmit

Christelijke gemeente Het Kruispunt
Zingen, bidden en luisteren. In onze wekelijkse kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord 
van God centraal. De kerkdiensten op zondag nemen een centrale plaats in. Het is de plek 
voor ontmoeting met God en elkaar. Aan de hand van het deel dat we met elkaar uit de 
Bijbel lezen, legt de voorganger uit wat dat betekent en past het toe op ons dagelijks 
leven. Je bent van harte welkom in de kerk!

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur*
Elke zondagavond van 18:30 tot 20:00 uur

*Na de morgendienst is er ruimte voor ontmoeting  met een kopje koffie en thee. 
Het Kruispunt verzorgt tal van activiteiten, waaronder bijbelcursussen, bijbelstudie, bij-
belleesuur. Of bezoek onze bijbelwinkel. Onze deuren staan open voor jou. Kom naar 

de inloop, tienerclub of lunch eens mee. U heeft liever een driegangenmenu? Ook dat 
behoort tot de mogelijkheden. 
U vindt het allemaal op onze website:

Christelijke gemeente  
Het Kruispunt
Offenbachstraat 105 
5011 EH Tilburg
013-4557382
www.kruispunttilburg.nl 
info@kruispunttilburg.nl
www.facebook.com/kruispunttilburg
www.youtube.com/kruispunttilburg



Monsieur Malaval...

Het leuke aan ouder worden, is dat je steeds 
meer verhalen krijgt om te vertellen. Zeker 
voor een schrijver is dat handig en dankbaar; 
waar zal ik het nu weer eens over hebben? 
Deze keer wil ik u vertellen hoe wij op zoek 
waren naar een goed restaurant en uiteindelijk 
op het kerkhof belandden.

Vroeger kampeerden wij in de Gorge du Tarn, 
een diepe prachtige kloof in het zuiden van 
Frankrijk. Het piepkleine dorpje La Malène lag 
er middenin. De beheerders van de camping 
waren Maddy en Albert, een bejaard Belgisch 
echtpaar. Ze noemden mij altijd monsieur Brun 
omdat ik donkerbruin was van de mediterrane 
zon. De burgemeester van het dorp heette Jacques Brun en een keer werd ik aan hem 
voorgesteld: “uw naamgenoot…” ’s Middags dronken we samen pastis in de schaduw van 
de notenboom en kreeg ik het advies eens te gaan eten bij Malaval in Saint George de Le-
vejac. Dat bleek een gehucht te zijn op een half uur afstand en slechts bereikbaar via hele 
smalle en steile weggetjes. Met ware doodsverachting reden we er die avond naartoe. 
Vanwege de overvloedige schapenstront op de weg in het dorp, slipte mijn wielen steeds 
weg. We werden ontvangen in een soort opkamertje, kregen de menukaart en dronken 
daar het aperitief. De kwartels en canard zouden er uitstekend zijn. En natuurlijk moes-
ten we de groeten doen van Albert. We hebben er altijd heerlijk gegeten en de eigenaar, 
Jean Malaval kwam steevast tijdens het eten langs bij elk tafeltje om te informeren of 
alles smaakte, of we een goede vakantie hadden en meer van dies. Zijn Occitaans dialect 
was  nauwelijks te verstaan: “Dmèng mtèng botèng!”… klonk het als hij wilde zeggen dat 
het morgenochtend mooi weer zou zijn: “Demain matin, beau temps.”

Nadat de Belgische beheerders overleden waren, zochten we een andere vakantiebe-
stemming. Toen we vijftien jaar geleden in de buurt waren, hebben we nog eens gegeten 
bij Malaval en maakte hij, hoogbejaard, nog steeds een praatje aan tafel. We spraken over 
vroeger en campingbeheerder Albert. Hij werd weemoedig: “C’était un vrai ami!” Dat was 
een echte vriend. Enfin, dit jaar hebben we de Tarn opnieuw bezocht. Tot mijn diepe 
verdriet bestond het restaurant niet meer. Na wat rondvragen in het dorp hoorde ik dat 
Malaval vier jaar geleden overleden was en dat niemand het restaurant voort had willen 
zetten. Waarmee voor mij het dorp Saint George de Levejac zijn plek op de landkaart 
verspeeld had. In dit gehucht woont anderhalve boer en een schaap dus we redeneer-
den dat het nooit moeilijk kon zijn om Monsieur Malaval te vinden op het plaatselijke 
kerkhofje. Nadat we het piepende smeedijzeren hekje opengeduwd hadden, kostte het 
inderdaad minder dan vijf minuten om zijn marmeren grafsteen te vinden. Met gouden 
letters: Jean Malaval, 3-3-1933 / 29-11-2017 en een foto van een serieus kijkende man. 
We hebben hem gegroet  en onze spijt betuigd dat zijn restaurant met hem gestorven 
was. Dat hij moge rusten in vrede: Jean Malaval, gastheer en cuisinier zoals er maar een-
tje was!
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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 

Covid heeft ook het Ronde Tafelhuis niet onberoerd gelaten, maar vol enthousiasme 
konden we weer aan de slag halverwege juni. Wel met aanpassingen, zo kunnen we 
voorlopig nog maar maximaal 27 mensen in één van de ruimten ontvangen, 1,5 meter 
blijft immers de norm en wij verwachten dat dat nog wel even zal duren. De komende 
maanden starten we weer met de programmering. Voorzichtig weliswaar, niet opnieuw 
in een situatie komen waarin versoepelingen teruggedraaid moeten worden. We gaan 
voorlopig met goede zin op weg. 

Wereldkeuken
Op vrijdagmiddag 9 juli ontvingen 18 medewerkers van de Wereldkeuken een Horeca- 
diploma bij de Rooi Pannen. Zonder uitzondering indrukwekkend moedige vrouwen 
die ervoor hebben gekozen om te gaan studeren. Wethouder Esmah Lahlah hield een 
toespraak tot de dames en sprak haar bewondering uit voor alles wat hier tot stand is 
gekomen. En wij zijn trots… heel trots! 
Intussen is ook het Ronde Tafelhuis volop betrokken bij alle ontwikkelingen in Til-
burg-Noord rond de PACT-aanpak. Deze richt zich in dit stadium nog sterk op Stok-
hasselt, waar enkele doorbraakprojecten worden gerealiseerd. Een van die doorbraak-
projecten wordt uitgevoerd op de flats in de Kapelmeesterlaan en Perosistraat. Wonen 
Breburg heeft daar enkele woningen vrijgemaakt die als inloopruimte/ huiskamer kun-
nen dienen. Daar kunnen bewoners bij elkaar komen, vragen stellen, samen op kinde-
ren passen en ook lunches en maaltijden maken. Wonen Breburg heeft aan het Ronde 
Tafelhuis gevraagd om deze keukens onder haar hoede te nemen. 

Vaccineren
In juni namen wij contact op met de 
GGD en stelden voor om een serie in-
formatiebijeenkomsten in te plannen 
voor mensen die vragen hebben over 
de coronavaccinatie. Een en ander 
werd in geweldige samenwerking met  
de Ouderkamer, 2@College, Taalhuis 
en Bibliotheek gerealiseerd. Natuurlijk 
in de hoop om misverstanden weg te 
nemen en mensen op de juiste manier 
te informeren. Zeker op de sociale me-
dia gaan vreemde verhalen rond. De 
GGD plaatste gelijktijdig op het Verdi-
plein en bij de Symfonie een vaccinatiepunt. En al snel merkten wij dat al deze aandacht 
heeft geholpen, meer en meer mensen gingen zich melden voor vaccinatie. 

Taalles in het Ronde Tafelhuis

     O P R O E P J E S          
Nieuwe activiteiten Second Skin
Vanaf september starten 2 nieuwe activiteiten van Second Skin voor jongeren uit  
Tilburg-Noord (12-23 jr.) Creëer je eigen alter ego hoed/pet/hoofddeksel extrava-
ganza of speel mee in de Fashion Film productie. Of leer upcycling- en handwerk-
technieken bij de Textiel Workshops. 
Aanmelden voor 1 september per e-mail via secondskin@fashionclash.nl

Rommelmarkt bij Tuinpark “De Hazennest”.
Geen open dag dit jaar maar een gezellige rommelmarkt op zondag 19 september 
van 10:00 tot 17:00 uur aan de Hazennest Oost 4. Inclusief loterij met leuke prijzen 
en spelletjes voor de kinderen. Van 12:00 tot 16:00 uur is er iemand aanwezig om te 
schminken. Op ons terras kunt u drankjes en hapjes bestellen. Muziek is aanwezig.
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Doorbraakinitiatieven van PACT hebben niet stilgelegen
Tekst en beeld: Judith Vinkenvleugel

"Mooie ontwikkelingen, er is meer gebeurd dan we dachten’ en ‘het werd hoog tijd dat we weer iets hoorden." Zomaar een greep uit de reacties van de deelnemers aan 
de verrijkingssessie PACT Tilburg-Noord op 6 juli. Na dit coronajaar was het belangrijk om elkaar weer te treffen. De sessie was bedoeld om stevig bij te praten, om te 
horen wat er leeft en om de processen in de verschillende doorbraakinitiatieven te kunnen verrijken. 

Doorbraakinitiatieven, PACT, hoe zat dat ook alweer?
In 2018 presenteerde de wijkraad het Manifest ‘Op weg naar een nieuw Noord’. Dit ma-
nifest was één van de aanleidingen om tot de PACT aanpak te komen. In wijkarena’s 
met bewoners en professionals werden vijf concrete ‘doorbraakinitiatieven’ in de wijk 
benoemd: concrete initiatieven en plekken die professionals en bewoners in de wijken 
gezamenlijk op een duurzame manier ontwikkelen. Het gaat om Food in de Mascagni- 
straat, Art Village en ForwArt aan het Verdiplein en het Ypelaerpark, de aanpak van de 
flats aan de Kapelmeesterlaan en de Stempelstudie aan Heubergerweg e.o. (transforma-
tie van grondgebonden woningen). Het vijfde initiatief, ‘Power of the people’ loopt als 
een rode draad door de andere ontwikkelingen heen.

