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Berry van Oudheusden schrijft
een boek over de Heikant

Talentontwikkeling en criminaliteitspreventie
Door: Hans Happel
“Tilburg-Noord krijgt miljoenen van de EU om jongeren van het criminele pad te houden”. Met deze kop joegen het Brabants Dagblad en BN-De Stem in hun welbeproefde
stijl als AD-tabloid mij als bewoner van Tilburg-Noord de stuipen op het lijf. Dat Tilburg-Noord een PACTwijk is, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar dat heeft onze wijk
niet te danken aan de overlast van criminele randgroepjongeren.

Portraits, de voorstelling van Corpo Maquina uit 2018

4,2 miljoen van EU

“Een enorme impuls voor talentontwikkeling jongeren”.
Zo kan het ook! Deze kop trof ik aan op de website van het
Platform Sociaal Werk Nederland boven een persbericht
over de 4,2 miljoen euro die de Gemeente Tilburg onlangs
ontving van de Europese Commissie voor het project
ForwArt; ‘Moving forward with the power of art: from a
place to hide to a place of pride’. Met andere woorden hoe
haal je met culturele activiteiten jongeren uit hun soms
criminele comfortzone waar ze zich verbergen naar een
podium waar ze kunnen schitteren met hun talenten. Aan
dit project gaan drie culturele organisaties deelnemen:
dansgezelschap Corpo Máquina, Het Zuidelijk Toneel en
Fashion Clash die activiteiten gaat ontplooien in samenwerking met de mode-opleiding van het ROC. ForwArt
geldt als een belangrijk initiatief binnen de PACT-aanpak
voor Tilburg-Noord. Daarom zullen de culturele organisaties nauw gaan samenwerken met de politie, ContourdeTwern/R-newt, WonenBreburg, projectontwikkelaar BPD,
Omroep Tilburg en de gemeente. Een aanzienlijk deel van
de subsidiepot van 4,2 miljoen gaat naar laatstgenoemde
instellingen. 800.000 Euro gaat rechtstreeks naar de drie
culturele organisaties.

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN
fysio-, manuele- en bekkentherapie

Foto's: Ernest Potters

Corpo Maquina

Het begon allemaal met Corpo Máquina. Dat werd in
september 2017 opgericht door choreograaf Guilherme
Miotto en jongerenwerker Amine Mbarki van R-Newt.
Amines werkterrein is Tilburg-Noord. Guilherme groeide
in Brazilië op in een favela. Hij maakte kennis met dans
toen er een circustent in zijn wijk neerstreek. Daar konden kinderen meedoen aan een dansworkshop onder de
hoede van een aantal jongerenwerkers. Guilherme wordt
gedreven door de overtuiging dat in ieder mens een danser schuilt. Op dansfestival Moving Futures in 2018 in de
Nieuwe Vorst in Tilburg laat hij zien wat concreet mogelijk
is. Een zaal vol kopstukken uit het Brabantse, waaronder
SP-gedeputeerde Henri Swinkels, was getuige van een
dansvoorstelling uitgevoerd door vijf danseressen van de
Fontys Hogeschool voor de Kunsten en vijf jongens van
de straat uit Tilburg-Noord. Een veelbelovende aanpak,
vond ook de provincie. Deze innovatieve werkwijze om
kwetsbare jonge doelgroepen te bereiken, is nu terug te
vinden in ForwArt. Toch liet de subsidie té lang op zich
wachten. Binnen twee jaar haakten vier van de vijf jongens af. Inmiddels zijn er nieuwe plannen gemaakt: RUN,
een vijfjarig project met Somalische jongens, en Another

Meld je aan voor de

Kreverplein 26 Tilburg | 013-4565410

APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE
Gratis haal-

VERTROUWD, DICHTBIJ
PERSOONSGERICHTE
AANDACHT EN TIJD!

Another Ball Game, project van Corpo Máquina met Marokkaanse meiden

met 12 PUNTEN CHECK

en brengservice

www.autoprobaat.nl

Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 info@autoprobaat.nl

Ball Game met drie Marokkaanse meiden die aan freestyle
football doen. De Europese subsidie van 356.000 euro is er
voor de komende drie jaar.

Criminaliteitspreventie?

De subsidie van 4,2 miljoen is door de Europese Commissie geoormerkt voor preventie van criminaliteit onder jongeren. Tilburg-Noord is echter PACTwijk vanwege de grote armoede in de wijk, niet vanwege criminaliteitscijfers.
Daarom is de subsidieaanvraag voor ForwArt in het kader
van een bredere problematiek geplaatst. De activiteiten
van Corpo Maquina zijn op die manier onderdeel geworden van iets veel groters, en drie jaar is wel heel kort om
zo iets verreikends te willen realiseren. Kun je met mensen
gaan dansen die eigenlijk iets anders nodig hebben? Maar
je kunt het initiatief ook zien als verrijking van de wijk. Een
culturele impuls waarin de kunstsector en de straatcultuur
van breakdance, freestyle football en free running samen
komen en elkaar ontmoeten. En wie weet ooit nog gehuisvest worden in een heus cultureel centrum of art village.
Want wie weet nog van het HEKS (het Heikants Edukatief
en Kultureel Sentrum)? Al weer meer dan een kwart eeuw
geleden wegbezuinigd.
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C OLOFON

Bloemen en Struwelen in de Nieuwe Warande
Door: Lambert Winkelmolen

CORRESPONDENTIEADRES:

Het grotendeels open akker- en weidegebied tussen Tilburg-Noord, Udenhout en Berkel-Enschot, bekend onder de
naam Nieuwe Warande en Zwaluwenbunders, kent een aantal kleine landschapselementen die sterk bijdragen aan
de biodiversiteit en de charmes van het gebied.

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

Bloemenzee

Wie de voorbije weken tussen Udenhout en Tilburg fietste of wandelde op het Riddershofpad kan het niet ontgaan zijn.
In het Hazennest ligt een uitgestrekte bloemenzee van margrieten, korenbloemen en andere akkerplanten. Verspreid
over de Nieuwe Warande liggen meerdere akkerranden met dergelijke begroeiing. Ingezaaid door lokale boeren met
steun van de overheid om de boerennatuur een handje te helpen. Deze vervangen de restjes grond die vroeger niet
geploegd werden omdat het niet rendabel was.
De bloemrijke akkerranden maken het landschap aantrekkelijker voor ons als fietser of wandelaar in een
steeds grotere stad en eentoniger platteland. Ze maken
vooral het boerenland ook aantrekkelijker voor allerlei
dieren. Natuurlijke akkerranden die met rust gelaten
worden leveren veel nectar en zaad voor veel diersoorten, zoals vlinders en patrijzen. Ze zijn ook een laatste
toevluchtsoord om te slapen of jongen groot te brengen.
Voor andere soorten, zoals de das, zijn het verbindingsroutes tussen geschikte leefgebieden. Een akkerrand,
net als wegbermen, struwelen of bomenrijen, kan er zo
voor zorgen dat dieren van het ene bos naar het andere
struikgewas kunnen komen. Dit is van groot belang voor
hun overleving. Goed ontwikkelde akkerranden met veel
verschillende inheemse planten brullen van het leven en
helpen lokaal om de snelle achteruitgang van onder andere insecten tegen te gaan.

Scan de code hiernaast om naar
onze facebookpagina te gaan.
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Als u er de volgende keer langsfietst of loopt, stop dan
even, geniet van het zicht en steek uw neus eens tussen de
begroeiing. U heeft zo een minisafari te pakken met kans
op prachtige kevers, vlinders, slakken en misschien wel een
wezeltje of patrijzenkuiken.

Het belang van struwelen

In de Nieuwe Warande stonden in het verleden her en der
prachtig uitgegroeide braamstruwelen. In de loop der jaren
zijn er steeds meer verdwenen door het klepelen* van deze
struiken door gebruikers van de landbouwpercelen. Laatst
nog een midden in het broedseizoen. De natuurwaarde
van b.v. deze braamstruwelen zit hem onder andere in de
talrijke bloemen en hun vruchten. Ook vormen ze een prima broed- en schuilplek voor diverse soorten zangvogels.
Struweelhagen vormen vaak de laatste stukjes leefgebied
voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna in
het cultuurlandschap. Ze zijn ook van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als verbindingszone voor kleine
Struwelen
dieren als hazen, konijnen en muizen. Een struweel biedt
verder dekking (vluchtplaats) voor vogels als Ringmus, Geelgors en Keep bij naderend gevaar als een Sperwer, Havik
of Blauwe Kiekendief. Al deze dieren komen voor in de Nieuwe Warande en zijn belangrijk voor de biodiversiteit in
het gebied. Daarnaast zijn braamstruwelen, samen met andere kleine landschapselementen zoals bomenrijen, kleine
bosjes of akkerranden belangrijke vormers van de kwaliteit van het landschap. Door het verdwijnen van bijna al deze
landschapselementen op veel plekken in het buitengebied zijn inmiddels de patrijzen zeldzaam geworden en ook het
broedgebied voor roodborsttapuit, kneu en b.v. grasmus wordt steeds kleiner zo.
De stichting Nieuwe Warande maakt er zich sterk voor om dit soort kleine landschapselementen te behouden en waar
nodig en mogelijk, uit te breiden. Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl
*Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. De vegetatie
wordt klein geslagen. Omdat het natuurlijke afval composteert en achterblijft, vloeien de voedingsstoffen deels weer terug
de grond in - wat resulteert in een vermeerdering van de vrij eenzijdige begroeiing van gras en boterbloemen.
(Wikipedia)
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Christelijke gemeente Het Kruispunt
Het Woord van God is voor ons het kompas voor het leven wat we graag willen delen
met anderen. Het Kruispunt, een gastvrije christelijke gemeente in Tilburg-Noord.
Iedere zondag is er ’s morgens en ’s avonds een samenkomst in Het Kruispunt waarbij we
zingen, bidden en luisteren naar de goede boodschap uit de Bijbel.
Ochtend: 10.00 - 11.30 uur*, avond: 18.30 - 20.00 uur. *Op de eerste zondag van de maand
staat de ochtendsamenkomst in het teken van een wisselend thema (bijvoorbeeld 'vriendschap',
'verslaving', 'waar leef ik voor?' etc.). De themasamenkomst duurt van 11.00 tot 12.00 uur.

Kruispunt-activiteiten (uitgebreide informatie op www.kruispunttilburg.nl )
•
Doordeweeks even binnenlopen voor een gesprek en een kopje koffie. Gezellig samenzijn met mensen uit de buurt, elke dinsdag en donderdag van 11.00 tot 15.00
uur.
•
Maandelijks heerlijke lunch in Het Kruispunt. Je bent welkom!
•
Een driegangen maaltijd voor slechts € 3,-? Reserveer op www.kruispunttilburg.nl of
bel naar 013-4557382. Elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 18.00 uur.
•
Je kunt verschillende cursussen volgen.
•
Op eenvoudige wijze met anderen de Bijbel lezen onder begeleiding.
•
De Bijbel in verschillende talen, kinderbijbels/-vertellingen en diverse leesboeken
bestellen. Ook voor kleine cadeauartikelen en wenskaarten.
•
Tienerclub: samen met anderen van jouw leeftijd (12-18 jaar) een paar keer per
maand bij elkaar komen en iets leuks doen zoals samen bakken, koken, creatief bezig zijn of een spel spelen.
•
Zingen, bidden, knutselen, een spel spelen en luisteren naar een mooi Bijbelverhaal,
elke woensdag van 14.30 - 16.00 uur. Neem gerust iemand mee!