Zo’n 50 professionals en bewoners lieten zich bijpraten. Na een korte presentatie van 
verschillende sprekers gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om verder door te pra-
ten over de initiatieven. De grote conclusie van de middag: betrek bewoners, zorg voor 
verbinding, mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en communiceer over al deze ont-
wikkelingen. Een conclusie die onderstreept werd door Harrie Meeuwesen, voorzitter 
van de wijkraad, die in zijn speech de professionals in de wijk opriep om gemotiveerd, 
met elkaar en vooral met bewoners samen te werken in Noord. 

Najaar 2021
Dit najaar gaan we op verschillende momenten weer in gesprek met elkaar. Wan-
neer en waarover precies? Dat lees je in de wijkkrant, op de gemeentewebsite of via 
uitnodigingen van de gemeente. Ook wijkwethouder Rik Grashoff is er in oktober bij. 
Mocht u nu al meer willen weten, of actief meedenken, stuur dan een mailtje naar  
abdelkader.barkane@tilburg.nl.

In de volgende editie van de Wijkkrant Noord laten we het licht schijnen op twee door-
braakinitiatieven.

Deelnemers aan de PACT-sessie van 6 juli

Overeenkomst tot samenwerking PACT getekend
Gemeente Tilburg, bouwbedrijven BPD en VolkerWessels, verenigd in ACT! en Wo-
nenBreburg tekenen een overeenkomst voor langjarige samenwerking voor de 
PACT-aanpak in Tilburg-Noord. Stadsmaken 3.0., zo noemen de drie partijen deze 
in Nederland unieke manier van samenwerken. Gemeente, WonenBreburg en ACT! 
werken inmiddels zo'n 2 jaar samen in Tilburg-Noord aan een viertal doorbraakini-
tiatieven binnen PACT. Deze samenwerking wordt nu bezegeld met de afspraak om 
langjarig samen te werken voor de ontwikkeling van Tilburg-Noord. De kern van 
deze samenwerking is sociale en fysieke initiatieven ontwikkelen. 

Caroline Timmermans (WonenBreburg): "Als ik naar Noord kijk, dan zie ik de potentie van 
deze multiculturele wijk. De kunst is de wijk te verrijken en het goede in ere houden. Die 
handschoen pakken we graag samen op". PACT, People Acting in Community Together, 
is er voor Tilburg-Noord, West en Groenewoud. Vanuit vernieuwende samenwerkingen 
komen initiatieven tot stand op het gebied van wonen, werken, leren, veiligheid en on-
dernemen. In Noord zijn dat nu de vier doorbraakinitiatieven: de Kapelmeesterlaan, het 
foodconcept aan de Mascagnistraat, Art Village/ ForwArt en de Stempels.

Erik Leijten (BPD): "Wij verbinden ons langer aan deze wijk en werken daarom vol over-
tuiging samen met andere partners in PACT-Noord.” Toon van Laarhoven (VolkerWessels): 
“Onze ambitie is bij te dragen aan gezondheid en geluk van gebruikers en bewoners. Met 
deze langjarige samenwerking met onze ACT!-partner BPD, WonenBreburg en gemeente 
Tilburg kunnen we aan deze transitie een flinke steen bijdragen.”

Rik Grashoff (gemeente Tilburg): "Deze samenwerking met 3 partijen, langdurig en met 
zoveel betrokkenheid voor sociale en fysieke investeringen, is uniek. Het is uitermate 
interessant om te ervaren tot welke resultaten we met en voor bewoners zullen komen." Toekomstvisie op de Kapelmeesterlaan

Bibliotheek Wagnerplein helpt mensen op weg bij vragen over Digitale Overheid 
Dingen regelen met de overheid: het moet steeds vaker op een computer, via het internet. Dit is niet altijd even makkelijk. Mensen kunnen weleens moeite hebben met 
het digitaal aanvragen van studiefinanciering, online betalen van een verkeersboete of het regelen van huurtoeslag. Daarnaast moet je weten wat een DigiD is, hoe krijg 
je die en hoe gebruik je hem.

Op weg helpen, meedenken en doorverwijzen
Peter Kok, directeur-bestuurder Bibliotheek Midden-Brabant: “Bibliotheken bieden al 
langere tijd computervaardigheidscursussen aan. Daar is nu een Informatiepunt Digitale 
Overheid ín elke bibliotheek bij gekomen”. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kun-
nen mensen terecht met vragen over websites van de overheid.  Bibliotheekmedewer-
kers helpen niet ter plekke, maar helpen mensen op weg. Zij helpen de juiste informatie 
te vinden of verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners. Zoals bijvoorbeeld een 
Taalhuis, Formulierenbrigade of overheidsorganisaties. “Want alleen samen komen we 
verder”, aldus Peter Kok.

Loop eens binnen tijdens service-uren Bibliotheek
Alle inwoners met vragen over hun DigiD, belastingaangifte of het online maken van 
een afspraak voor de coronaprik kunnen hiermee terecht bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid. Is er iemand in je omgeving die moeite heeft met digitale overheidszaken? 
Vertel diegene dan dat hij terecht kan in de Bibliotheek, of loop samen eens binnen in 
de Bibliotheek Wagnerplein. Deze is open van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 t/m 15.00 uur.  Er staan computers die gebruikt mogen 
worden. Voor verdere informatie en hulp? Vraag het daar aan een van de medewerkers, 
zij zijn hiervoor opgeleid.

Alle Bibliotheken zijn inmiddels weer open en mogen ook weer bezoekers ontvangen bij 
activiteiten en spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te maken of lid te zijn van 
de Bibliotheek. En hulp is gratis.



Rihana Jamaludin werd in 1959 in Paramaribo geboren 
en groeide daar ook op. Ze is van Hindoestaans/Javaan-
se afkomst en de oudste van een gezin met vier kinde-
ren. Nadat ze het Vrije Atheneum had afgerond volgde ze 
de vakrichting Tekenen aan het Instituut voor Opleiding 
van Leraren. In 1983 kwam ze naar Nederland. Ze werk-
te aanvankelijk in de beeldende kunst met als specialiteit 
linosnede. Daarna werkte ze tien jaar in de volwassenen-
educatie en maakte inburgeringscursussen voor de ge-
meente Amersfoort. In de loop van 2000 besloot ze zich 
helemaal te gaan richten op het schrijven van fictie.

Een nieuwe roman
Aanleiding voor ons gesprek is de verschijning van haar 
nieuwe historische roman ‘Geheimen van het Tuinhuis’. 
Na de afschaffing van de slavernij gaat de kolonie Suri-
name een nieuw tijdperk in. De hoofdpersonen Alexan-
dra en Josephine, afkomstig uit de kleurlingenelite, leren 
op plantage ‘Zevenburg’ Ernst Martzil kennen, een jonge 
uitvinder die ze al spoedig assisteren bij zijn experimen-
ten in het tuinhuis. Ernst Martzil is de historische figuur 
in het verhaal. Hij zal later verhuizen naar Amerika en be-
kend worden als Jan Ernst Matzeliger, de uitvinder van de 
‘schoenzwikmachine’. Een machine om het bovenwerk 
van een schoen en de zool met elkaar te verenigen. ‘Gehei-
men van het Tuinhuis’ gaat vooral over de relaties tussen 
blanken en kleurlingen, en kleurlingen en zwarten. Over 
geheime agenda’s, wensen en ambities.

Een kleurlingenelite
We spreken over taal en hoe dat van invloed is op de we-
reld. Tegenwoordig spreken we niet over ‘slaven’ maar 
over ‘slaafgemaakten’; je wordt slaaf gemaakt, je wordt 
niet zo geboren. Rihana: “Zelf spreek ik wel van: ‘Ernst 
werd in slavernij geboren.’ Maar ik begrijp wel wat men 
bedoelt: ‘zwarte slaven’ werd zo achteloos uitgesproken 
alsof men het over een handelsprodukt had en niet over 
mensen. Die achteloosheid wilde men in de huidige tijd 
veranderen. Maar in een historische roman moet je wel 
een woord als ‘slaaf ’ gebruiken, het woord ‘slaafgemaakte’ 
bestond immers nog niet.”

Afkomstig uit multicultureel Suriname verbaasde Rihana 
zich in Nederland over uitdrukkingen als ‘de heilige koe’ 
voor auto’s. Voor Hindoes immers is de koe een heilig dier 
en hier hadden we zelfs een autoprogramma dat zo heet-
te. Of ‘Indianenverhalen’; alsof Indianen leugenachtige 
verhalen vertellen… 

“In Suriname ontstond een elite van kleurlingen; kin-
deren van een witte man en een zwarte vrouw, meestal 
een slaafgemaakte. Als die witte man rijk was, kreeg het 
kind een bevoorrechte opvoeding en werd bijvoorbeeld 
in de gelegenheid gesteld om te studeren. Zo ontstond 
een elite van kleurlingen, in alle gevallen met ergens in 
de afstamming een witte voorvader. Zij verwierven ook 
vaak goede maatschappelijke posities: advocaten, artsen, 
rechters.”

Research
Als research voor ‘Geheimen van het Tuinhuis’ sprak Riha-
na een aantal vrouwen die zowel in Suriname als in Neder-
land een voortrekkerspositie hebben vervuld. Stuk voor 
stuk intelligente vrouwen in hoge posities, beschaafd. 
Vrouwen die gezag uitstralen. Zij vertelden haar over hun 
jeugd en het vroegere Suriname. Als ik vraag hoe ze dat 
aanpakt, de research voor een boek, verdwijnt ze naar 
boven en komt terug met een stapel plakboeken. Ik zie 
volgeschreven bladzijden, ingeplakte stukjes, plaatjes, te-
keningen. Ze laat me een biografie zien van de hand van 
de Surinaamse  onderzoeker Peggy Plet (die in Canada 
woont) over Ernst Martzil, de uitvinder. Het draagt alle-
maal bij aan haar inspiratie en de ideeën die nodig zijn 
om daadwerkelijk te kunnen gaan schrijven.

Keti koti (ketenen gebroken)
Op 1 juli wordt Keti koti gevierd om de afschaffing van de 
slavernij in Suriname  te herdenken (1juli 1863). Dit jaar 
heeft Femke Halsema namens het Amsterdamse stadsbe-
stuur excuses gemaakt voor de rol van Amsterdam in de sla-
vernij. “Een goede zaak, het helpt bij de bewustwording van 
de Nederlandse historie als de slavernij onder de aandacht  
gebracht wordt. Het geeft ook erkenning dat Suriname en 

de Antillen deel uitmaken van de Nederlandse geschiede-
nis.”

De voorouders van Rihana behoorden tot de contractar-
beiders die naar Suriname kwamen uit Azië, van moeders
kant van Indonesië, van vaderszijde uit India. 

Gratis downloaden
Voor meer informatie loont het de moeite om de website 
van Rihana te bezoeken (www.rihanajamaludin.com). U 
ziet daar onder meer een overzicht van de boeken die ze 
geschreven heeft. Ik wil speciale aandacht vestigen op 
‘Luchtdanser’ een spannende jongerenroman die zich af-
speelt in multicultureel Amsterdam in de wereld van ‘Free-
runners’. Luchtdanser is gratis te downloaden als e-book. 
Rihana besloot hiertoe nadat uitgevers dachten dat er te 
weinig belangstelling voor zou zijn om het boek uit te ge-
ven. Inmiddels is het al meer dan tweeduizend keer ge-
download… 

Behalve het gesprek met Rihana, heb ik de volgende 
bronnen geraadpleegd:  
www.rihanajamaludin.com , Wikipedia.
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Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met in-
woners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant 
portretteert deze mensen; Jacques interviewt, deze keer fotogra-
feert Claudia van den Dries i.p.v. Miek. 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.

Bent u hersteld van het corona virus 
maar heeft u restklachten?

Neem contact op met onze praktijk. 
Een gespecialiseerd team van 
fysiotherapie, ergotherapie en 
diëtiste werkt samen met u aan 
uw herstel.

Fysiotherapie na Covid-19

Benatzkystraat 38   •   Beethovenlaan 330
013 5470257   •   info@fysiosport-mb.nl

www.fysiosport-mb.nl

Foto: Claudia van den Dries

Een Surinaamse schrijfster in Tilburg-Noord!

Wie schetst mijn verbazing toen ik vernam dat er een gelauwerde Surinaamse schrijfster woont in Tilburg-Noord. Ze heeft maar liefst 5 boektitels op haar naam die zonder 
uitzondering goed zijn ontvangen. In 2007 won ze de derde prijs bij de literatuurprijsvraag van het Kwakoe Festival. Haar debuutroman ‘De Zwarte Lord’ uit 2009 leverde 
haar een stimuleringsbeurs op van het Nederlands Letterenfonds.
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Heeft u vragen over ontwikkelingen in uw wijk?

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

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

  
Het Wagnerplein krijgt enkele jaren na de eerste ingrijpende metamorfose waarschijnlijk 
nogmaals een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken 
het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. BPD heeft mede op ver-
zoek van de gemeente een eerste visie opgesteld. Deze visie gaat uit van circa 270 nieuwe 
woningen (grotendeels appartementen), 1700 m2 commerciële ruimte en een upgrade van 
het Von Weber park. Ook is er plek voor nieuwe sociaal-maatschappelijke initiatieven. 

Er is nog geen definitief besluit over de plannen. Op maandag 13 september a.s. organiseert 
de gemeente een informatieavond. Ook daarna volgen er nog meer gesprekken. Op basis van 
deze bijeenkomsten worden de plannen vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig 
plan. Eind 2021 neemt de gemeente op basis hiervan een besluit of het project door kan 
gaan.

De visie gaat uit van zo’n nieuwe 270 woningen aan de zuidkant van het plein. Het woonpro-
gramma en de woningtypen moet nog worden bepaald, maar de gemeente eist dat minimaal 
20 % van de woningen in de categorie sociale huur valt en 10% in de categorie middeldure 
huur. De nieuwe woningen gaan vooral de hoogte in. Het Von Weber park verandert naar 
een open stadstuin waar ruimte is voor activiteiten en recreatie door wijkbewoners. Rond 
het plein komt een wandel- en fietsroute die verwijst naar het oude ‘Lijnsheike’; een oude 
verbinding die er vroeger lag tussen het centrum en Tilburg Noord. Ook biedt het plan een 
plek voor (nieuwe) sociaal maatschappelijke initiatieven uit Tilburg Noord. 

Ook de verkeerssituatie rond het Wagnerplein maakt onderdeel uit van het haalbaarheidson-
derzoek. Sinds de oplevering in 2019 ontvangt de gemeente geregeld klachten over opstop-
pingen. Uit recent onderzoek blijkt de oorzaak hiervan de grote hoeveelheid verkeer op de 
Beethovenlaan, wat op piekmomenten leidt tot opstoppingen op de kruispunten met de 
Brucknerlaan en Haendellaan. 

Bij het uitwerken van de plannen wordt extra ingezet op wijkbrede participatie in een vroeg 
stadium. Na de zomer worden daarvoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Hierin staat de 
vraag centraal welke maatschappelijke behoeftes de wijk heeft. Heeft u interesse om deel te 
nemen aan de gesprekken/participatie, dan kunt u mailen naar omgevingsmanager 
Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl.

Tweede kwaliteitsimpuls omgeving Wagnerplein in de maak

impressie BPD

Door: Hans Happel

Velen van ons kennen ze: Denis Hendrickx, Thea van Blitterswijk en last but not least Harrie van den Berg. Sinds 1964 wonen er Norbertijnen in Tilburg-Noord, in hun priorij 
aan de Schans. In dat jaar werd het pastorale werk in de parochie Heikant-Quirijnstok aan hen toevertrouwd en sindsdien verzorgen zij op zon- en feestdagen de kerkdiensten 
in de Mariakerk.

Eeuwenlang is Tilburg al verbonden met 
Norbertijnen
Het is 900 jaar geleden dat Norbertus van Gennep in het 
dal van Prémontré, in de buurt van de Noordfranse stad 
Laon,  in de kerstnacht van 1121 met enkele van zijn eer-
ste volgelingen de religieuze gelofte aflegde. Daarmee 
was de Orde der Norbertijnen geboren. Nog tijdens zijn 
leven werden verschillende norbertijner abdijen gesticht 

in de Lage Landen én het hertogdom Brabant, onder meer 
in Tongerlo, Postel en Berne. Tussen de Norbertijnen en 
Tilburg bestaat inmiddels een eeuwenoude band. Van-
af 1232 werd vanuit de Abdij van Tongerlo de pastoor 
in de kerk van Tilburg benoemd. Dit zou de abt van Ton-
gerlo tot 1832 blijven doen. In dat bewuste jaar overleed   
pastoor Duchamps, de laatste Norbertijn in Tilburg en te-
vens bouwpastoor van de huidige Heikese kerk. De norber-
tijner spiritualiteit bleef  in Tilburg langer bestaan dank-
zij een lekenbeweging. Maar toen bisschop Beckers van 
Den Bosch geconfronteerd werd met enorme, naoorlogse 
stadsuitbreidingen in Tilburg, had hij extra veel geestelij-
ken nodig voor de zielzorg en het bouwen van kerken. Hij 
vond de oplossing voor dit probleem bij de kloosterordes, 
waar hij gemakkelijk aan personeel kon komen. Zo gingen 
de kruisheren zich bekommeren om de wijkparochie Wan-
delbos, de Montfortanen om de Stokhasselt en keerden 
de Norbertijnen terug naar Tilburg om het pastoraat in de 
Heikant op zich te nemen. Ze vestigden zich in de priorij 
op De Schans. Deze priorij werd het tweede huis van de 
Abdij van Berne, toentertijd het centrum van de norbertij-
ner beweging in Nederland. Aan de geschiedenis van de 
Norbertijnen in Tilburg herinneren nog diverse objecten, 
zoals de  Postelse en Tongerlose Hoeve, de Norbertijnen-
poort bij de Goirkese kerk en het beeld van Sint Norbertus 
in de Mariakerk. In 2013 werd Denis Hendrickx, die tiental-
len jaren betrokken was bij de priorij op De Schans  geko-
zen tot abt van Berne.