Contactinformatie:
Christelijke gemeente
Het Kruispunt
Offenbachstraat 105
5011 EH Tilburg
013-4557382.
Facebook.com/kruispunttilburg
www.kruispunttilburg.nl
info@kruispunttilburg
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Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Rust zacht

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS
ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS
Weer Thuis in het Ronde Tafelhuis

Wat ligt er een vreemde tijd achter ons; een gesloten Ronde Tafelhuis in een gesloten VerHalenHuis. Wij werkten veel thuis, waren soms in het Ronde Tafelhuis voor overleg, afwerken
van alles wat nodig was en vooral ook om te reageren op alle maatregelen die op ons afkwamen. Het was heel vreemd om te moeten zwaaien naar vaste bezoekers voor het raam soms
zelfs met hun neus ertegenaan gedrukt. Beelden die op het netvlies staan gebrand.

’s Ochtends stap ik doorgaans op mijn
fietsje en neem de kortste weg naar de
dichtstbijzijnde supermarkt. Daar haal ik
een croissant, een chocoladebroodje en
een ongesneden biologisch bruin brood.
Elke dag manoeuvreer ik behendig via
de kortste route waarbij ik slalom tussen
paaltjes op voetpaden en probeer op- en
afritjes mee te pikken om zodoende gebonk tegen de trottoirrand te vermijden.
Supermarkt in, broodjes in het gootje
scheppen, in een zakje, kassa, klaar. Heenen terugfietsen en het boodschapje kosten mij nauwelijks een kwartier. De espressomachine is inmiddels opgewarmd en de
krant wacht.

Gelukkig bruist het weer in het VerHalenHuis. Na meer dan 3 maanden is ook het Ronde
Tafelhuis weer helemaal open. Bezoekers lopen af en aan, we horen kinderstemmen en medewerkers overleggen over programma’s. Bij alles staat de 1,5-meter-richtlijn centraal.
We zullen vooral de indringende verhalen niet kunnen vergeten van mensen die in de zorg
moesten werken op de toppen van hun kunnen. Ook in het Ronde Tafelhuis willen we elkaar
aan blijven spreken op die 1,5 meter, handen wassen, thuis blijven bij verkoudheid etc. Want
ook al lijkt het virus onder controle… Er zijn nog reële zorgen. En nu is het de uitdaging om
met elkaar te proberen om die controle te houden.
Thea van Blitterswijk, directeur

Ik zou de route met mijn ogen dicht kunnen fietsen en wellicht zou dat ook beter
zijn. Hoewel mijn dagelijkse ritueel goed
bevalt, kreeg ik gaandeweg meer oog
voor mijn omgeving. Mijn route wordt geflankeerd door voortuintjes die betegeld zijn of
voorzien van natuurstenen ornamenten uit de bouwmarkt, alles op obligate wijze omhuld door grijze kiezel. Beitel er naam en datum in en je graf is compleet. Het verschil met
een begraafplaats is dat daar regelmatig nog verse bloemen te vinden zijn. De treurnis!
De verstening en ver-Eigen-Huis-En-Tuin-isering heeft onherroepelijk toegeslagen. Hier
en daar zie je nog een groene oase; waar warempel planten groeien met een haagje in
plaats van een hek. Zelfs het huis met de gordijnen altijd dicht heeft een wilde bloemenpracht in de jungle voor de deur. Als we nou eens afspreken alle steen te vervangen door
groen. Dan hebben we die blauwe ader helemaal niet nodig en fleurt de buurt enorm op.

Heikant Reünie 2020

Wereldkeuken geopend

U kunt iedere werkdag van 11:00 tot
14:30 uur weer bij ons terecht voor
een kop soep of een lekker hapje. Om
alle veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht te nemen, verzorgen we
nog geen complete maaltijden. Iedere dag is er keuze uit vers gemaakte
soep en een zoet of hartig hapje. Denk
aan Sambouza, Basbousa, Loempia’s,
Cake en Baklava. Ook ons terras op
het Wagnerplein is weer open.

Spreekuur weer van start

Iedere maandag- en vrijdagochtend
kunt u van 09:00 tot 11:30 uur met uw
vragen bij ons terecht. Een team goed
opgeleide intermediairs onderzoekt Sambouza, Basbousa, Loempia’s, Cake en Baklava
welke ondersteuning geboden kan
worden, of kan doorverwijzen naar relevante partners en organisaties.

Taallessen begonnen

De vraag naar taalles groeit gestaag. Er zijn nog taalvrijwilligers beschikbaar ter ondersteuning van mensen die het Nederlands niet beheersen. Kent u iemand die behoefte
heeft aan ondersteuning bij het Nederlands, iemand die foutloos wil leren schrijven, of
behoefte heeft aan een wekelijks gesprek? richard@rondetafelhuis.nl, of bel 013- 455
3798. U kunt ook altijd langskomen op locatie: Wagnerplein 4, Tilburg.
De personen op deze foto werden geboren in 1945, de foto is 25 jaar geleden gemaakt op de reünie 50 jarigen.
Nu zijn of worden zij 75 jaar, daarom is ons thema dit jaar:
“Welkom aan de eerste Babyboomers van de Heikant”
Natuurlijk zijn partners, andere schoolgenoten en zij die om een of andere reden
niet op de foto staan van harte welkom. Natuurlijk gaat alles volgens de geldende
richtlijnen van het RIVM. Desondanks gaan we er een fijne avond van maken. Daarbij is jullie hulp nodig. Meld je aan op onderstaande nummers of facebook, en licht
facebookloze kennissen of familie leden in.
Graag tot ziens op vrijdag 25 september 2020 bij;
Café Nico Schalken Pater Dondersstraat 15 in Den Haaikaant.
Aanmelden kan; Peter Smulders 013 4560452, Piet Spijkers 013 5333217
Peter van Poppel 013 8509714 of Facebook; Heikant 50+

Awareness of body and mind

Awareness
of body and mind

PilatesYogi

Op maandagavond, woensdagavond,
donderdagavond en vrijdagochtend
• Yoga
• Zwangerschapsyoga
• Mama&baby yoga
• Pilates
• Mindfulness yoga

OPEN DAG
zondag
13 september
12.00 - 14.00 u

06 - 150 272 71
De Schans 128, Tilburg

www.pilatesyogi.nl

Nu onbeperkt
eerste maand

€ 30,-
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Het Zwaailicht..............
Even voorstellen.....

Babbelaars

U bent ongetwijfeld vertrouwd met het gezicht van Ed Kain als wijkagent in de wijk Stokhasselt. Voor de zomervakantie is Ed begonnen aan een nieuwe functie binnen de politie
en dus niet meer werkzaam als wijkagent in Stokhasselt.
Via deze weg wil ik mij voorstellen, mijn naam is Pieter Bielars en ik zal naast Cees-Jan
Zoetmulder werkzaam zijn als wijkagent binnen Stokhasselt. Wij werken nauw samen en
houden elkaar op de hoogte van lopende zaken.
Ik wil als wijkagent aanspreekbaar zijn en zal daarom ook vaak op de fiets in de wijk te
vinden zijn.
Ik vind het belangrijk om voor uw problemen op zoek te gaan naar structurele oplossingen en samen de criminaliteit terug te dringen in de wijk. Dit is natuurlijk iets wat ik niet
alleen doe, maar ook met de rest van het politieteam Groene Beemden.
Momenteel ben ik druk bezig om mijn netwerk binnen de wijk op te bouwen en kom dus
met veel mensen in gesprek, ik hoor van velen wat er leeft en speelt en probeer hier ook
direct op in te spelen.
Komt u mij tegen op straat, schroom dan niet om mij aan
te spreken.
Ik sta altijd open voor een praatje of een kop koffie.
Komt u mij niet tegen op straat en wilt u melding maken,
belt u dan vooral met 0900-8844 of kom langs op het
bureau aan de Brucknerlaan. Daarnaast kunt u een contactformulier invullen op
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
Uiteraard blijft bij spoed gelden dat u 112 moet bellen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Bielars

IK KOOK - JIJ OOK?
Door: Jacques van der Borght

Scampi’s in kruidige saus
Makkelijk maar vooral heerlijk en staat in no-time op tafel. Gauw naar de supermarkt en
maak het vanavond. Het mislukt nooit en iedereen is er dol op.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 groene paprika's
2 eetlepels zonnebloemolie
1 eetlepel kerriepoeder
gekookte scampi's (bakje 200 gr.)
3 teentjes knoflook
125 ml. crème fraîche
gezeefde tomaten (pakje 500 gr.),
zout
mespuntje cayennepeper.

Bereidingswijze:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak de paprika’s schoon en snijd ze in reepjes
Verhit in een wok de olie en bak hierin het kerriepoeder al roerende gedurende 1
minuut (zet je afzuiger aan want anders ruikt je huis een paar dagen naar kerrie)
Bak de scampi’s 1 minuutje en schep een keer om
Haal ze daarna uit de pan en zet ze even apart
Bak nu de paprika’s ongeveer 3 minuten in de achtergebleven kerrie-olie
Fruit de knoflook even mee en voeg de cayennepeper toe. Vuur laag draaien, deksel op de pan en 5 minuten zachtjes laten stoven
Voeg nu de crème fraîche toe en de gezeefde tomaten en roer tot je een gladde
saus hebt. Let op: het geheel mag niet meer koken
Voeg nu het zout toe (naar smaak) en tenslotte de scampi’s die je nog een minuutje mee opwarmt.

Opdienen met witte rijst en een groene salade. Wij vinden thuis een (kant-en-klare)
honing-mosterddressing op die salade (of komkommer) het lekkerst.
Smakelijk!

Foto: Miek Korsmit
Door: Marco van der Sijpt
Even stel ik me voor dat hij hier bij me staat. Hij heeft zijn rechteroog dichtgeknepen en houdt een kwast vertikaal voor zich als hulpinstrument. Hij is enthousiast
door het licht en de wolken. Een stevige wind steekt op en hij kan nog net zijn
strohoed vasthouden. Het licht en de omgeving raakt hem en als een bezetene
begint hij aan een nieuw doek. Het is Vincent van Gogh en ik heb hem even laten
overkomen naar 2020. De locatie is Volendam.
De totstandkoming van een kunstwerk heb ik altijd fascinerend gevonden. Kijk nou
eens hoe hij dat doet. Hij tuurt naar het landschap en smeert de verf op het doek.
Ruw maar ook rechtlijnig als het landschap. Hij schildert de binnendijk, de donkere
lucht erboven, enkele masten die boven de dijk uitsteken. Hij verbindt de rechthoeken met sloten en schraapt een landschap op zijn doek. Enkele figuren die bovenop
de dijk lopen, krom tegen de wind, maken het tafereel compleet en levendig.
Maar nu sta ik hier en Vincent is weer weg. Achter me het vakantiepark waar we
met zijn allen in een huisje verblijven. Ik loop in mijn eentje over diezelfde dijk van
Vincent en kijk naar het landschap. Plukjes wol grazen tussen sappig groen. De vele
regen heeft het gras zijn kleur teruggegeven, het gelige eraf gespoeld. Het miezert
en ik loop alleen door de polder. Ik heb de sterke verbindingen binnen ons gezin
even los gelaten en wil een moment voor mezelf. Ik bouw mijn eigen landschap,
net als Vincent, maar dan in mijn hoofd. Ik heb dat uitwaaien nodig, het loslaten,
het alleen zijn, het zijn. En ik ben.
Verbanden zijn niet voor eeuwig en ook aan verandering onderhevig. Dat merken we nu. Ze slapen het liefst tot half vier en een klompenmuseum kan ze niet
bekoren. Dat snappen we ook wel. We gaan maar onze eigen gang; wij naar het
Klompenmuseum en de Broekerveiling, zij naar het centrum van Volendam om een
t-shirt te kopen. En een softijsje. Met zijn drieën wandelen ze richting haven en
vanavond zien we ze pas weer terug. Ik moet er aan wennen maar het is ook goed
zo. Een schip dat aan een te strakke ketting ligt gaat vroeg of laat op drift. Dan
breekt die ketting.
Ik heb bij wijze van spreken zelf een schildersezel opgezet en schilder in mijn hoofd.
Mijn palet is gevuld met grijs, oker maar ook met sprekend blauw. Ik schilder een
landschap van rechthoekige stukken grond, sloten en een dijk. Buigende bomen
op de dijk en een schip aan een ketting in het haventje dat erachter ligt. De wind
rukt aan het schip en het deint op en neer, beukt soms woest tegen de kade tot de
ketting breekt. Het schip raakt echter niet op drift maar vaart weg. Met vaste hand.
Richting de horizon. Ik sta te wuiven op de kade en wens het een behouden vaart.
Kan nog net op tijd mijn penselen en mijn ezel opruimen. Ik veeg een traan uit mijn
ooghoek, stop mijn handen in mijn zakken en wandel terug naar ons huisje.
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Geen Parkfestival 2020, wel Buurt BBQ

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Verrijk Je Wijk (VJW)
Corona heeft veel roet in het eten gegooid. Geen BBQ’s, geen paaseieren zoeken, geen
gezellige bezoekjes aan musea, of de gelegenheid aangrijpen voor een gezellige, wel
verdiende borrel. Dat wil niet zeggen dat er dit jaar geen Verrijk je Wijk-gelden worden
uitgekeerd.

Ondanks een versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid, is het niet mogelijk om dit jaar een Parkfestival in het Ypelaerpark te organiseren. Het Parkfestival is
een open activiteit waarbij de bezoekers niet bevraagd kunnen worden over hun gezondheid. In dat geval zouden er maar 250 bezoekers toegelaten mogen worden, wat
gezien de bezoekersaantallen in het verleden en in een open Ypelaerpark, niet te handhaven is. Ook is het handhaven van een onderlinge afstand van 1½ meter niet haalbaar,
niet op de vrijmarkt, niet in de publiekstent, niet op het podium.

Veel mensen blijven thuis, gaan bewust niet op vakantie. Dan is het juist erg leuk en gezellig om samen in de buurt iets te ondernemen. Ook de gemeente Tilburg maakt PR om
activiteiten te ontplooien in het kader van Tilburg Vakantiestad. Kijk of je daar iets mee
kunt, en besef dan dat de wijkraden in Tilburg-Noord met Verrijk Je Wijk je activiteit een
steuntje in de rug kunnen geven.

Als alternatief voor het Parkfestival organiseren we op zondag 6 september wel een
Buurt BBQ in het Ypelaerpark. Op het moment dat we de kopij aanleverden voor deze
krant hadden we nog geen concrete informatie maar die kun je nu wel lezen op de website www.stokhasselt.nl .
Helaas kunnen verschillende activiteiten nog niet plaatsvinden. Maar er worden al wel
voorzichtige stapjes gezet wat betreft voorbereiding. De Kinderdisco probeert 12 september weer van start te gaan. De werkgroep Opera wil op 24 september, 22 of 29 oktober en 26 november opera’s vertonen. Dat alles onder voorbehoud. En het aantal deelnemers zal beperkt zijn tot 60 vanwege de verplichte afstand van 1½ meter. De liefhebbers
moeten zich ook vooraf aanmelden. Volg voor exactere informatie over de opera en de
andere activiteiten de berichten op de websites van de wijkraden.

Manifestatie in oktober
De manifestatie wordt in drie bijeenkomsten
georganiseerd; op zondagen 4, 11 en 18 oktober op verschillende locaties. In verband met
corona wordt de programmering wel gewijzigd. Wijkbewoners en gemeenteraadsleden
kunnen dan kennis nemen van de plannen voor Noord, zoals de Doorbraakinitiatieven,
en er is ruimte voor organisaties in de wijk om zichzelf en/of hun projecten te presenteren. Een werkgroep, bestaande uit ContourdeTwern, Het RondetafelHuis en de wijkraden
zijn bezig met de voorbereidingen voor deze zondagen.
In de volgende editie van de wijkkrant lees je veel meer over deze boeiende Manifestatie
maar je kunt bovenstaande data alvast noteren.

Werkgroepen zwerfafval
De werkgroepen zwerfafval hebben even
niet in groepsverband gewerkt vanwege de
coronacrisis maar zijn sinds juni weer collectief bezig. Omdat we buiten werken en in staat
zijn 1½ meter afstand te houden, kunnen we
een bijdrage leveren aan Noord Schoon.
De werkgroep in Heikant/Quirijnstok komt
eens per drie weken bij elkaar. De volgende keren zijn 27 augustus en 18 september
(in de regel is de aanvang 14.00 uur). Wil je
(een keer) meehelpen of informatie? Kijk op
www.noordraad.nl of neem contact op met
carin.van.voorst@planet.nl .
De werkgroep Stokhasselt gaat elke laatste
dinsdagochtend van de maand aan de slag in
de Stokhasselt. We verzamelen om 9.30 uur in
wijkcentrum De Ypelaer. Belangstelling? Laat
het weten via werkgroep:
zwerfafval@stokhasselt.nl.

Blijf alert in het organiseren van een activiteit. Zodra een en ander past binnen de regels
van het RIVM, dan kan er dus als vanouds een beroep gedaan worden op de gelden die
Verrijk je Wijk beschikbaar heeft.
Op de websites van zowel Noordraad als Stokhasselt kun je een formulier downloaden en vind je informatie over Verrijk je Wijk en Tilburg Vakantiestad. Mailen kan
ook. Voor de Noordraad; verrijkjewijk@noordraad.nl en voor wijkraad Stokhasselt;
verrijkjewijk@stokhasselt.nl.

Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat
De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt hebben in juni een gezamenlijke zienswijze ingediend
bij de gemeente op de plannen om een wooncomplex voor arbeidsmigranten.
Het gaat om een grote accommodatie voor ruim 400 arbeidsmigranten aan de Bundersestraat. De wijkraden wijzen in
de zienswijze op de huidige
bestemmingsplannen (die met
de plannen in strijd zijn) en
gaat in op diverse voorwaarden
waaraan de gemeente moet
voldoen en waar geen of veel
te weinig aandacht voor is.
Maar de wijkraden zijn niet de
enige die een zienswijze hebben ingediend; ook bewoners van het gebied hebben dat
gedaan. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen (in deze krant en op
de website van de Noordraad).

Nieuwe website Noordraad
Vanaf heden heeft de Noordraad een nieuwe website
onder de naam: www.noordraad.nl. (Zonder hq.)
De nieuwe website is er dus. Nu zijn we nog op zoek
naar een functioneel beheerder. Iemand die voor de
Noordraad de teksten en foto’s wil plaatsen die worden
aangeleverd. Heb je belangstelling? Dan heel graag een
mailtje naar secretariaat@noordraadhq.nl of
carin.van.voorst@planet.nl.
Meer wijkradennieuws op pag. 6
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Verkeerssituatie Wagnerplein

Onderzoek naar ervaring jongeren coronacrisis

Enige tijd geleden - in de
maand februari – heeft de
gemeente een drietal camera’s geplaatst om het
verkeer te monitoren. Het
betrof de verkeerssituatie bij de BrucknerlaanBeethovenlaan, de ontsluiting van het parkeerterrein
aan de oostzijde van het
winkelcentrum (AH-kant)
naar de Brucknerlaan en
de verkeerssituatie op de
Foto: Carin van Voorst
Haendellaan.
Op verzoek van met name het Bewonersklankbord Wagnerplein is een ander verkeersadviesbureau door de gemeente ingeschakeld. In plaats van Goudappel Coffeng heeft
Adviesbureau Groen Licht de cameramonitoring gedaan. Groen Licht heeft inmiddels
een presentatie gegeven waarbij de bevindingen van de beelden zijn toegelicht aan gemeente, klankbord en Noordraad. De verzamelde data zijn ook in een rapport verwerkt.
Momenteel is dat nog vertrouwelijk van aard maar enkele punten kunnen we hier wel
melden.
Allereerst heeft Groen Licht duidelijk gemaakt dat de beelden met lage resoluties zijn
vastgelegd zodat geen persoonlijke kenmerken zoals kentekens zichtbaar zijn. Er zijn
metingen gedaan naar de wachtrijen van auto’s op de verschillende punten, de wachttijden (30 seconden of langer wordt door verkeersdeelnemers als lang ervaren), wanneer
er een blokkade ontstaat en de ruimte die fietsers hebben in verschillende situaties.
Daarnaast is de (krappe) draaicirkel bij de Beethovenlaan-Brucknerlaan meegenomen
en de voorrangs-problematiek op dat punt.
Er wordt erkend dat er een verkeersprobleem is maar welke maatregelen worden genomen is nog niet bekend. De gemeente heeft toegezegd dat de communicatie naar de
bewoners breed wordt uitgezet.

Het Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen zij hebben
opgedaan. 140 jongeren vulden een vragenlijst in. Daarvan waren er 54 jonger dan 18
jaar en 86 waren 18 jaar of ouder. De jongste groep woont nog thuis en van de oudere
groep woont een deel bij huisgenoten, partner, zelfstandig of nog in de gezinssituatie.
We noemen hieronder de positieve versus de negatieve ervaringen, verdeeld in de beide
groepen (jonger dan 18 jaar en 18 jaar en ouder).

Bezoek minister Grapperhaus Tilburg-Noord

4.
5.

De minister van Justitie en Veiligheid mr. F. Grapperhaus bracht donderdag 2 juli samen
met de burgemeester van Tilburg, Th. Weterings een bezoek aan Tilburg-Noord om te
praten met de wijkraad, jongerenwerkers en bewoners over Noord. Onderwerp was de
wijze waarop culturele organisaties, ROC, politie, jongerenwerk, de woningbouwcoöperaties en de gemeente samenwerken in de zogenaamde PACT-aanpak en de resultaten
die zij daarin boeken.

Positief, jonger dan 18 jaar
1.
2.
3.
4.

Positief, 18 jaar en ouder
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Angst en onzekerheid: wat gaat er gebeuren?
Quarantaine: dadelijk krijg je een boete
Eenzaamheid en verdriet: ik mag mijn vrienden/familie niet zien en mijn zomer is
verpest
Verveling: ik begin me toch wel te vervelen, ik heb teveel tijd over
School: het wordt steeds vermoeiender om online lessen te volgen. Ik wil gewoon
naar school

Negatief, 18 jaar en ouder
1.

2.

4.
5.
6.