FEEST, Zomereditie van magazine Klooster!
Niet alleen de Norbertijnen vieren een jubeljaar in 2021. 
Ook de kruisheren van Sint Agatha bij Boxmeer, de Cla-
rissen in Megen en de norbertinessenpriorij Sint-Cathari-
nadal te Oosterhout hebben een gedenkwaardig moment 
uit hun rijke geschiedenis te vieren. Ze bestaan inmiddels 
respectievelijk 650, 550 en 750 jaar. Voor bisschop De Kor-
te van Den Bosch was al dit heugelijke nieuws een reden 

om 2021 uit te roepen tot het Jaar van het Brabants  kloos-
terleven. Op de site www.brabantskloosterleven.nl vindt u 
een overzicht van alle activiteiten die nog op stapel staan 
en een routebeschrijving van de voor deze gelegenheid 
uitgezette, schitterende lange-afstandswandeling  die 
langs vijftig (voormalige) kloosters in het Brabantse land 
voert: Ons Kloosterpad.  Op 12 september vindt in Hees-
wijk bij de norbertijner Abdij van Berne een abdijmarkt 
plaats waarvoor alle Brabantse kloosters en abdijen met 
eigen producten aangeschreven zijn. Voor  het magazine 
Klooster!  vormden al deze feestelijkheden een aanleiding 
voor het uitbrengen van een speciale editie van het tijd-
schrift, waarin niet alleen wordt teruggeblikt op de rijke 
geschiedenis van een stuk kloosterleven in de provincie 
Noord-Brabant, maar ook een inkijkje wordt geboden in 
wat er zich afspeelt in de feestvierende, religieuze ge-
meenschappen dankzij verhalen van direct betrokken 
vrouwen en mannen. De speciale editie van Klooster! over 
dit bijzonder jaar in het Brabants kloosterleven kunt u be-
stellen via www.kloostermagazine.nl.

De Orde der Norbertijnen bestaat 900 jaar

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

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?

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

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

Vaccineren tegen corona  Praat mee over het nieuwe verwarmen

Hondenlosloopveld Perosistraat 
verdwijnt per 1 september

Vaccineren tegen corona in Tilburg Noord in augustus

Ook in augustus kunnen mensen uit Tilburg Noord zich door 
GGD Hart voor Brabant in de wijk laten vaccineren tegen corona. 
Vaccinatie is gratis. Je kunt zonder afspraak komen. Neem wel je 
identiteitsbewijs mee.

MFA De Symfonie
Ingang ontmoetingsruimte
Eilenbergstraat 250
Donderdag 12 augustus
9.00 tot 15.00 uur

Vaccinatie-bus GGD
Verdiplein
Dinsdagen 17, 24 en 31 augustus
9.00 tot 15.00 uur

Heb je vragen over de coronavaccinatie?
• Kijk voor meer informatie op: www.ggdhvb.nl/corona 
• Informatie in meerdere talen vind je op: 
   www.pharos.nl/coronavaccinatie 
• Bel naar de GGD Hart voor Brabant: 0900 364 64 64

De gemeente maakt een plan voor een nieuwe, duur-
zame manier van verwarmen in Tilburg. Dat gaat ook 
over uw woning, portemonnee en wooncomfort. 
Daarom hoort de gemeente graag de mening en zorgen 
van inwoners. 

Ruim 800 Tilburgers deden afgelopen weken al mee 
aan een digitaal gesprek. Geef ook anoniem uw reactie 
op de vragen, of op wat andere Tilburgers vinden van 
het plan. “Eindgebruikerskosten, dat is het belangrijk-
ste,” stelt een van de deelnemers. “Graag een systeem 
invoeren dat zowel kan verwarmen als  koelen.” zegt een 
ander. 

Bent u het daarmee eens? Of oneens? Denk mee en 
meld aan via tilburg.nl/naarhetnieuweverwarmen. 

Samen met de seniorenverenigingen organiseert Veilig Verkeer Nederland dit jaar opfriscursussen verkeer voor 
inwoners van 55 jaar en ouder. Deze cursussen vinden plaats op verschillende plekken. Inwoners van de gemeente   

  Tilburg kunnen gratis meedoen aan de opfriscursus, waarin de kennis over de verkeersregels wordt bijgespijkerd. 

Veilig op weg
Een instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, verkeerssituaties en -borden. De cursus duurt twee 
dagen. Mensen die liever thuis hun verkeerskennis bijspijkeren, kunnen de cursus thuis achter de computer volgen. 

  Deze online opfriscursus duurt twee uur en wordt ook door een gecertificeerde rijinstructeur gegeven. Aanmelden 
voor een individuele praktijkrit in de eigen auto kan ook. Meer informatie hierover volgt tijdens de cursus. 

Cursusdagen
Deelnemers moeten beide dagen beschikbaar zijn. De cursussen op locatie zijn:

  dinsdag 21 en 28 september   13.30 - 15.45 uur   Tilburg Noord

  donderdag 5 en 12 augustus  9.30 - 11.45 uur   Tilburg Zuid 

  woensdag 11 en 18 augustus  13.30 - 15.45 uur   Berkel-Enschot

  maandag 6 en 13 september  9.30 - 11.45 uur   Berkel-Enschot

  dinsdag 7 en 14 september  19.15 - 21.30 uur   Tilburg Zuid

  vrijdag 1 en 8 oktober   9.30 - 11.45 uur  Tilburg Reeshof

  dinsdag 5 en 12 oktober   9.30 - 11.45 uur    Udenhout

  donderdag 14 en 21 oktober 13.30 - 15.45 uur   Tilburg West

De online cursussen zijn op de maandagen 23 en 30 augustus tussen 14 en 16 uur. Inwoners die zich aanmelden,  
   krijgen een link gemaild om bij deze cursus aan te sluiten.

Kennis verkeersregels opfrissen

De gemeente is bezig met het 
opknappen van het parkeer-
terrein bij de Perosiflat. Het 
hondenlosloopveld aan de 
Perosistraat verdwijnt. 

De bewoners hebben aangege-
ven dat ze de hondenlosloopplek 
graag weg willen, omdat het een 
lelijke plek is en ze last hebben 
van de stank. Honden uitlaten 
blijft toegestaan, maar wel 
aangelijnd. 

De dichtstbijzijnde hondenlos-
loopplek ligt aan de Kapelmees-
terlaan. De gemeente gaat meer 
groen aanplanten en er komt 
een zogenoemde waterberging. 
Meer variatie in bomen en bloe-
men, draagt bij aan een groenere 
omgeving die beter is voorbereid 
op de toekomst. De werkzaam-
heden starten 1 september en 
duren tot half december. Moge-
lijk zorgt dit tijdelijk voor extra 
parkeerdrukte in de buurt. Alvast 
dank voor het begrip. 

Inschrijven
Inschrijven kan tot een week voor de start van de cursus via de 
website van Veilig Verkeer Nederland: vvn.nl/opfriscursussen 
of tijdens kantooruren bellen met 088-524 88 50. Deelname is 
gratis, maar vol is vol. Een week voor de start volgt de bevesti-
ging van deelname met de locatiegegevens. 

De opfriscursussen gebeuren volgens de RIVM richtlijnen. 
Mochten de fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan 
door aangescherpte RIVM richtlijnen, dan is een online versie 
mogelijk.

Aan de slag met de vragen. (Foto Veilig Verkeer 
Nederland)

Foto: Jimke Joling

• gratis app: Over uw buurt

• e-mailservice: www.overheid.nl

Berichten over 
uw buurt

Hondenlosloopveld
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Door: Safaa Bouzambou

Op 30 juni presenteerden studenten van de Tilburgse ROC school voor mode de voort-
gang  van  het SECOND SKIN project. Een project over mode en identiteit waar story-
telling en design samenkomen; het project brengt de verhalen van Tilburgse jongeren 
naar boven. Na drie maanden hard werken presenteerden de studenten hun projecten 
in de vorm van een expositie aan het Verdiplein en aan het NS-Plein bij expositieruimte 
NS16. Daarbij zetten ze jongeren uit Noord in de schijnwerpers. Onderdeel van dit pro-
ject was deze fotosessie die nu ook in de wijkkrant vertoond wordt.

SECOND SKIN is een project van de interdisciplinaire modemanifestatie FASHIONCLASH 
en onderdeel van ForwArt. 

  Lees meer over de jongeren op: www.fashionclash.nl/second-skin-tilburg
  @secondskintilburg 

De stijl van Noord

Benjamin Pranger                                                          Foto: Daantje van Riel      Jens van Kessel                                            Foto: Daantje van Riel

Valeski Boor                                                 Foto: Sawera Raja

Luka Daniëls                                      Foto: Annika Schijvens

Jayjay Offerman                                                        Foto: Annika Schijvens
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Dailey van Boxtel                                                                                  Foto: Gigi

Djoeny Evers-Zuidweg                           Foto: Daantje van Riel

Fabienne Gielen                                          Foto: Demi MandersFilip Dabrowiecki                                  Foto:  Tim van Beurden 

Latisha Boor                                               Foto: Thomas Kuijten
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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. specialist die oogziekten behandelt; 7. lang niet jong meer; 12. insect; 13. ver-
schil tussen netto en bruto; 14. binnenvaartuig; 15. Groot-Brittanië (afk.); 17. oud
persoon die nog taai is; 19. weg met bomen beplant; 21. benevole lector (afk.); 22.
Engels bier; 24. zuiplap; 27. herkauwend zoogdier; 28. meisjesnaam; 30. hok
waarin de gevangen vis in ijs gelegd wordt; 31. rivier in Utrecht; 32. zichtbaar ver-
brandingsverschijnsel; 33. een zekere; 35. vreugdevolle viering van een gedenk-
dag; 37. garde; 38. lastdier (in de woestijn); 41. vangwerktuig; 42. bladzijde; 44.
adellijk; 46. eter (gast); 47. spijskaart; 48. R.K. sacrament; 49. metaalsoort; 50.
ouderloos kind; 52. telwoord; 54. moedig (manhaftig); 56. sportattribuut; 58. tel-
kens weer; 61. deel van gelaat; 62. schildersgerei; 64. stedelijke scholengemeen-
schap (afk.); 65. zwarte lekkernij; 67. woud; 68. plaats in Noord-Brabant; 70. meta-
len wasbak; 72. vordering; 73. persoon die van zoetigheid houdt; 76. steensoort;
77. militaire rang (afk.); 78. huisdier; 79. melkklier; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82.
afgemat; 83. bovenmatig; 84. sterke alcoholische drank; 86. hoenderachtige trek-
vogel; 87. aanplakbiljet (poster).

Verticaal

1. aanrijding; 2. gigavolt (afk.); 3. zwart-witte zwemvogel; 4. bolvormig; 5. ruw en
oneffen (zodat een beweging daarover enige moeite kost); 6. overblijfsel van een
verongelukt schip; 7. artistieke figuurdans; 8. jongensnaam; 9. voorzetsel; 10.
administratiekantoor (afk.); 11. netelig vraagstuk; 16. Indische praatvogel; 18.
woonboot; 20. oude vochtmaat van vier ankers; 21. reuzenslang; 23. klei-achtige
grondsoort; 25. ontkenning; 26. droogvloer; 27. vruchtbare grondsoort; 29. wat
kinderen van sneeuw maken; 32. dierenverblijfplaats; 34. plechtige belofte; 36.
een keer; 37. spinnenwebweefsel; 39. stadion van Ajax; 40. inwendig orgaan; 42.
schriftelijk bewijsstuk van een verzekering; 43. windrichting; 45. vrij (ongebonden);
46. Europeaan; 51. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 53. wandver-
siering; 54. de dood veroorzakend; 55. niet lange tijdruimte; 56. deel van boom;
57. geen deskundige of vakman; 59. insectenetend zoogdier; 60. vrouwelijke
musicus die een solo uitvoert; 62. hondenras; 63. kwetsing van de psyche door
een hevige gemoedservaring; 66. mollengang; 67. bekeuring; 69. onderste deel
van een gevel; 71. mager (doorschijnend); 73. smaak (gewaarwording); 74. god
van de liefde; 75. scheepswerkplaats; 78. raamscherm; 80. vogeleigenschap; 82.
familielid; 85. motorclub (afk.).

De oplossing van puzzel 4 - 2021 is: SCHOONHEIDSVLEKJE
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Monique van den Broek, Corellistraat
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 27 augustus 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

38 71 19 1 47 83 52 36 66 42 87 20 28 63 8 44 60

KRUISWOORDPUZZEL

 O P R O E P J E           
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.

Mededeling omtrent eventueel te verwachten overlast
Beste ondernemers en bewoners, 
Op het Smariusterrein organiseert Beachy Tilburg in uw omgeving Beachy Zomercarna-
val en Beachy Festival. Na een lange periode van sluiting en strenge maatregelen door 
corona is er deze zomer hopelijk ruimte voor de organisatie om uit te kunnen pakken. 
Dit zal gebeuren op de volgende momenten:

Beachy Zomercarnaval (Het Kruikenstrand) Beachy Festival

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

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. Deze festivals 
kunnen enige overlast veroorzaken 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-maatrege-
len die gesteld zijn door de gemeente Tilburg. Tevens zal tijdelijk de Merwedestraat worden afgesloten voor verkeer, 
bewoners ontvangen hierover bericht. Bedankt voor uw medewerking en begrip. advertorial
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KINDERPERSBUREAU 
NOORD

We bespraken wat we voor elkaar zouden 
kunnen betekenen, waarbij de Kanjerspa-
gina vanuit de krant werd aangedragen als 
mogelijkheid om een project van te maken. 
De krant weet moeiteloos elke editie te vul-
len maar de Kanjerspagina… de redactie is 
niet bepaald jeugdig…

Tot onze verrassing kwam Safaa met het 
idee om een Kinderpersbureau op te rich-
ten waarbij Wijkkrant Noord een van de af-
nemers van artikelen zou kunnen worden 
maar evengoed andere kranten, omroepen, 
media. Het idee is om er een buitenschool-
se activiteit voor kinderen/jeugdigen van 
te maken. Wat ons betreft een briljant idee 
waarbij we nieuws en wetenswaardighe-
den over jeugd en kinderen van henzelf 
kunnen betrekken. Safaa is daarbij van on-
schatbare waarde gebleken. Ze is klein van 
stuk en oogt jong maar heeft energie en 
enthousiasme voor tien! Ze blijkt een uit-
stekende netwerker; ze zocht en vond sa-
menwerking met, ForwArt, schoof aan bij 
Omroep Tilburg en de IMC Weekendschool 
Tilburg. Ze gaat eigenzinnig en voortva-
rend haar eigen gang.
 

Inmiddels staat een professionele website 
in de steigers. Safaa zoekt kinderen en jon-
geren met een innerlijke drive om repor-
ter te worden. “Ze gaan van alles proeven: 
geschreven tekst en multimedia zoals bij-
voorbeeld TikTok en Instagram. Binnenkort 
start de werving. We zoeken geen kinderen 
die ‘moeten’ maar kinderen die ‘willen’ ko-
men. We zullen ze ondersteunen en bege-
leiden maar we gaan ze niet vertellen wat 
ze moeten doen. We proberen ze vrij te la-
ten en hun eigen creativiteit te prikkelen.”
Safaa is erin geslaagd sponsors te vinden 
voor het project. Mede hierdoor is er een 
studio van waaruit het Kinderpersbureau 
kan opereren (Verdiplein, oude bakkerij). 
Motorola verstrekt nieuwe smartphones 
aan de kids die meedoen. De bedoeling is 
dat ze straks serieus nieuws gaan leveren, 
vergelijk het met het Jeugdjournaal; écht 
professioneel nieuws maar speelser en ge-
richt op de doelgroep.
 
Safaa is inmiddels afgestudeerd en barst 
van de ambitie en ideeën. Wijkkrant Noord 
is hartstikke trots om mee aan de basis te 
staan van dit prachtige project. 

Soms krijg je een buitenkansje en moet je dat met twee handen aangrij-
pen. Safaa Bouzambou was en ís zo’n kans die je niet mag laten liggen. 
Begin dit jaar zocht zij een project om haar opleiding Communicatie 
en Multimedia Design aan de Avans Hogeschool in Breda af te ronden. 
Daartoe benaderde ze Wijkkrant Noord…  

Door: Jacques van der Borght

In gesprek met Safaa Bouzambou

Wil je de activiteiten 
volgen, ga dan naar 
Instagram of Twitter 

(@kpbnoord).
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Activiteiten wijkraden

Vergaderingen Noordraad en wijkraad Stokhasselt 

  freelancecreative.nl

De wijkraden hebben een lange periode weinig kunnen organiseren vanwege de coronapandemie. Sinds eind juni is de lockdown grotendeels opgeheven en kunnen we langzaam-
aan weer gaan denken aan activiteiten voor de bewoners van Tilburg-Noord. Vooral de wijkraad Stokhasselt heeft de periode van stilte gebruikt om plannen te maken. En die zien er 
wat anders uit dan dat we gewend waren. Eerst maar een minder prettig bericht: het Parkfestival dat we tot de lockdown negen jaren in de maand september organiseerden, heeft 
in 2019 de laatste editie gehad. Het tweedaagse festijn kan door te weinig financiële middelen en te weinig ingewerkte vrijwilligers niet meer plaatsvinden. Ook het Winterfestival 
kunnen we – om financiële redenen – niet meer organiseren. Een spijtig besluit want de wijkraad Stokhasselt wil ook nieuwe activiteiten organiseren. Met een gelijkblijvend budget 
zullen we echter keuzes moeten maken en zullen er ook activiteiten vervallen. De daardoor vrijkomende energie en middelen willen we leuk inzetten: meer kleinschalige activiteiten 
waarbij we vooral de kinderen niet vergeten.

Familiedagen binnen in De Ypelaer 

De drukbezochte Familiedagen in De Ypelaer zetten we 
voort onder voorbehoud, want Familiedagen kunnen pas 
plaatsvinden als de anderhalve meter regel van de baan 
is. In dat geval gaat de Ypelaer voor ons open op de eerste 
zondag van de maanden oktober t/m april. In de wijkkrant 
van september hopen we meer informatie te kunnen ge-

ven. Meer (en actuele) informatie is ook altijd te vinden op 
de website van de wijkraad: www.stokhasselt.nl. 

Familiedagen in de buitenlucht
Na de laatste Familiedag binnen, gaat de wijkraad Stok-
hasselt starten met een nieuwe activiteit in de zomer-
maanden (mei, juni, juli en september) en organiseren we 
op de eerste zondag van de maand een Familiedag buiten. 
Vaste onderdelen van deze buitenactiviteit zijn een lunch, 
muzikale optredens en kinderactiviteiten. De eerste Fa-
miliedag buiten is gepland op de eerste zondag van de 
maand mei in 2022.

Overige activiteiten
De Werkgroep Activiteiten van de Stokhasselt heeft nog 
meer plannen voor nieuwe activiteiten. Ook daar wordt 
meer over bekendgemaakt in de wijkkrant van september.

Kinderdisco in De Symfonie 
Ook de kinderdisco voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd willen we na een lange periode van lockdown nieuw
leven inblazen. Zoals vanouds willen we dat doen op elke 
2e zaterdag van de maand van 20:00 uur tot 22:00 uur in 
De Symfonie met de oude entreeprijs van € 1,- . Maar om

van start te kunnen gaan hebben we vrijwilligers nodig, 
mensen die tijdens de disco-avond hand- en spandien-
sten willen verrichten. Als u bereid bent dit te doen, laat 
het dan even weten aan Hans Zuiderwijk (mail: hazet56@
gmail.com). Uiteraard zijn voor de vrijwilligers tijdens de 
disco-avond de consumpties gratis. 

Zwerfafval ruimen Heikant/Quirijnstok
De werkgroep van de Noordraad komt elke drie weken 
bij elkaar (op wisselende dagen) om ergens in de wijk  
zwerfafval te ruimen. 
We starten om 14:00 uur 
en eindigen rond 16:00 uur 
met een gezamenlijk drank-
je. Dat doen we in 2021 nog 
op de volgende data: 
13 augustus, 7 september, 
29 september, 21 oktober, 
12 november, 7 december, 
29 december.