Zorgen over kwetsbaren/ouderen: ik wil niet dat het zo is, maar veel mensen overlijden, veel mensen zijn eenzaam en ik kan niet genoeg zorgen voor mijn dierbaren
Onzekerheid en angst: hoe lang gaat deze periode nog duren? En wat is de invloed
op mijn studie? Je wordt constant met corona geconfronteerd. Ik word gek van alle
cijfers, feiten, fabels en de overload van de media
Eenzaamheid en verveling: vrijwel alle sociale contacten vallen weg. Ik weet niet of
anderen nog wel contact willen of durven hebben met mij. Ik weet echt niet hoe ik
mijn tijd moet invullen of indelen. Ik kan niet naar stage, niet naar school, ik kan niets
Boosheid en spanningen: door het virus is al onze vrijheid weg, wat logisch is, maar
het maakt me wel boos. Thuis lopen de spanningen af en toe hoog op
Werkloosheid: sinds corona heb ik geen werkzaamheden meer en is de arbeidsmarkt
heel slecht. De komende maanden verwacht ik werkloos te zijn
Stress en druk: leraren onderschatten onze situatie. Ze denken, o, de leerlingen hebben niks te doen, waardoor alle leraren ons meer huiswerk opgeven dan normaal,
waardoor wij het extreem druk hebben.

Voor jongeren die vastlopen zijn er verschillende organisaties:
•

Met die aanpak wordt beoogd jongeren meer perspectief te bieden en ondermijning
tegen te gaan. De PACT-aanpak sluit ook aan op de brandbrief die de burgemeesters
van vijftien gemeenten schreven aan het kabinet om meer te investeren in wijken, zoals
Tilburg-Noord. De minister was enthousiast over de activiteiten en het enthousiasme dat
Tilburg-Noord uitstraalt, maar ook onder de indruk van de problematiek die hier heerst.
Het bezoek duurde maar liefst 2 uren. Om met de woorden van burgemeester Weterings
te besluiten, met een beetje geld vanuit den Haag, kan er in Tilburg-Noord veel positief
resultaat worden geboekt.

Rust: eindelijk rust kunnen pakken, meer tijd voor mezelf en minder FOMO (Fear Of
Missing Out)
Dankbaarheid: voor alle mensen in de zorg. Het viel me op dat mensen in beroepen
waar afgelopen jaren op is bezuinigd, dat juist de mensen zijn die nu keihard doorwerken
Verbinding: mensen raken verbonden met deze tijd, letten op elkaar en zorgen goed
voor elkaar
Werken aan jezelf: ik ben me bewuster van een gezonde levensstijl, zorg goed voor
mezelf en leer mezelf beter kennen door veel alleen te zijn

Negatief, jonger dan 18 jaar

3.

Foto: Jan van Eijndhoven

Wereld: er is minder CO2-uitstoot en mensen gaan wandelen en zijn veel hygiënischer
Rust: minder verplichtingen en minder gezeur van mensen
Verbinding: de band met gezinsleden en vrienden is beter, meer tijd voor gesprekken
Tijd: meer tijd voor dingen waar ik eerst niet aan toekwam, meer tijd voor mezelf.

•
•
•
•

Jongerenpunt Midden-Brabant, Burgemeester Brokxlaan 1, te bereiken via app op
06-21341041. Er is een contactformulier beschikbaar op de website www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl dat gemaild kan worden (adres is te vinden op de website).
Jongerenwerk R-Newt: 013-5430140
GGD: 0900-4636443
IMW: 013-5478910
GGZ: 088-0161616

Wadi Heikant
De bewoners van en in de omgeving van zorgcentrum De
Heikant hebben vooral het afgelopen jaar te kennen gegeven niet blij te zijn met de huidige staat van de wadi. Er
staat al lange tijd geen water meer in en van aantrekkelijk
groen is geen sprake. Vertegenwoordigers van de gemeente (kwaliteit en ecologie), de Diamantgroep (groenbeheer
en -onderhoud), bewoners uit de directe omgeving en de
werkgroep WWV van de Noordraad zijn afgelopen oktober
met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden om
de wadi tot een aantrekkelijk en tevens functioneel plekje
te maken.
De wadi is bedoeld om snel (en onverwachts) overtollig
water op te vangen zoals bij stortbuien. Die functie is nodig om in cruciale situaties de wegen toegankelijk en woningen droog te houden.
De naam wadi verwijst naar de Arabische naam voor een

groot verschil in bodemsamenstelling tussen deze beide
voorzieningen. Maar de wadi kan wel anders worden ingericht; natuurvriendelijk en met meer variatie in beplanting.
Geen eentonig gras meer dat regelmatig gemaaid wordt.

Foto: Carin van Voorst

rivierdal dat in droge gebieden gedurende het grootste
deel van het jaar droog staat en in natte periodes vol
stroomt met water. In de westerse maatschappij staat
wadi ook voor: Water Afvoer Drainage Infiltratie.
De wadi bij De Heikant moet daarom blijven. En een wadi
is geen vijver. Hoe veel leuker een vijver ook is; er is een

En dan nu het goede nieuws. De gemeente heeft een
prachtig ontwerp gemaakt voor een ecologische inrichting van de ‘Heikant-wadi’. Dat ontwerp is nog concept
en blijft nog even intern, maar het is vorige maand al wel
gepresenteerd aan vertegenwoordigers van bewoners,
WWV en Diamantgroep. We kunnen wel verklappen dat
het fantastisch gaat worden. De wadi zal ecologisch worden aangekleed en die aankleding wordt niet beperkt
tot het gebied van de wadi. Ook de huidige gazons voor
de andere flats aan die zijde van de Heikantlaan worden
daarbij meegenomen. Behalve een groene ecologische
aankleding staan er ook wandelpaden op het ontwerp.
Meer gaan we niet prijs geven. Als het ontwerp definitief
is zullen de bewoners worden geïnformeerd. De realisatie
wordt dit najaar verwacht.
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GEMEENTENIEUWS
De energie van Noord
Ze kennen Tilburg Noord goed en zijn, net als veel inwoners, trots op de wijk. Helmy van
Ingen en Samir Azahaf zijn wijkregisseurs van de gemeente Tilburg. Ze zijn vaak het eerste
aanspreekpunt voor bewoners als er bijvoorbeeld sprake is van overlast of wanneer
iemand ondersteuning wil bij een goed idee voor de wijk.
Helmy werkt sinds 1997 in Noord, Samir sinds 2015. "Ik heb ook in andere wijken gewerkt,"
Zegt Samir. "En hier in Noord merk je dat er een hele andere mentaliteit is. Het is een
dynamische wijk; er gebeurt veek. Ons werkt wordt grotendeels bepaald door inwoners.
En de bewoners van Noord, die hebben een bepaalde trots, daar komt veel energie vrij."
Dat kan Helmy volmondig beamen: "Er zijn inderdaad veel mooie ideeën in de wijk en de
mensen hebben een mentaliteit van 'handen uit de mouwen'. Ze klagen niet, maar denken
vaak al in oplossingen. Dat is mooi om te zien. Het maakt ook dat mijn werk leuk blijft; het is
elke dag anders."
Imago
Dat er winst te behalen valt, geldt ook voor het imago van de wijk. "Je merkt dat mensen van
buitenaf nog steeds negatief naar Tilburg Noord kijken, " vindt Samir. "Terwijl de bewoners
juist heel trots zijn op hun deel van de stad. Daar kunnen andere wijken nog iets van leren.
Ik zie het maar als een extra uitdaging: hoe kom je er vanaf, van dat imago? Bijvoorbeeld door
te laten zien dat er veel leuke dingen gebeuren." Een mooi voorbeeld van de leuke dingen die
er gebeuren is volgens Helmy de natuurtuin in de Puccinistraat. "Dat idee kwam vanuit de
bewoners, die zelf ook verantwoordelijk zijn voor het beheer. Er is een straat-barbecue en het
is ontzettend mooi geworden: geen rommel, geen ellende. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid. Er komen steeds vaker van dit soort aanvragen binnen, dat kan ik alleen maar
toejuichen. Dat geldt ook voor alle initiatieven die worden uitgevoerd zonder dat de
gemeente erbij betrokken is."
Tussen twee vuren
"De Purcelldreef bijvoorbeeld," zegt Samir. "Daar hebben bewoners zelf goaltjes aangeschaft
voor de kinderen die wilden voetballen. Samen maakten ze afspraken over het verplaatsen,
zodat het gras niet kapot zou gaan. Mooi toch? Er zijn ook voorbeelden waarbij de gemeente
roet in het eten gooit, omdat iets niet mag vanwege bijvoorbeeld de veiligheid. Wij als wijkregisseurs zitten wat dat betreft een beetje tussen twee vuren: we zijn er voor de bewoners
maar hebben daarnasts te maken met wet- en regelgeving vanuit onze organisatie. Gelukkig
leert ook de gemeente steeds bij." Helmy is het daarmee eens: "Wat bewoners willen wringt
inderdaad wel eens met het beleid van de gemeente. En soms lopen wij dan ook tegen een
'nee' aan. Maar als iets wel lukt, dan geeft dat enorm veel energie."

BBQ Tilburg Noord

We doen het samen
"We willen graag langskomen om over ideeën voor de wijk te praten." Zegt Helmy "Het enige
wat we vragen is wat verantwoordelijkheid van de inwoners. Wij willen helpen waar dat kan
en blijven eindverantwoordelijk. Maar het is echt een samenwerking en dat moet het ook
zijn. En zijn er problemen? Dan luisteren we écht en we doen wat we kunnen, maar er zijn
grenzen aan wat de gemeente kan doen."
Samir voegt daar nog aan toe: "We gaan echt een stapje verder voor mensen. Als zij de tijd en
moeite nemen om een melding te maken, dan nemen wij die melding serieus. Samen maken
we van Noord een nóg mooiere wijk. Daar hebben we de bewoners nodig, net als zij ons
nodig hebben."

Hennepkwekerijen en drugslabs. Help ze uw
buurt uit!
Het kweken van hennep of het maken van synthetische drugs is levensgevaarlijk. De kans op ontploffing,
brand of water- en stankoverlast is zeer groot. Ook bedreiging, afpersing of intimidatie kunnen uw buurt
onveilig maken. Om dit te stoppen hebben wij uw hulp nodig.
Melden helpt
De gemeente vraagt u alert te zijn op de signalen van dit soort praktijken. En als u een vermoeden heeft, meld
dit dan direct. Ook al is het maar een klein vermoeden: samen met andere inlichtingen kan het enorm helpen.
Bent u bang herkend te worden? Wij snappen dat. Melden kan altijd ook anoniem via M. (Meld Misdaad Anoniem). Ga in ieder geval nooit zelf op onderzoek uit. Dit kan gevaarlijk zijn. Bel op werkdagen van 08:00 uur tot
22:00 uur: 0800-7000. U kunt ook een formulier invullen op de website www.meldmisdaadanoniem.nl.
Horen, zien en ruiken
Het herkennen van een hennepkwekerij, -knipperij of drugslab is vaak een kwestie van horen, zien en ruiken.
Hieronder geven we u wat tips.
•
Stankoverlast. Als u langs een coffeeshop herkent u het. Of u ruikt een zoetige chemische
of anijsachtige geur.
•
Geluidsoverlast. Voortdurend brommend of zoemend geluid (van de installatie).
•
Extra ontluchtingspijpen op het dak.
•
Tocht (sterke aan- en afvoer van lucht).
•
Warmteafgifte (warme muren, vloeren of plafonds).
•
Condensvorming op de ramen.
•
Stroomstoring bij u thuis.
•
Dichtgemaakte ramen (folie of altijd rolluiken dicht).
•
Beveiliging (met camera's of personen).
•
Bij sneeuw (geen sneeuw op het dak).
•
Bouw- en sjouwactiviteiten op rare tijdstippen.
•
Contante betalingen of achterstallige betaling.
•
Opvallende verbouwingen in leegstaande panden.
•
Blauwe vaten of jerrycans.
•
Bedrijvigheid met busjes/kleine vrachtauto's vlak tegen het gebouw.
•
Vreemde activiteiten (luister naar uw onderbuikgevoel).

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Abdelkader Barkane, Omgevingsmanager
abdelkader.barkane@tilburg.nl, 06-25739978

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

Drugspand

Noord Schoon. Dat doen we toch gewoon?
In Tilburg Noord worden de laatste
tijd brood en andere etensresten
op straat en in bosjes gevonden.
Misschien omdat mensen eendjes
of andere dieren willen voeren.
Maar die dieren kunnen er ziek
van worden. En voedsel dat op
straat blijft liggen is ook ongezond
voor mensen. Het gaat schimmelen en ongedierte dat hier op
afkomt, zoals muizen en ratten,
kunnen ziektes verspreiden. Een
opkomende plaag moeten we
samen voorkomen. Help mee via
de volgende stappen:

1. Houd de straten schoon en
gooi etensresten bij het GFTafval
2. Heeft u veel last van muizen,
ratten, duiven, meeuwen, en/
of ander ongedierte? Meld dit
dan via www.tilburg.nl (zoek
woord ‘ongedierte’) of bel
14 013.
3. Ziet u iets in de openbare
ruimte wat niet klopt? Meld
het via de gratis BuitenBeter
app.

Meer informatie over Noord Schoon staat op www.tilburg.nl/noordschoon

P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | A U G 2 0 2 0

KRUISWOORDPUZZEL
2

1

3

4

5

12
15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

32
37

41

42

43

46

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

67

72
77

58

68

73

59

69

70
75

78

79

71
76

80

83

84

86

60

64

74

82

Verticaal

53

63

81
85

87
2

13

2

54

86

19

60

45

63

1

73

40

26

83

Horizontaal
1. stuurruimte in een vliegtuig; 7. schelden; 12. open plek in een bos; 13. beneden; 14. sprekende vogel; 15. milligram (afk.); 17. spijskaart; 19. roemen; 21. reverendus dominus (afk.); 22. aardkluit; 24. plaats in Groningen; 27. jongensnaam;
28. berggeel; 30. ogenblik; 31. familielid; 32. hijswerktuig; 33. gevangenis; 35. helling langs een autoweg; 37. gevangenverblijf; 38. papieren zakdoek; 41. voordeel;
42. vulkanisch gesteente; 44. jong mens; 46. Europeaan; 47. vulkaan op Sicilië;
48. uiting van vermoeidheid; 49. streek (gewest); 50. gemalen graan; 52. wijd
drinkgerei op een voet; 54. bijensoort; 56. oorvijg; 58. handwerktechniek; 61.
Europeaan; 62. gesloten rijtuig; 64. toiletartikel; 65. telwoord; 67. hevig; 68. wandversiering; 70. natie (staat); 72. Chinese munt; 73. collier; 76. afgemat; 77. per persoon; 78. grondsoort (aarde); 79. saaie stijve vrouw; 81. de oudere (Lat. afk.); 82.
nachtkleed; 83. verdieping; 84. Iers republikeins leger (afk.); 86. groente- en fruitteler; 87. niet doend wat men zou moeten doen.

21

48
50

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8
14

18
24

33
38

7

13
17

28

6

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

29

39

11

48

1. meststof uit plantaardig afval; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. serviesgoed; 4. huisdier;
5. haarstukje van vals haar; 6. ingegeven gedachte; 7. zonderling (raar); 8. cafébediende; 9. lidwoord; 10. boksterm (afk.); 11. verlangen naar drinken na overmatig drankgebruik; 16. waagstuk; 18. vochtig; 20. Raad voor Economische
Aangelegenheden (afk.); 21. schuw dier; 23. deel van camera; 25. opzet of voornemen; 26. bestanddeel van bier; 27. paarsachtige kleur; 29. een paard met borstel en kam reinigen; 32. deel van een school; 34. verenwisseling; 36. angstaanjagend; 37. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 39. inleidend muziekje; 40.
hemelgeest; 42. peulvruchten; 43. emelt; 45. duinvallei; 46. zwarte kleverige stof;
51. roem; 53. glansverf; 54. stevige winterkost; 55. meisjesnaam; 56. sappig en
zacht; 57. geld; 59. hoofd van een moskee; 60. onderdanig; 62. deel van een huis;
63. biljartterm; 66. boomsoort; 67. enthousiast bewonderaar; 69. Sociaal
Economisch Raad (afk.); 71. omroepstichting (afk.); 73. deel van arm; 74. dierenverblijf; 75. omwisseling; 78. hemellichaam; 80. brandgang; 82. Griekse letter; 85.
Amsterdamse tijd (afk.).

De oplossing van puzzel 4 - 2020 is: CORONAPROTOCOL
Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

C. Smulders, Mozartlaan
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 4 september naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

De Stadsgidserij verzorgt de komende maanden weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. Ingeval u
niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden op Tel: 06 48262711.
Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte
is 12 pers. We respecteren de 1,5 norm en adviseren ingeval er verkoudheidsklachten zijn niet mee te wandelen. Indien nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

Zomeravondwandelingen

(de kosten van deze zomeravondwandelingen zijn € 4,00 p.p.)

Kom je ook bij ons spelen?

Dinsdag 18 augustus 19.00 uur Piushavenwandeling.
Inschrijven: Reuver@stadsgidserij.nl
Een toppertje in Tilburg, een plek met groeiende belangstelling, een plek met leuke
terrassen en diverse topevenementen. De Stadsgidserij wil hier de “Loods” zijn en u alles
vertellen over het verleden, het heden en de toekomst van deze nieuwe Tilburgse Parel.
We starten op de hoek van de Lancierstraat bij Brouwerij 013.
Dinsdag 25 augustus 19.00 uur. Centrum West wandeling.
Inschrijven: Hal@stadsgidserij.nl
Het centrum kent ook een ring die net buiten de binnenstad ligt. Startend bij het “historische Pollet hoekske” aan
de Spoorlaan met hier tegenover de moderne buurman “het busstation”.
De wandeling voert verder langs o.a. de Noordhoek met het Marietje Kessels monument, het Odulphus Lyceum, de
begraafplaats aan de Bredase weg en de oude Brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat. De wandeling eindigt
op het Sint Annaplein, de plaats waar Vincent van Gogh zijn onderkomen had.
Zondag 13 september 13.00 uur. Spoorpark/bokhamer wandeling: Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl
Een geheel nieuwe wandeling van de Stadsgidserij, door een park dat is aangelegd vanuit een burgerinitatief. Een
gebied waar elke Tilburger zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het Spoorpark is de Bokhamer, een dorpje midden
in Tilburg, ook wel de groene long genoemd. Deze wandeling is niet geschikt voor wandelaars die slecht te been
zijn of gebruik moeten maken van hulpmiddelen.
Start bij de ingang van het Spoorpark. Kosten € 4,00 p.p.

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
 freelancecreative.nl
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OPROEPJES

Stadsnieuws
Heeft uw naaste dementie?
Laat ons weten hoe het met u gaat!

kan op korte
termijn een nieuwe bezorger
plaatsen in onze wijk!
Zij bezorgen ook 8 maal per
jaar deze wijkkrant.
Ben je 13 jaar of ouder en wil je wat extra geld verdienen? Bezorg dan
een keer op woensdag het Stadsnieuws in je eigen omgeving. Gemiddeld duurt het bezorgen ongeveer 1 uur per week. De kranten worden
iedere week bij je thuis afgeleverd.
Heb je tijd en zin om deze wijk te bezorgen bel of mail dan naar:
06-19220759
E-mail: cgmlegro@gmail.com
of meld je aan als bezorger op:
www.bravom.nl
www.krantjecontantje.nl

Het betreft onderstaande straten in Tilburg-Noord

> dementiemonitor.nl

Ga naar
en vul de online vragenlijst in!

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

KNAL, BOE M !
We horen een harde knal, mijn zoon en ik. Het komt vanuit de badkamer. Waarin ik zijn
zusje zojuist in zeven haasten zag verdwijnen. Want ze moet op tijd op haar werk zijn, en
gisteravond was het een latertje. Zoals gewoonlijk.
‘Mam! Waarom VALT er altijd iets als zij onder de douche staat?’
Geen idee jongen, maar je vader heeft het ook. Die kan ook nooit normaal iets pakken.
Ze doen het niet expres. Gewoon een beetje onhandig, niks aan te doen. Maar ze zijn
wel lief hoor.
‘Haha, bedoel je soms L-O-M-P?’
Ja, ik het geloof het wel. Lief, maar lomp. Deze erfelijke aandoening teistert onze familie
al jaren. Om precies te zijn sinds de eerste verkeringsdag, toen mijn lief zich kwam voorstellen aan mijn ouders. Eerst dronk hij al het bier van schoonpapa op, plantte toen gezellig zijn voeten op tafel en daarna molesteerde hij de klink van de wc-deur. Een massief
stuk staal, finaal afgebroken! Ik schrok. Doet hij dat thuis ook? dacht ik.
De volgende dag wist ik het antwoord.
‘Hij kent zijn eigen kracht niet’, waarschuwde mijn aanstaande schoonzusje. Ze kreeg al
snel gelijk. Met een ferme klap zette hij zijn lege flesje op tafel, waar toevallig nog een
gebakschoteltje stond. Knal! Precies doormidden.

Nobelstraat, Willem Pijperstraat
Smeijersstraat, Averkampstraat
Purcelldreef en Lennondreef
Peerke Donders Paviljoen digitaal!
Het Peerke Donders Paviljoen zoekt vrijwilligers die willen helpen met de registratie
en digitalisering van de museumcollectie. Vrijwilligers worden hiervoor speciaal opgeleid.
Dit is mogelijk door een subsidietoekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Het Peerke Donders Paviljoen is erg ingenomen met de subsidie. Het museum beschikt over honderden objecten. Jaarlijks komen er tientallen bij. Het museum heeft
al veel langer de wens dit belangrijke erfgoed voor Tilburg en Suriname op een zorgvuldige en vakkundige manier te registeren. Dat is nu mogelijk geworden. Bovendien
is de hele collectie straks digitaal te zien.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met coördinator Esther Becx,
06 – 11 80 70 40 of via de mail: info@peerkedonders.nl
Collecteweek Multiple Sclerose (ms)
Collectanten gezocht in TILBURG
Van 16 t/m 21 november 2020 is de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal
MS Fonds. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente TILBURG. Help jij
ons in de strijd tegen multiple sclerose?
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
KWF Tilburg zoekt collectanten!
Van 30 augustus t/m 5 september gaat de KWF-collecteweek plaatsvinden. Gelukkig
kan collecteren op een veilige manier. Van deur tot deur, mét anderhalve meter afstand. KWF Tilburg is daarom druk op zoek naar collectanten!
Help je mee? Meld je vandaag nog aan via info@kwftilburg.nl.