Wil je een keer mee-
doen? Laat het weten via  
carin.van.voorst@planet.nl . Illustratie: Laurien Baart

De bestuursvergaderingen van de beide wijkraden zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen? De Noord-
raad vergadert in 2021 op 9 september, 7 oktober, 18 november en 16 december om 19:30 uur in MFA De Symfonie. Wel 
even vooraf aanmelden via secretariaat@noordraad.nl.
De wijkraad Stokhasselt vergadert om 19:30 uur in De Ypelaer op de volgende data: 15 september, 6 oktober, 3 novem-
ber, en 1 december. Aanmelden kan via wijkraad@stokhasselt.nl.

Verrijk Je Wijk (VJW)
Als u met buurtbewoners 
kleinschalige buurtacti-
viteiten wilt organiseren 
en de coronamaatregelen 
het toelaten, kunt u mo-
gelijk een beroep doen op 
Verrijk-Je -Wijk-subsidie.  
Op de websites van zowel 
Noordraad als Stokhasselt 
kunt u een formulier downloaden en vindt u informatie 
over Verrijk je Wijk. Mailen kan ook. 
Voor de Noordraad; verrijkjewijk@noordraad.nl  
voor wijkraad Stokhasselt; verrijkjewijk@stokhasselt.nl.

In de afgelopen twee jaren hebben we u geïnformeerd over de plannen voor een accommodatie voor arbeidsmigran-
ten aan de Bundersestraat. Allereerst waren er de bijeenkomsten met de omwonenden, daarna de zienswijzen op het 
bestemmingsplan, de mondelinge toelichting daarop bij de gemeente door onze voorzitter, Harrie Meeuwesen en nu 
is het zover: de bouw is gestart. 

Wooncomplex in aanbouw                                                                                     Foto: Carin van Voorst

Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting

Aan de Bundersestraat, een 
rustig deel aan de noord-
zijde van onze wijk tussen 
Rugdijk en Hazennest, ver-
rijzen in snel tempo twee 
flinke gebouwen. Naar ver-
wachting zullen ze begin 
september gereed zijn. Dan 
bieden ze ruimte aan 416 
werkmigranten voor de pe-
riode van 10 jaren. En weet 
u wat nu zo verrassend is? 
Het zijn voornamelijk ar-
beidsmigranten die de pan-
den bouwen.

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                                                                                                                             



Wijkarena
Met een aantal kartrekkers en voorlopers in de wijk (waar-
onder een delegatie van de wijkraden) is een drietal bij-
eenkomsten georganiseerd om oorzaken van een aantal 
kwetsbaarheden in de wijken op te sporen. Tegelijkertijd 
werd duidelijk dat bewoners en kartrekkers in de wijk zich 
erg verbonden voelen met Tilburg-Noord en dat zij het 
een fijne wijk vinden. Fijn om te wonen en fijn om te leven. 
Een wijk met ruimte en veel groen. Buiten het stadsdeel 
heerst nog weleens een ander beeld maar bewoners zijn 
bijna allemaal positief over hun wijk. Het werkt motive-
rend. Dat bleek ook in de sessies van de wijkarena. 

Doorbraakinitiatieven
Die wijkarena heeft tot het benoemen van een aantal 
doorbraakinitiatieven geleid. Met doorbraakinitiatieven 
worden ideeën en activiteiten bedoeld die bestaande pa-
tronen en systemen kunnen doorbreken. Door creatief te 
zijn en doortastend, kunnen initiatieven worden ontwik-
keld die bewoners of bewonersgroepen nieuwe perspec-
tieven bieden. Op een nieuwe manier gaan werken, kan-
sen zien en die bieden. Daar kan een wijk als Stokhasselt 
of een buurt als Vlashof veel baat bij hebben. Bewoners 
– oud en jong - worden gestimuleerd tot activiteiten waar 
ze binnen de normale systemen (van regelgeving) geen 
gelegenheid voor krijgen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende door-
braakinitiatieven:
1. Food als bron van ontwikkeling en samenzijn in het 

Midden-Brabantpark: food wordt als factor gezien 
om de 120 verschillende nationaliteiten - met net 
zoveel culinaire achtergronden - in Tilburg-Noord te 
verbinden en te laten ontmoeten en tevens de lokale 
werkgelegenheid te vergroten.

2. Corpo Máquina in het Ypelaerpark: het Ypelaerpark 
moet zich ontwikkelen tot een dynamische plek voor 
jongeren, samen met het danscollectief Corpo Má-
quina. Het gaat een plek worden waar jongeren door 
middel van kunst en cultuur zich gaan ontplooien en 
een beter toekomstperspectief krijgen.

3. Transformatie van de Kapelmeesterlaan: in de wijk 
Stokhasselt staan wat flats waar de sociale cohesie 
aandacht vraagt. De gemeente en WonenBreburg 

gaan samen optrekken om de situaties te verbete-
ren. Daarbij wordt gedacht aan gemeenschappelijke 
ruimtes voor ontmoeting, faciliteiten voor huiswerk-
begeleiding en koken. Er zijn inmiddels huiskamer-
restaurants ingericht die gerund worden door bewo-
ners. Dat gebeurt inmiddels ook in meerdere flats.

4. Socialer en diverser wonen in de grondgebonden 
woningen: gekeken wordt of er een betere mix kan 
komen van woningen. Daarbij wordt ook de verdeling 
van het groen meegenomen. Een betere mix van wo-
ningen leidt mogelijk ook tot een betere mix van be-
woners en meer diversiteit in architectuur. Dan krijgt 
de wijk een andere uitstraling.

5. De Wijkarena Power of the People: samen denken, 
overleggen en schetsen heeft geleid tot de door-
braakinitiatieven en heeft het kompas opgesteld hoe 
we gaan werken aan de toekomst van Tilburg-Noord.

ForwART
We kunnen er niet omheen om dat project nog eens te 
benoemen. In de zomer van 2020 werd bekend dat de Eu-
ropese Commissie 4,2 miljoen euro heeft toegekend aan 
ForwART. Doorbraakinitiatief 2; Corpo Máquina staat aan 
de wieg van het project.

In sommige buurten van 
Tilburg-Noord behoren 
veel jongeren tot de risi-
cogroep wat betreft crimi-
naliteit. Daarvoor timme-
ren de gemeente en vele 
organisaties aan de weg. 
De jongeren hebben rol-
modellen nodig en alter-
natieven voor hun minder 
goed gedrag. Dat gebeurt 
in dit project met kunst en 
cultuur. In het project wer-
ken verschillende culturele 
organisaties als Corpo Má-
quina (dans), Het Zuidelijk 
Toneel (theater) en Fashion 
Clash (mode) samen met 
het ROC, jongerenwerk, 
politie, woningcorporatie 
WonenBreburg en de ge-
meente Tilburg. En de resul-
taten en perspectieven die deze organisaties al hebben 
neergezet zijn zo goed dat het gewaardeerd is met Euro-
pese subsidie. 
Hoe staat het er nu voor? Op het Verdiplein wordt het 
voormalige pand van de bakker gebruikt als multifuncti-
onele ruimte en de doorontwikkeling van ForwArt. Er zijn 
werkplaatsen en ontwerpstudio’s in ontwikkeling. En er 
wordt gewerkt aan vernieuwing van het Ypelaerpark waar 
ontmoeting, performance en horeca een plek gaan krij-
gen. Dat wordt allemaal door de jongeren zelf aangepakt.

Zijn we er dan met al die initiatieven in 
Noord?
De wijkraden vinden van niet. People Acting in Communi-
ty Together (daar staat PACT voor) is mooi. Maar de bewo-
ners kunnen niet op de stoel van de overheid gaan zitten. 
Er liggen veel meer uitdagingen voor kwetsbare delen 
van Tilburg-Noord dan bovengenoemde initiatieven. Het 
imago  van Tilburg-Noord is ook zoiets. Noord wordt ge-

zien als kwetsbare wijk maar het is een prachtig stadsdeel. 
Met prima wijken waar problemen ver te zoeken zijn. Met 
mooie parken en veel groen. Waar bewoners zich thuis 
voelen. Ja, er zijn buurten die extra inzet vragen; van de 
bewoners maar zeker ook van de gemeente. De initiatie-
ven geven energie aan geheel Noord maar er is meer no-
dig. 

We hebben de gemeente in 2017 via ons Manifest en 
daarna diverse malen in gesprekken met raadsleden en 
wethouders en via brieven gevraagd om stevig beleid en 
acties op overheidsterreinen. Aan de basis moet het le-
ven van de nu kwetsbare groepen verbeterd worden. De 
wijkraden pleiten al heel lang voor gratis en verplichte 
kinderopvang voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Dat komt 
de structuur en taalontwikkeling van de peuters ten goe-
de waardoor ze beter uitgerust aan de basisschool be-
ginnen. Ook is uitbreiding van onderwijstijd voorgesteld 
omdat uit cijfers blijkt dat hier procentueel veel meer kin-
deren dan in geheel Tilburg, na de basisschool naar het 
praktijkonderwijs gaan. De kinderen in Noord zijn echt 
niet minder slim dan in andere wijken maar ze hebben 
gewoon minder kansen. De wijkraden pleiten ook voor  

werkgelegenheidsprojecten waarbij met behoud van uit-
kering een opleiding kan worden gevolgd met baanga-
rantie. Het moet gaan om structurele, duurzame oplossin-
gen om uit de uitkering te komen. Een groot effect heeft 
het als vooral jonge vrouwen zo kansen krijgen. En last 
but not least vragen we aandacht voor de fysieke en men-
tale gezondheid van bewoners (kinderen en volwassenen) 
in de kwetsbare buurten. Waar armoede is, gaat het met 
de gezondheid meestal ook niet goed. 

Dat alles (feitelijk de basis van ons Manifest) hebben we 
nog maar eens uitgebreid in november verwoord in een 
brief aan de gemeenteraad en het college, maar daar heb-
ben we tot nu toe geen reactie op ontvangen. Met wet-
houder Marcelle Hendrickx hebben we verschillende po-
gingen gedaan om tot een gesprek te komen maar dat is 
helaas (nog) niet gelukt. We vinden het jammer dat ook de 
afspraak op 30 juni jongstleden is afgezegd; een gemiste 
kans om onze brief te bespreken.
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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                                                                                                                             

Van Manifest naar doorbraakinitiatieven en ForwART
Het was in 2017 dat de wijkraden in samenspraak met enkele professionele organisaties het Manifest Op naar nieuw Noord hebben opgesteld. Dat Manifest is verspreid naar 
meerdere organisaties waaronder (en niet in de laatste plaats) de gemeenteraad van Tilburg. Vervolgens is er een en ander in gang gezet.

Kapelmeesterlaan                                            Foto: Carin van Voorst

        Ypelaerpark                                                                                                                               Foto: Carin van Voorst
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Water in de Nieuwe Warande
Onlangs maakte het Brabants Dagblad melding van een ambitieus plan van de gemeente Tilburg om in het noor-
den van de Nieuwe Warande in het Noorderbos en het gebied van de buurtschappen Kouwenberg en Vijfhuizen, 
het Waterlandschap Pauwels in te richten. Wat behelst dit plan en wat is de relatie met het verleden?

Tekst en beeld: Lambert Winkelmolen

Centraal in het plan staat de opvang, zuivering, berging en 
langzame afvoer van regenwater uit Tilburg-Noord en ge-
zuiverd afvalwater afkomstig van de rioolwaterzuivering 
in het gebied Spinder. Het hierboven beschreven gebied 
gaat heringericht worden om het water een plek te geven. 
We moeten dan denken aan de aanleg van een aftakking 
van de Zandley die al meanderend door het Noorderbos 
verder het gebied inloopt. Daarmee wordt een soort moe-
rasbos gecreëerd. Verder een wateropvang en rietfilterber-
gingen om het regenwater uit Tilburg-Noord in het gebied 
in de bodem te laten sijpelen. Het hele gebied wordt daar-
door een stuk gevarieerder en ecologisch aantrekkelijker 
voor plant en dier. In het plan is ook met de recreërende 
mens rekening gehouden. Voor wandelaars worden er pa-
den aangelegd die vanuit Tilburg-Noord te bereiken zijn 
via een nieuw aan te leggen voetgangersbrug over de Bur-

 Zwaluwenloop ter hoogte van de Waalwijkse weg. Langs deze loop loopt o.a. het ommetje  Nieuwe WarandeHemeltjensloop ter hoogte van het Ridderhofpad

gemeester Bechtweg vanuit de Moerstraat. Al met al gaat 
het aanzicht van het gebied ingrijpend gewijzigd worden, 
mochten de plannen in de toekomst ten uitvoer komen.

De relatie met het verleden 
Je zou het niet zeggen maar van oorsprong was de Nieu-
we Warande een nat gebied. Nog steeds bevinden zich 
hier een 13-tal grotere en kleinere poelen. De natheid van 
het gebied had alles te maken met het op grote schaal 
voorkomen van leemlagen in de ondergrond die afwate-
ring lastig maken. Vanaf het einde van de middeleeuwen 
zijn mensen bezig geweest om het terrein in cultuur te 
brengen door de afwatering te verbeteren. Daarvan ge-
tuigen vier gegraven waterlopen, die ontsprongen in het 
huidige Tilburg, en nu nog goed zichtbaar zijn. Over de 
Zwaluwenbunders loopt een waterscheiding, waardoor 
de eerste drie hieronder genoemde lopen in noordoos-
telijke richting, ten noorden van Udenhout afwateren op 
de Zandley. De vierde loop passeert Udenhout aan de 
zuidkant om verderop, ten oosten van Udenhout ook in 
de Zandley uit te komen.  
1.   Bovenste Brug
Middeleeuwse benamingen zijn Zoe en Sloprijt. Het groot-
ste gedeelte van deze loop is verdwenen met de aanleg 
van de vloeivelden, terwijl de watervoerende taak is over-
genomen door de Zandleij. Restanten van de Bovenste 
Brug zijn nog terug te vinden tussen de Kalverstraat en 
Vijfhuizen. 
2.   Lindse waterloop
Vroeger Middelste brug geheten. Deze loopt tussen Vijf-
huizen en de Quirijnstokstraat, duikt onder de Waalwijkse-
weg door en heet in Udenhout Broekkamploop.

3.   Zwaluwenloop
De loop tussen de Quirijnstokstraat en de Zwaluwsestraat 
heet tegenwoordig Zwaluwenloop. In Udenhout heet deze 
waterloop Kasteelloop.
4.   Hemeltjesloop
Deze gegraven loop, nu gelegen aan de noordelijke rand 
van de nieuwbouwwijk Nieuwe Warande, begint bij de 
Rauwbrakenweg en volgt aanvankelijk de bedding van 
een oude beekloop, richting Udenhout. In Udenhout gaat 
de loop over in de Roomley.

Vragen of opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com 

Bloedprikken in ETZ voortaan op afspraak

Patiënten krijgen van hun huisarts of specialist een ver-
wijzing om bloed te laten prikken of materiaal te laten 
onderzoeken. De afspraak hiervoor maken zij gemakke-
lijk online via www.etz.nl/bloedprikken. In het portaal 
kiezen patiënten zelf een datum en tijdstip. De bevesti-
gingsmail nemen ze mee naar hun afspraak. Als het om 
een spoedopdracht gaat, verandert er niets. Dan maakt 
de polikliniek de afspraak of belt de huisarts zelf met de 
afdeling Bloedafname. 
Lukt het niet om online een afspraak te maken? Onze me-
dewerkers van de Helpdesk helpen je graag. De Helpdesk 
is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur op (013) 
221 21 00.

Drukte verdelen
Bij de Bloedafname willen we mensen graag snel helpen. 
Dat wordt echter steeds lastiger door de coronamaatre-

gelen en omdat mensen allemaal rond hetzelfde tijdstip 
komen. De topdrukte ligt tussen 09.30 en 12.00 uur. Soms 
moesten mensen lang wachten voordat ze aan de beurt 
waren. Dat gaan we nu voorkomen. Door te werken met 
bloedprikken op afspraak, kunnen we de drukte op de af-
deling Bloedafname beter spreiden en behoren wachtrij-
en tot het verleden.

Prikposten Diagnovum
Het afnemen van bloed hoeft niet per se in het ziekenhuis 
te gebeuren. Patiënten kunnen voor bloedafname of het 
inleveren van onderzoeksmateriaal ongewijzigd zonder 
afspraak terecht op een van de vele prikposten van onze 
samenwerkingspartner Diagnovum. 
Op de website www.diagnovum.nl/locaties staat een 
overzicht van alle prikposten met bijbehorende openings-
tijden.

Patiënten kunnen vanaf 14 juni alleen nog op afspraak bloed laten prikken of on-
derzoeksmateriaal (zoals urine of ontlasting) afgeven in het ETZ (Elisabeth-Twee-
Steden Ziekenhuis). Door de nieuwe werkwijze wordt de drukte beter verdeeld 
op de afdelingen Bloedafname van de locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en 
ETZ Waalwijk.
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Team Alzheimer Café Tilburg

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

Mijn zoon zit op Curaçao. Voor een week of vijf. Het is de eerste keer dat hij zo lang van 
huis is. En zo ver! Dat is dus even wennen voor deze moederkloek. ‘Loslaten mam’ advi-
seert mijn dochter, ‘hij redt zich wel.’
  
Dat hoopte ik ook. Tot het eerste appje zich aandiende: ‘Ik stuur wel een spraakbericht, 
want het is teveel om te typen…’ Als ik het niet dacht, stront aan de knikker! Stijf van de 
zenuwen luister ik midden in de nacht een kwartier lang naar wat er allemaal niet deugt 
op Curaçao.
  
En zo wordt zijn probleem mijn probleem. Een trucje waar ik wel vaker intrap. Het schijnt 
een echt moederdingetje te zijn. Iets met hormonen. Vaders hebben er zelden last van. 
‘Is het weer zo ver?’ bromt de vader in kwestie, als ik het bedlampje aanknip. ‘Bemoei je 
er nou niet mee. Hij is oud en wijs genoeg om zijn eigen boontjes te doppen.’ ‘Ja maar…’ 
begin ik. ‘En doe dat licht uit, morgen weer een dag. Zal je zien dat er niks aan de hand is.’
  
De volgende dag zie ik vrolijke plaatjes van wuivende palmbomen, verse kokosnoten en 
een wazig filmpje van een strandtent vol feestende jongeren. ‘Zie je nou wel!’ (mijn man 
en dochter in koor)
  
Ik kan er niks aan doen. Zodra er een beroep wordt gedaan op mijn moederinstinct, staat 
de leeuwin in mij op: Kom niet aan mijn jonkie!
   