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,-

‘Geeft niks jongen,’ redde schoonmama de situatie, ‘pak maar een nieuwe uit de kast.’
In de tussentijd zijn we ruim dertig jaar en een paar serviezen verder. En we hebben
bijgeleerd, mijn man en ik. Zijn bier drinkt hij voortaan uit een blikje en de taart serveer
ik op plastic bordjes. Overal is een oplossing voor.
Wel moest ik even lachen toen mijn kinderen de leeftijd kregen om mee te gaan helpen
in het huishouden. De eerste dag was het al raak. Met al haar goede bedoelingen ruimde
mijn dochter de vaatwasser in. Knal, boem!
We hebben nu slechts nog een enkel bord of kopje waar geen stuk vanaf is. Die bewaren
we voor de visite. Met terugwerkende kracht begrijp ik de fascinatie van mijn schoonmoeder voor nieuwe serviezen (ze heeft er minstens vier of vijf ).
Maar wat zal het stil zijn in haar huis.

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

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

Tekst en beeld: Ad Kolen

De gewone plataan is een van de talrijkste bomen in Tilburg-Noord. Hij staat werkelijk overal: Mascagnihof, Schubertstraat, Ellenbergstraat, Mozartlaan, Heikantlaan, de
Schans, Sibeliusstraat, Holzbauerpad, Griegstraat, Bartokstraat en de oostelijke middenbermen van de Vlashoflaan. Het is een geliefde stadsboom.

Luchtvervuiling

Overal in grote steden, vaak op de drukste punten, is de
plataan aangeplant. Hij verdraagt luchtvervuiling goed;
de gladde glanzende bladeren worden door de regen
schoongespoeld en het regelmatig afvallen van de schors
voorkomt dat de ademporiën in de bast verstopt raken
door roetdeeltjes. Langs een drukke verkeersader in het
centrum van Tilburg staan voor het oude paleis-raadhuis
twee gewone platanen die uit circa 1850 stammen. Het
zijn prachtige monumentale knoesten met fraaie stammen waar Tilburg trots en zuinig op mag zijn. Beide staan
op de lijst monumentale bomen van de Gemeente Tilburg.

Petanque

Voor velen is de plataan een bekende van vakanties in
Zuid-Europa, karakteristieke bomen van pleinen in talloze
Franse steden en dorpen. Vaak worden ze geleid als een
soort afdak, ze zetten de petanqueveldjes in de schaduw.
Ook in Parijs flankeren platanen de straten. In Spanje is de
gewone plataan aangeplant maar meer naar het zuiden
kom je steeds meer de oosterse plataan tegen. Die heeft
veel gelijkenis met de gewone plataan maar met een bredere kroon en diep ingesneden blad. Ook in Tilburg-Noord
staat tenminste één oosterse plataan, tegenover
de ingang van Huize Heikant in het Brucknerpark.

Bastaard

De wetenschappelijke naam Platanus is afgeleid van het Griekse
platy, dat breed betekent, vanwege de breed gevormde bladeren en waarschijnlijk ook
de brede kroon. De gewone
plataan (Platanus Hispanica)
is een kruising (hybride) van
de oosterse- en de westerse
plataan. De Oosterse plataan
is inheems in Griekenland,
Bulgarije, Joegoslavië en Albanië. De westerse of Amerikaanse plataan is inheems in
het oosten van Noord-Amerika.
De gewone plataan is een bastaard en rond 1650 in Spanje of
Zuid-Frankrijk ontstaan.

schilfers waardoor de lichtere onderlagen vrijkomen.
Zo ontstaat een gevlekt geheel. Het is normaal dat de
schors loslaat in de zomer.
In 2018 was dat zeer opvallend, door de hoge temperaturen en de droogte ging
het sneller en meer tegelijk.
Op veel plaatsen, ook in Tilburg-Noord, zagen we flinke
lagen schors aan de voet van
de stammen liggen. Die schors
valt pas af, als de boom eerst al
het water eruit heeft gezogen en
afgegeven aan de nieuwe schors. In
De schors van de gewone plataan is grijs
ons klimaat laat de schors normaal getot groen en roomwit en laat los in
sproken geleidelijk los, waardoor
De gevlekte, loslatende schors van de plataan.

Dubbele lanen platanen flankeren de Heikantlaan
dit minder opvalt.
Als u op vakantie bent in Zuid-Europa, zult u zien dat ook
daar de platanen in hoog tempo hun schors loslaten omdat de lente en zomers daar droger en warmer zijn.
De grote vijflobbige bladeren van wel 15 cm. doorsnede
en de circa 3 cm dikke zaadbollen zijn ook bekende kenmerken van deze veel aanwezige boomsoort. De zaadbollen hangen met één tot drie stuks bij elkaar aan een lange
steel. In het voorjaar barsten ze open en komen de talrijke
nootjes met gele haren, tevoorschijn.
Reacties en vragen via de redactie of e-mail:
adkolen@kpnmail.nl
Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo:
http://vogelsenzo.blogspot.com

Zonnebloem Heikant-Quirijnstok langzaam weer van start!
Het is fijn dat de inloopmiddag weer is gestart: iedere tweede donderdag van de maand
van 13.45 tot 16 uur (Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4). Voor deze middag nodigen we
gasten van de Zonnebloem en wijkbewoners van harte uit. Er is gelegenheid om samen
een spelletje te spelen of gewoon een praatje te maken. De entree bedraagt € 2,50, inclusief koffie of thee. Wilt u iets anders drinken dan bedragen de kosten hiervoor € 1,00.
Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.
Het is nog altijd mogelijk om u aan te melden als deelnemer van onze afdeling. Het gaat om mensen met een
lichamelijke beperking, voor wie zelfstandig erop uit gaan
niet zo vanzelfsprekend is. Wilt u meer weten over wat
mogelijk is binnen de Zonnebloem, neem dan contact op
met onze secretaris, Marian Schipper, telefoonnummer:
013-4559013 of stuur een mailtje naar:
marian.schipper@ziggo.nl.
Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontmoeten.
Marian Schipper
Secretaris Zonnebloem
Afdeling Heikant-Quirijnstok

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

Soms treft een actie je in het hart. Ik was aanwezig bij de uitgifte van 40 iPads
die worden uitgeleend tijdens de zomervakantie aan kinderen uit groep 3 van
De Regen-boog, Aboe-el-Chayr, De Lochtenbergh en de Vlashof; tien stuks voor
elke school. Een mooi initiatief, tot stand gekomen met hulp van veel mensen
waaronder onze wijkraad. Chapeau!
Door: Ab Kuiper
De uitgifte van de iPads is mogelijk gemaakt door Kindcentra Tilburg-Noord. Ze bevatten taal-apps en zijn
beveiligd voor ander gebruik. Taal en taalvaardigheid is
van levensbelang voor de ontwikkeling van kinderen.
Hier in de Stokhasselt groeit één op de twee kinderen
op onder de armoedegrens. Het onderwijzend personeel geeft aan welke leerlingen een iPad meekrijgen
tijdens de zes weken vakantie. Echt op vakantie gaan
zal voor veel kinderen niet gebeuren. Door nu spelenderwijs taalvaardigheidss pelletjes en woordenschat op
te doen, krijgen ze een kans om taalachterstanden in te
lopen. Angela Meulensteen, mediacoach en combinatie
functionaris Mediaw ijsheid heeft er voor gezorgd dat
de taal-apps op iedere iPad staan en dat ze naar behoren werken. Vanwege de coronamaatregelen waren de
scholen verschillende weken helemaal gesloten. Daarom
wordt op deze manier het oefenen met taal tijdens de
zomervakantie gestimuleerd.

Daarnaast zijn er speltasjes gemaakt voor alle kinderen
van groep 1/2 van de genoemde basisscholen vanuit de
Speel-O-Theek Kindcentra Tilburg-Noord. Hierin zit een
prentenboek, een gezelschapsspelletje, een spelwaaier
met leuke ideeën om thuis te knutselen of een spelletje te
doen, een doeboek, een kleurboek met kleurpotloden en
stoepkrijt. Dit is allemaal bedoeld om het samen lezen en
spelen tijdens de zomervakantie te stimuleren.

Een is alleen,
samen ben je
sterker
Ziehier het sprekende motto van dit jaar van
de zomerschool, die wordt georganiseerd voor
basisschoolleerlingen en twee weken duurt. Al voor
het zevende jaar is de zomerschool voor Tilburg-Noord
gesitueerd in B.S. De Vlashof. De opening werd op
onnavolgbare wijze verricht door onderwijswethouder
Marcella Hendriks. Ze richt zich tot de kinderen en
brengt die op eigen wijze volledig in haar ban.
Door: Ab Kuiper
De zomerschool wordt
mogelijk gemaakt door
de inzet van ouders
(moeders!) en leerkrachten.
Zonder hen was de uitvoering onmogelijk geweest.
Ze staan paraat voor de
boodschappen, verzorging
van de maaltijden en wat er
nog meer te doen valt. Wat
opviel was de afwezigheid
van mannen (op eentje
na). Vaders, volgend jaar
wellicht meer aanwezig?
Het doel van de zomerschool is om de leerlingen,
spelenderwijs, de kennis te
laten behouden die ze in
het afgelopen jaar hebben
opgedaan. Het gaat dit keer

om een tachtig tot negentig leerlingen die zich
opgegeven hebben. Per
groep krijgen ze elke dag
een andere taak . Een van
die taken bijvoorbeeld, is
het maken van een zomerschoolkrant. Ik heb de
vraag neergelegd om ook
een pagina voor onze Wijkkrant te ontwerpen. Met
de toezegging dat ze dat
gaan proberen, ga ik met
een tevreden gevoel huiswaarts. Naar mijn mening is
de zomerschool een prachtig initiatief en meer dan de
moeite waard om volledig
te ondersteunen.
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Veel groen in Tilburg-Noord

Beethoven op de fiets

Mascotte CrewRecreatief

Deelnemertjes Kinderactiviteit Quirijnstokpark

Disco in de buitenlucht
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Vakantie, vrijheid, blijheid
Tekst en beeld: Miek Korsmit
De zomer is begonnen en dat betekent vakantie, vrijheid, blijheid. Het begon met de jongens en meisjes die geslaagd
zijn voor hun examens en waarvoor natuurlijk de vlag uit mocht. En toen volgden velen die van de vrijheid konden
gaan genieten. Soms heel eenvoudig aan de rand van de vijver een visje vangen. Grote vissen heeft uw fotograaf niet
gezien, maar wel deze vrolijke visser met een heel bescheiden vangst.
Wist u dat Tilburg te boek staat als Vakantiestad. Jawel, we doen niet minder. Maar Tilburg en zeker ook Noord hebben
veel te bieden. We hebben een heus stadsstrand en wat dacht u van al die groene plekken in onze wijk? Lekker wandelen, boekje lezen op een bankje, picknicken. Nieuwe attractie is de kinderactiviteit in het Quirijnstokpark, georganiseerd door CrewRecreatief. Enthousiaste jongeren organiseren er doe-spelletjes voor kinderen van 4-11 jaar (maar iets
jongere of oudere kinderen zijn ook welkom).

Op een bankje zitten en genieten kan op veel plaatsen in Noord, b.v. op een van de sofabankjes of op een bankje langs
het kanaal. En dan genieten van de kano’s, rubberbootjes of plezierjachten. Wist u trouwens dat het Wilhelminakanaal
dit jaar 100 jaar bestaat?
Veel vakantiegangers gaan in het buitenland naar de plaatselijke markt. Op ons Wagnerplein kun je daar zeker ook een
ochtend aan besteden. Veel lekkere dingen, vrolijke mensen en koopjes. En, het is zomer dus dat ijsje smaakt lekker.
Een heel nieuwe belevenis was Beethoven op de fiets. 2020 is het Beethovenjaar. Daarom werd er een fietstocht georganiseerd met op 3 locaties uitvoeringen van Beethoven. Een van de locaties was het Peerke Donderspaviljoen. Dat
was eindelijk (op gepaste afstand) weer eens genieten van muziek. Het regende veel die dag en dat is iets minder als
je zo’n 19 km moet fietsen. Ik heb gesmokkeld en heb de auto gebruikt.

IJskoning op het Wagnerplein

Vrolijke visser

Markt op het Wagnerplein
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Op vakantie in je eigen stad: lekker hangen in je strandstoel
Door: Myriam Krol
Sinds midden juli heeft Tilburg-Noord er een echte hotspot bij. Tenminste, als je de kanaalzijde aan de overkant tot Noord rekent…. Het is eigenlijk net Oud-Noord, maar
ach, daar doen we niet moeilijk over.
toiletwagens en een slechtweervoorziening is gedacht, evenals vlonders om te kunnen
zitten. Maar het merendeel van de gasten hangt relaxed onderuit in een strandstoel, aan
een picknickbank of aan een van de bars in het zand tussen de palmbomen.
“Sinds de opening loopt het echt goed. We hebben een paar avonden per week een
speciaal programma met live-optredens, een DJ of een openluchtbioscoop waarbij we
entree vragen. Die avonden zijn steevast uitverkocht,” vertelt Tim. “Bij drukte schakelen
we over op silent disco koptelefoons om overlast in te perken.” De meeste dagen is Beachy van 12.00 tot 24.00 uur gratis geopend. Tim: “In het begin twijfelden mensen. Ze
vonden de locatie vreemd, ’s avonds was dat gebied voor velen toch een no go-area. Nu
we er zitten is dat gevoel 180 graden gedraaid en zien mensen het mooie van die plek. De
kanaalzijde is nu veel veiliger geworden. Het is een prachtige plek, met die hoge bomen
aan de rand.” En inderdaad, het mag gezegd worden, Beachy nodigt echt uit om daar
lekker met je vrienden naar toe te gaan voor een relaxte middag of avond. In het zand,
uit de wind en met een drankje in je hand…. Laat de wereld maar wachten ;)

Foto: Myriam Krol

Wie zijn hond uitlaat bij het kanaal in de richting van het ziekenhuis, of daar hardloopt,
zag de afgelopen maand al activiteiten op het braakliggende Smariusterrein. Midden juli
gingen de poorten open en is het gebied een echt stadsstrand rijker! Het ligt in de hoek
van de Goirkekanaaldijk en de Merwedestraat. Dagelijks reizen nu tientallen Tilburgers
af naar Beachy, zoals het stadsstrand heet.
Tussen een rieten omheining hebben maar liefst 70 vrachtwagens wit zand gestort, aldus
initiatiefnemer Tim Frencken. Kunstenaars hebben het terrein ingericht met o.a. de toren
bij de entree en een minigolfcircuit dat door containers en een raket loopt. Er is een podium van bamboe voor live-optredens en DJ’s en er staan bars en foodtrucks. Ook aan-

Beachy is ruim van opzet. Je zit lekker in de buitenlucht, dus geen zorgen over 1,5 meter.
Dat komt heel goed uit, in deze tijden van Corona. Het is de bedoeling dat het strand tot
september dagelijks open blijft. Daarna zullen ze een aantal keer in de herfst en winter
dingen organiseren. Tim heeft met zijn compagnons een vergunning voor 3 tot 5 jaar om
Beachy te kunnen exploiteren. “Dat wij dit hier kunnen doen van de gemeente is omdat
dit terrein op termijn ontwikkeld wordt voor woningbouw. Naar verwachting zal hier
binnen 3 tot 5 jaar een nieuwe woonwijk staan. Intussen kunnen wij er al voor zorgen dat
dit geen vaag rafelrandje van de stad is, maar dat de Tilburgers het gebied leren kennen
en er vertrouwd mee raken.”
Meer info over wat er te doen is op Beachy vind je op hun facebookpagina: www.facebook.com/BeachyTilburg of op Instagram: beachytilburg.
Meer informatie over nieuwbouw op het Smariusterrein: https://www.tilburg.nl/actueel/
gebiedsontwikkeling/smariusterrein/.

D U U RZAA M H EID ; IED EREEN KAN ER A AN BIJ DRAG E N
Je hoeft geen wereldverbeteraar te zijn om een begin te maken met een groenere, schonere en gezondere wereld. Iedereen kan een bijdrage leveren; in kleine stapjes en
op verschillende terreinen kan veel worden bereikt. In de komende edities van de wijkkrant wordt steeds een onderdeel belicht; vervoer, energie, kleding en textiel, tuinen,
lokaal kopen, biodiversiteit, consumptie van spullen, dierlijke producten, afval, water. Deze keer de aftrap met blauwe tuinen.
Door: Carin van Voorst

Blauwe tuinen

Het regent minder vaak, maar als het valt, komt het met
bakken tegelijk uit de lucht. Het is zonde om dat kostbare water het riool in te laten stromen, als dat riool het

Foto: Ton Touw

sowieso al aan kan. En dan is niet alleen meer groen een
oplossing. Dan praten we ook over blauw. De blauwe tuin
is een watervriendelijke tuin. Dat kan op verschillende
manieren; een vijver, een regenton, zelfs een regenwaterschutting om water op te vangen is mogelijk. Of graaf
een kuil waar water naar toe kan stromen en plant er een
boom of zet er planten in die van water houden, en je hebt
een eigen wadi.

die niet zelf vervoeren of
installeren, dan zorgt dat
project hiervoor. Je koopt
dan (via OpGroeneVoet)
een regenton bij een lokale ondernemer en de stichting levert en installeert
deze.

Maar een praktische oplossing voor grote en kleine tuinen
is toch wel de regenton. Door regenwater te ontkoppelen van de afvoer kan het water worden opgevangen en
benut in plaats van dat het door het riool spoelt. Je hebt
gratis water en kunt droogte op tuinniveau tegengaan.
Regenwater is anders van samenstelling dan kraanwater.
Regenwater bevat waardevolle bacteriën en mineralen en
is heel goed voor de natuur.

Daarbij kan ook een overloopset van 4 meter lengte voor waterafvoer gratis
door de gemeente Tilburg
worden geleverd en geïnstalleerd. Daarmee kun
je ook bij een volle ton
het regenwater op blijven vangen of in de droge bodem laten trekken.
Inmiddels zijn via dit project al 850 tuinen voorzien
van één of meerdere regentonnen. Op de website van
OpGroeneVoet vind je meer informatie over blauwe tuinen want naast wateropslag zijn er veel meer mogelijkheden. En als je toch aan het googelen bent, kijk dan ook
eens op: www.HuisjeBoompjeBeter.nl.

De gemeente Tilburg is twee jaar geleden samen met de
Stichting OpGroeneVoet het project ‘1000 blauwe tuinen’
gestart. Daarbij worden bewoners geholpen bij het realiseren van een watervriendelijkere (en dus koelere, gezondere) tuinen. De eerste stap bij die hulp is de regenton.
Hoe gaat dat? Wil je een regenton in je tuin maar kun je

Géén gaswinning in Loon op Zand en Tilburg!
Ingezonden brief

Tegenstanders van gaswinning in Tilburg-Noord en Loon op Zand hebben in een rechtszitting op 26 juni 2020 bij de Raad van State beargumenteerd dat deze gaswinning
moet stoppen. De belanghebbenden zijn belangrijke vertegenwoordigers van de burgerij en bedrijven, zoals Provincie NB, Gemeente Tilburg, Samenwerkende wijkraden
Nieuw Noord, Gem. Loon op Zand, Gem. Waalwijk, Casade, Efteling, Waterschappen, Petrochemical Pipeline Services B.V., Burgerinitiatiefgroep "Stop Gas in Loon" Peter
Flohr en Inwonersgroep Scorpius Loon op Zand, e.a.. Geen lichte vertegenwoordiging dus…
"Het kabinet heeft nieuwe opsporingsvergunningen voor
gaswinning op land uitgesloten". Geruststellende woorden
die Minister Eric Wiebes schreef op 30 mei 2018 naar de
Tweede kamer over gaswinning uit kleine velden. Die gelofte wordt niet gehouden; het nieuwe gasveld Prospect
in Tilburg wordt ingedeeld bij de bestaande velden van
gaswinning Waalwijk-Noord. Het "Instemmingsbesluit van
de gaswinning in Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid"*
wordt uitgebreid met een nieuw veld in Tilburg! Dat dit

nieuwe veld ontgonnen gaat worden, is in tegenspraak
met de belofte dat nieuwe opsporingsvergunningen op
land zijn uitgesloten.

plaatse van de gaswinning is deze beschermende laag tot
nul gereduceerd. Het argument dat de gaswinning onder
een steenlaag van 500m zit is pertinent onjuist!

Het zaakje stinkt ook bij de voorlichting over het winningsplan waar het de veilige steenlaag van 500m betreft. De afsluitende laag is ter hoogte van het breukvlak geen 500m
zoals in dat winningsplan wordt beschreven en in een bijgeleverde illustratie wordt getoond. Door een breuk ter

Het veld vooruitzicht (prospect) is ongewenst door iedereen inclusief de 4.500 inwoners in Loon op Zand en 35.000
van Tilburg-Noord. Alleen Vermilion en het Ministerie van
Economische Zaken willen verder op deze heilloze weg
met alle risico’s van dien.

*https://www.nlog.nl/sites/default/files/2018-11/181114%20Instemmingsbesluit%20WP%20Loon%20op%20Zand%20%26%20Loop%20op%20Zand-Zuid%20%28GELAKT%29.
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Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

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

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

JE DOET ALLES VOOR JE KINDEREN
Deze keer ga ik in gesprek met de Zuid-Amerikaanse Iskenia Rangel. Ze heeft een vriendin gevraagd om te tolken. Maar omdat vandaag de scholen gesloten zijn, kan dat
niet doorgaan; de vriendin heeft drie kinderen die nu thuis zijn. Ook Steve, de zoon van Iskenia, is thuis van school en vergezelt ons naar buiten. We spreken elkaar bij
de pluktuin in de Mascagnistraat.
Het gemis van een tolk is geen belemmering tijdens ons
gesprek. Iskenia vertelt honderduit in een soort telegramstijl die prima te verstaan en te volgen is. Miek maakt foto’s waarbij Iskenia poseert als een professional. Ze had
er niet op gerekend dat ze gefotografeerd zou worden en
gebruikt haar telefoon als spiegel om te kijken of ze wel
toonbaar is. Dat breekt het ijs, we spreken elkaar in een
gemoedelijke sfeer en er wordt regelmatig gelachen.

Iskenia werd 41 jaar geleden in Venezuela geboren in havenstad Maracaibo, de op een na grootste stad van het
land. Haar man komt van Aruba, dat maar op 30 kilometer
uit de kust ligt. Als ze 17 jaar geleden trouwen, vestigt het
stel zich op dit tropische eiland met zijn prachtige stranden. Dat Aruba ook schaduwkanten kent, merkt ze als
ze werk zoekt. Je kunt daar niet in een ziekenhuis of een
school werken als je geen Nederlandse diploma’s hebt.

Als 24-jarige Venezolaanse waren haar mogelijkheden
zeer beperkt.