In de tussentijd is het betreffende jong zich van geen kwaad bewust. En slaapt een gat in 
de dag onder de Antilliaanse zon. ‘O, dadelijk verbrandt hij nog’, piep ik. ‘Als hij maar geen 
zonnesteek krijgt!’ ‘Mens, maak je toch niet zo druk. Straks kunnen we nog met jóú naar 
het ziekenhuis.’ Nou ja zeg! Alsof ik mijn hormonen zomaar stop kan zetten…
  
Dat druk maken zit in de familie. Ik herinner me nog levendig de periode dat ik eindex-
amen deed. Wekenlang zat mijn moeder aan de homeopathische pilletjes die rust en 
kalmte beloofden. Het was haar gewoon te veel al die stress. Toentertijd vond ik dat 
belachelijk, nu slik ik ze zelf (ahum!)
  
 ‘Je bent gewoon extreem gevoelig mam,’ reageert mijn dochter, die er zelf ook wat van 
kan. Hemel en aarde beweegt ze als er iets niet volgens plan verloopt. Háár plan wel-
teverstaan. Zodat iedereen er gek van wordt. Vreemd genoeg is het dan ook nog mijn 
schuld. 
  
Laatst was ze haar sleutels weer eens kwijt. ‘Ik had ze HIER neergelegd (ze priemt met 
haar vinger op het dressoir) en nu zijn ze WEG. Jij hebt zeker weer opgeruimd? Je kunt 
hier ook niks laten liggen of het verdwijnt!’ 
  
Was het maar zo’n feest, denk ik. Dan hoefde ik niet elke keer alle laatjes om te keren en 
had ik een redelijk stressvrij leven. Gelukkig is die andere, inclusief alle reisdocumenten 
heelhuids aangekomen op de plaats van bestemming.
  
Ping! (telefoon uit de Antillen) ‘Hallo mama, niet schrikken, het gaat goed, maar we zit-
ten in quarantaine.’ QUARANTAINE??!! ‘O…uh, hoe dat zo?’ ‘Ja, de test was positief. TEST? 
TEST?? WELKE TEST??? ‘Maar we zijn niet ziek hoor….  mam? Mam? Mama??’

C O L U M N Jessica Köhler-Bracke

M A A K  J E  N I E T  D R U K 
( D A T  D O E  I K  W E L )

Door: Jacques van der Borght

Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemak-
kelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer Kip met peren, een gerecht 
met een knipoog, wij noemen het altijd gekscherend…. 

K*T met Peren  

Ingrediënten:
• 300 gr. Kipfilet in blokjes; 
• olijfolie;
• pakje kookroom;
• 1 stronk prei;
• zout & peper;
• blikje halve peren op sap;
• tagliatelle;
• broccoli;
• nootmuskaat.

Bereiding:
Zet een pan water op met zout voor de tagliatelle. Maak de broccoli schoon en snijd in 
roosjes. Zet op met water en zout. Kook de tagliatelle gaar volgens de aanwijzing op de 
verpakking. 
Verhit ondertussen een wok en doe er een scheut olijfolie in. Kruid de kipblokjes met 
peper en zout en bak rondom bruin en gaar. Snijd ondertussen de prei in ringetjes en 
voeg toe aan de kippenblokjes, zet het vuur laag. Na een paar minuutjes is de kip en de 
prei gaar. Voeg de kookroom toe en zoveel halve peren als u lekker vind. Maak de saus op 
smaak met peper en zout en eventueel een scheutje sap van de peren, vindt de balans 
tussen zoet en zout die u bevalt. Voeg steeds een beetje toe want je kunt het er niet meer 
uithalen. Steeds proeven!

Serveren:
Giet de tagliatelle af, spoel hem 1 seconde met kraanwater, nadat hij uitgelekt is in een 
schaal doen en een scheutje olijfolie erdoor mengen tegen het plakken. Giet de broccoli 
af en dien op met wat nootmuskaat eroverheen. De kip met peren in saus apart opdie-
nen. Tast toe en geniet ervan!

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

Alzheimer café: eindelijk is het zover!
Nadat er anderhalf jaar geen fysiek Alzheimer Café kon zijn, kunnen wij op 14 september 
2021 onze deuren weer openen. Het is voor velen een heel nare, sombere  en onzekere 
periode geweest. We weten dat vooral de mantelzorgers van mensen met dementie het 
zwaar hebben gehad. Daarom zijn wij extra blij dat er weer perspectief is, dat wij onze 
gasten binnenkort kunnen ontmoeten en wij met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Ons Café is inmiddels verhuisd naar het pand van Joannes Zwijsen aan de Burg. Brokxlaan 
1407 te Tilburg. 

Kijk voor actuele informatie op onze website en/of Facebookpagina:
Website:      https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-brabant
Facebook:   https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant/

 Team Alzheimer Café Tilburg

Ingezonden brief

Groen! Tot welke prijs?

Het zijn gezellige flats die uitkijken op de Sweelincklaan. Een mooie, groene laan met 
bomen die er al tientallen jaren staan; een tunnel van groen. Velen zullen er met be-
wondering naar kijken.

De bewoners in de buurt ervaren het groen al lang niet meer als aantrekkelijk. Zodra 
de bomen helemaal in het blad zitten, is het donker in je huis en moeten de lampen 
aan. Onze appartementen worden bewoond door bewoners die wat ouder zijn en 
veelal aan huis gebonden.  Altijd in een donker huis wonen, stemt depressief. De ge-
meente geeft niet thuis als gevraagd wordt een aantal bomen door nieuwe aanplant 
te vervangen. Moet groen tot elke prijs gehandhaafd worden? Hier levert het depres-
sieve bewoners op met een te hoge energierekening. 

Naam en adres bij de redactie bekend.
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Wijkcentrum de Ypelaer is open voor publiek. Dat betekent dat vrije inloop voor 

bezoekers weer mogelijk is. Aanwezigen houden zich aan de basismaatregelen 

zoals 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen. 

Speciaal voor onze bezoekers openen wij het gezellige Kletsterras (buiten). Op dit 

buitenterras kunnen wijkbewoners elke werkdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur 

langskomen voor een bakske koffie en een gezellig praatje met andere wijkbewo-

ners. Dat hebben ze écht gemist.  

 

Bezoekster Ans (88) beaamt dat. “Tijdens de pandemie zong en las ik veel, of hield ik 

me bezig met astrologie. Ik verveelde me niet, maar voelde me wel eenzaam en miste 

het wijkcentrum. Als je ouder wordt, verlies je steeds meer mensen waar je een band 

mee hebt. Daarom kom ik hier! Om andere mensen te ontmoeten, gezellig te praten 

over alledaagse zaken en er ook even uit te zijn. Ik kijk uit naar het moment dat alle 

activiteiten weer starten.”

Sociaal werker Yolanda Huijsmans kijkt daar ook naar uit. Yolanda: “We zetten steeds 

kleine stapjes. Naast het Kletsterras zijn we begonnen met De Ontmoeting; een acti-

viteit voor gelijkgestemde ouderen. Geleidelijk aan willen we ook weer starten met De 

Huiskamer (activiteiten voor ouderen), de wijklunch en het wijkrestaurant. Zodat we 

allemaal weer terug kunnen naar het oude normaal.”

Bezoekster Josien (59) verlangt heftig naar het oude normaal. : “Zonder het Kletster-

ras en De Ontmoeting zou ik veel thuis zitten en me best eenzaam voelen. Ik voel me 

hier als een vis in het water. Samen kletsen, knutselen en spelletjes doen. Ik zou niet 

meer zonder kunnen!”

Yolanda: “Iedereen kan aanhaken op het Kletsterras. Voor een praatje, een drankje en 

een hapje. Maar vooral voor de ontmoeting met wijkbewoners”. Om het bezoekersaan-

tal enigszins te regelen, vraagt Yolanda bezoekers zich vooraf bij haar aan te melden 

via mail: Yolandahuijsmans@contourdetwern.nl of telefonische 013 455 29 29.

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

Het kan niemand ontgaan zijn dat we tegenwoor-

dig steeds meer te maken krijgen met uitdagin-

gen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. 

Het goede nieuws is dat iedereen kan bijdragen 

aan oplossingen hiervoor. Door om te schakelen: 

ánders leven, ánders consumeren en ánders on-

dernemen. Wij willen graag samen met wijkbewo-

ners duurzaam gedrag stimuleren in alle mogelij-

ke vormen. En laten zien dat iedereen hier zijn of 

haar steentje in kan bijdragen.

Bij duurzaamheid denk je waarschijnlijk al gauw 

aan windmolens en zonnepanelen. Maar het is zo 

veel meer. Ken je bijvoorbeeld ons Speelgoedpunt 

in Wijkcentrum De Ypelaer? Daar krijgt gebruikt, 

maar mooi speelgoed een nieuwe ronde speelple-

zier. Of Beter Stokhasselt met zijn klussendienst 

voor en door wijkbewoners en zijn Fietsreparatie-

plaats. 

Of de Ruilwinkel waar je gebruikte spullen inlevert 

en diensten aanbiedt in ruil voor punten. Deze kun 

je vervolgens inruilen voor producten uit de win-

kel. Het Repaircafé, Digicare, Kledingreparatie.... 

Allemaal projecten van ContourdeTwern die 

bijdragen aan een duurzamere wereld. Het mes 

snijdt hierbij aan twee kanten. Neem Tiramisu in 

de Sibeliusflat waar Maria en Mariska kinderkle-

ding innemen en uitgeven. Zo krijgt toffe kinder-

kleding die anders wordt weggegooid een tweede 

leven bij kinderen die dit goed kunnen gebruiken.

Heb je zelf een initiatief of een idee in dit kader? 

Of wil je meer weten? Geef het door aan 

saskiapeeters@contourdetwern.nl van team 

Switch. We vinden het sowieso leuk om van je 

te horen! En wie weet kunnen we elkaar verder 

helpen.

Kletsterras De Ypelaer opent 
deuren voor wijkbewoners

Noord doet het duurzaam! Doe je mee?

Kledinginzameling De Ypelaer Saskia | Clasien van team Switch

Noord