Speciaal onderwijs

Zoon Steve heeft een beperking en moet naar het speciaal onderwijs. Op de school voor speciaal onderwijs ter
plaatse zitten alle kinderen met een beperking bij elkaar.
Dat heeft geen goed effect op Steve. Iskenia merkt dat zijn
ontwikkeling blijft steken; hij gaat dan wel niet achteruit,
maar ook niet vooruit. Een Nederlandse juf op de school
vraagt haar waarom ze niet naar Nederland verhuist omdat daar de scholen voor Steve echt beter zijn. Iskenia kijkt
me recht aan, haalt haar schouders op en zegt: “Je doet
alles voor je kinderen…”

Naar Nederland

Negen jaar geleden verhuist het gezin naar Nederland.
Steve is dan acht en ze hebben inmiddels ook nog een
dochtertje van twee. In VSO de Bodde vinden ze een goede school voor Steve, hij is nu bijna achttien en zal daarna
naar de dagbesteding gaan. Iskenia roemt de mogelijkheden die Nederland biedt; je kunt hier studeren en werken, in Nederland zijn veel meer mogelijkheden dan op
Aruba. Ze zit nu wel ver weg van haar familie maar heeft
via Facetime elke dag contact met haar moeder. Door de
instabiele politieke en economische omstandigheden van
Venezuela woont de rest van haar familie verspreid over
veel andere landen: Chili, Columbia, Equador, Aruba en
Amerika.

Actief in de wijk

Iskenia is een open en hartelijke gesprekspartner. Ze is actief in de wijk, ze doet vrijwilligerswerk in de Ouderkamer
en is VVE-ambassadeur in Tilburg-Noord waarbij ze anderen kan helpen en begeleiden in haar/hun eigen taal. Als
ik vraag naar haar toekomstdromen is het antwoord heel
eenvoudig… “Als met de kinderen alles maar goed gaat.”

Heikant: een Wereldwijk

Cultureel evenement april/mei 2021
Door: Berry van Oudheusden

Stichting Straat organiseert al sinds 2003 evenementen over en in Tilburgse straten,
buurten en wijken. Volgend voorjaar is het de beurt aan de Heikant, een wijk met
veelkleurigheid, een rijke historie en interessante verhalen.
Het evenement loopt van 1 april t/m 2 mei en alle activiteiten zijn gebaseerd op die geschiedenis, bewonersverhalen, die veelkleurigheid en bijzondere plekken. Zo zijn
er wandelingen langs monumentaal groen en architectuur, een tentoonstelling in een reusachtige wereldbol,

een bijeenkomst over de
toekomst van de Heikant,
een reconstructie van het
verdwenen deel Lijnsheike, een fotopuzzeltocht,
een wijkquiz en een afsluitend weekend met dans,
muziek, theater, zang en
andere presentaties. Voor
alle activiteiten wordt gebruikgemaakt van de kennis, de creativiteit en het
talent die in de wijk aanwezig zijn.
Tevens wordt een boek over de Heikant gepubliceerd,
met wederom aandacht voor de bewoners, de historie en
allerlei beziens- en wetenswaardigheden. Schrijver Berry
van Oudheusden is al maanden geleden begonnen met
het interviewen van o.a. oude bewoners, nieuwkomers,
ondernemers en mensen die actief zijn in de wijk. Met als
resultaat mooie, veelzijdige en ontroerende verhalen. Ook
komen op vele plekken unieke foto’s en andere tijdsdocumenten tevoorschijn.
Voorafgaand aan het evenement reizen er vanaf oktober
dit jaar koffers door de Heikant. Hierin kunnen bewoners
verhalen, foto’s, gedichten, voorwerpen, tekeningen en
andere tastbare herinneringen aan hún Heikant achterlaten. Deze ‘opbrengst’ dient als inspiratie voor de tentoonstelling en het slotweekend. Bij een volgende editie
van de wijkkrant zal hier speciale aandacht aan worden
besteed.

Stichting Straat doet dit uiteraard allemaal niet alleen. Nu al kan de organisatie rekenen op de steun en
medewerking van de gemeente, Het Ronde Tafelhuis,
de Noordraad Heikant-Quirijnstok, Wijkkrant Noord, de
parochie, ondernemers, de Noordmannen en diverse bewoners. De komende tijd wordt contact gezocht met organisaties, instellingen, scholen, jongeren en andere ‘doeners’ voor de nodige participatie en ondersteuning. Want
dit evenement is pas geslaagd als het vóór en vooral mét
de Heikanters tot stand komt.
De wijkkrant houdt u de komende maanden op de hoogte
van alle ontwikkelingen en er zullen leuke artikelen over
het evenement te lezen zijn. Er wordt ook een speciale
website voor Heikant: een Wereldwijk gemaakt. In de
wijkkrant wordt t.z.t. bekendgemaakt waar u die kunt vinden.
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Gezellig samen wandelen
Elke maandagmiddag in juli en augustus
gaan we - bij goed weer - van 14.00 tot
15.00 uur met een groepje 50-plussers uit
de wijk wandelen in het Quirijnstokpark.
In dit prachtige park is veel moois te zien
zoals: bloemen en planten, grote bomen,
een visvijver en een gedeelte met herten en
lama’s.
Het tempo ligt niet hoog en onderweg
pauzeren we op een bankje.
Lekker buiten bewegen is een weldaad voor
lichaam en geest en samen wél zo gezellig.
Het is ook een manier om nieuwe mensen
te leren kennen. Soms ontstaan er spontaan
mooie gesprekken.
Zin om mee te gaan? De maandagen 108, 17-8, 24-8 en 31-8 gaan we weer. Dan
verzamelen we bij de bankjes tussen de

Weggooien? Mooi niet!

flats aan de Sweelincklaan waar de toegang
tot het park is.
Meer informatie bij Ria Maas.

Duurzaamheid en samen delen in wijkcentrum De Ypelaer

Telefoonnummer: 06 273 71 992 of
Mail: riamaas@contourdetwern.nl

Op de foto’s zijn de kasten en kledingrekken nog wat leeg, maar inmiddels zijn ze al goed gevuld!
Duurzaam leven is soms minder ingewikkeld

met anderen. Alles door en voor wijkbewoners.

nu gebruik maken van dezelfde ruimte in het

en veel leuker dan het lijkt. Vrijwilligers

Zo zorgen we in de wijk voor het milieu en voor

wijkcentrum. Daarom zijn er wat aanpassingen

uit de wijk zetten zich op verschillende

elkaar!

gedaan in de inrichting en aankleding van de

manieren in om spullen een tweede

winkel, zoals je kunt zien op de foto.

kans te geven. Want weggooien? Mooi

De vrijwilligers van deze projecten werken

niet! In verschillende projecten houden

steeds meer met elkaar samen en wijzen de

We zijn weer open!

vrijwilligers en wijkbewoners zich bezig met

bezoekers ook op de andere projecten. Want

Langzamerhand komt alles weer op gang. Ook

het repareren en samen delen van spullen.

hoe meer mensen ervan weten, hoe meer we

de Ruilwinkel. Iedereen is dus weer welkom

Goed voor het milieu. En, zeker in onze wijk

met elkaar bereiken.

om kleding, kleine spullen en speelgoed in

belangrijk, fijn voor mensen die minder te

te leveren. En om onze nieuwe inrichting te
Ruilwinkel De Ypelaer

komen bewonderen.

Bij de Ruilwinkel krijg je voor de ingeleverde

Vanwege de coronamaatregelen is dat in

T-shirts, staafmixers, speelgoed en fietsen

kleding en andere spullen ruilpunten waarmee

aangepaste vorm en op andere tijdstippen.

De vrijwilligers van het Repair-café en Digicare,

je weer andere kleding en spullen kunt

De

van de fietswerkplaats en klussendienst ‘Beter

uitkiezen. Vanwege de coronamaatregelen was

aangepaste voorwaarden voor het inleveren

Stokhasselt’ stellen hun talenten ter beschikking

het wijkcentrum en dus ook de Ruilwinkel vanaf

en ruilen van spullen staan op onze website:

aan anderen en helpen bij reparaties en klussen.

half maart gesloten.

https://ruilwinkelypelaer.nl/

Bij kinderkledingproject Tiramisu, Ruilwinkel

Maar, we hebben niet helemaal stilgezeten:

facebookpagina:

De Ypealer en Het Speelgoedpunt, kun je wat je

de vrijwilligers van Ruilwinkel De Ypelaer en

www.fb.com/ruilwinkelypelaer.

zelf niet meer nodig hebt, inleveren om te delen

van Speelgoedpunt Tilburg-Noord gaan vanaf

besteden hebben!
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en

en

op

onze

onze

Zij maakt het verschil…..
Een meneer belt zelf, op advies van de

mij betekend; zegt hij. ‘De gesprekken die ik

juli t/m zondag 23 augustus. Dit betekent

praktijkondersteuner van de huisarts, naar

met je gevoerd heb, de ondersteuning die ik

ContourdeTwern. Meneer heeft jarenlang

van je heb gekregen. En vooral die keer dat je

gezorgd voor zijn zieke vrouw die inmiddels

met me méé ging naar de gemeente...’

tijdens deze vakantie gesloten blijven, maar

naast zijn onlangs twee goede vrienden

Er valt een stilte. Lydia en ik voelen het allebei.

zijn op afspraak.

overleden en meneer heeft veel behoefte

Lydia heeft het verschil gemaakt.

aan een hartelijk contact. Zijn twee zonen
wonen niet in de buurt en ondanks dat zij

#nooitalleen

hun best doen goed contact met hun vader

Afzender: Brenda Dreesen

te onderhouden, is de eenzaamheid zijn le-

De basisschoolvakantie start zaterdag 11
dat het wijkcentrum andere openingstijden
zal hanteren. De meeste avonden zullen we
de maandag en eventueel de vrijdagavond
Reserveren blijft noodzakelijk, want er is

Maandag

9:00 – 17:00 en 19:00 – 22:00

Dinsdag t/m donderdag

9:00 – 17:00

Vrijdag

Tijdens het huisbezoek geeft hij aan open te

Voor vragen, opmerkingen of reserveringen

spreken we een tweede keer af in het wijkcentrum. Toevallig komt collega sociaal werker
Lydia de ontmoetingsruimte binnen lopen en
de twee herkennen elkaar direct. Lydia komt er
even bij zitten voor een kopje koffie. De meneer
kijkt haar aan, zucht een keer en er verschijnt
een glansje op zijn ogen. ‘Wat heb jij veel voor

8:30 – 23:00

Dinsdag

8:30 – 21.30

Woensdag

8:30 – 23:00

Donderdag

8:30 - 17.00
18.00 - 23.00 *

Vrijdag

8:30 – 13.00
19.00 - 01.00 **

Zaterdag

9.00 – 13.00

Zondag

Alleen tijdens activiteiten

Tijdens schoolvakanties ’s avonds gesloten.
**Laatste vrijdag van de maand
Iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur in
wijkcentrum de Ypelaer. Voorlopig i.v.m.
corona werken wij nog op afspraak.
Je kunt een afspraak maken met Sascha
Engels.
Telefoonnummer: 06 142 49 822

geen vrije inloop!

ven in geslopen.

staan voor ontmoetingsactiviteiten en dus

Maandag

* Om de week
Openingstijden Wijkcentrum de Symfonie

enkele jaren geleden is overleden. Daar-

Openingstijden Wijkcentrum De Ypelaer

ContourdeTwern in Noord
adres

9:00 – 13:00

kunt u mailen naar:
verhuursymfonie@contourdetwern.nl
of telefonisch naar 013 455 38 00
Namens het beheer team en mijzelf

tel

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

adres

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

Fijne vakantie en graag tot ziens!
Ingrid Mutsaers
Coördinator wijkcentrum de Symfonie
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