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‘Kijk mijn wijk’,
Wajidullah Kakar mist Afghanistan
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CAST en Tilburg-Noord
Wijkportret

De drie Musketiers van Tilburg-Noord
Michel de Kievit, Wil Groenewoudt en Ed v.d. Mijden Wijkburger 2019

Door: Ab Kuipers
Op 10 januari 2020 is in wijkcentrum de Symfonie de wijkburger van 2019 bekend gemaakt, een activiteit van de
gezamenlijke wijkraden. De jury, (Mario Jacobs, Lex Teurlings en Miek Korsmit), heeft uit alle voordrachten unaniem besloten de werkgroep Activiteiten Tilburg-Noord
uit te roepen tot wijkburger 2019, in de personen van
Michel, Wil en Ed. Ze hebben bij hun werkzaamheden
maar een half woord van elkaar nodig om te weten wat
er gebeuren moet. Na afloop, als het even rustig is, wordt
er ook wel eens samen wat gedronken. Ze kennen elkaar
door en door en weten wat ze aan elkaar hebben. Het
motto: niet praten maar handen uit de mouwen en aan
de slag. Stille werkers die veel doen voor de medebewoners in Tilburg-Noord
De Werkgroep Activiteiten staat aan de basis van diverse
kleine en grote activiteiten in de Ypelaer en omgeving.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de maandelijkse Familiedagen, de vele buitenactiviteiten in het Ypelaerpark, het
Winterfestival en niet te vergeten het tweedaagse Parkfestival. De coördinator van deze werkgroep is al enkele
jaren geleden tot wijkburger uitgeroepen maar nu is het
de beurt aan de rest van het kernteam, Michel, Wil en Ed.
Zij zijn al vele jaren nauw betrokken bij alle eerdergenoemde activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de
uitvoering. Ook als een beroep op hen wordt gedaan om
in Tilburg-Noord mee te helpen bij andere activiteiten,
zoals de Wandelvierdaagse Tilburg-Noord en het Zomerfestival bij wijkcentrum De Symfonie, stellen ze daar hun
uitgebreide kennis en ervaring met het organiseren van
activiteiten beschikbaar. Michel, Wil en Ed zijn een uitstekend samenwerkend team en krijgen nu het schouderklopje dat ze verdienen.

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN
fysio-, manuele- en bekkentherapie

Van links naar rechts: Michel de Kievit, Wil Groenewoudt, Ed v.d. Mijden, Mario Jacobs

Meld je aan voor de

PITSTOPCONTROLE
Gratis haal-

VERTROUWD, DICHTBIJ
PERSOONSGERICHTE
AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26 Tilburg | 013-4565410

APK met GRATIS

met 12 PUNTEN CHECK

en brengservice

www.autoprobaat.nl

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

Foto: Miek Korsmit
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C OLOFON

Toen & Nu; De Nieuwe Warande...

CORRESPONDENTIEADRES:

Door: Lambert Winkelmolen
Hoe komt deze volop in ontwikkeling zijnde woonwijk, gelegen in de hoek tussen industrieterrein Loven-Noord
en Berkel-Enschot aan zijn naam? En wat is het verband met Tuinpark ‘De Hazennest’? Tevens is het de naam van
een stichting die zich bezighoudt met de toekomstige ontwikkeling van het gebied grenzend aan Tilburg-Noord.
De naam vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw. Graaf Willem van Hessen-Kassel, Heer van Tilburg en Goirle, laat in
1712 de Oude Warande aanleggen. In navolging hiervan verwerft Gijsbertus van Hogendorp in 1757, in de Rauwbraken ruim 20 hectare waar hij een Nieuwe Warande laat inrichten. Het rechthoekige perceel wordt beplant met
bomen en doorsneden door kaarsrechte drijflanen, waar Gijsbertus zijn grote hobby, de jacht kon uitoefenen

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

Scan de code hiernaast om naar
onze facebookpagina te gaan.
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Omstreden…

De aankoop was niet geheel onomstreden. De gronden
waren een onderdeel van de ‘Tilburgse gemeint’ en waren
voor de boeren van het nabijgelegen Hazennest en de Heikant van groot belang. Veel gemeenschappelijke stukken
grond waren in eerder jaren al overgegaan in particuliere
handen en daarmee niet meer toegankelijk voor de boeren. Zij waren voor de uitoefening van hun landbouwbedrijf juist afhankelijk van de onontgonnen gemeenschappelijke gronden. Hier werd namelijk het noodzakelijke
brand- en bouwhout gehaald, turf en leem gestoken, de
hei werd er ‘afgevlagd’ voor strooisel voor de (pot)stallen,
er werd klein wild gevangen (gestroopt), koeien en schapen geweid en men hield er bijen.

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

Gesplitst…

Het perceel van Gimbrère werd in 1942 geveild en kwam
na een splitsing in handen van diverse eigenaren. Het bos
verdween begin jaren ‘70 gedeeltelijk onder het huidige
industrieterrein Loven en de latere Burgemeester Bechtweg. Op het laatste restant van de Nieuwe Warande bevinden zich nu de volkstuinen van ‘Tuinpark De Hazennest’
aan de Hazennest-Oost. De oostelijke begrenzing van de
Nieuwe Warande is hier nog steeds zichtbaar. De houtwal
die de volkstuinen van ‘Tuinpark De Hazennest’ afschermt
ligt op de grens van de vroegere Nieuwe Warande.
Opmerkingen, vragen, ideeën.
E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

De bom barst…

DRUKWERK: DKZET
E-MAIL

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

Toen de heer in 1763 opnieuw 45 hectare wilde hebben ter
ontginning, barste de bom. Als Schout en Schepenen op
23 juli van dat jaar het stuk grond gaan inspecteren teneinde hun toestemming te kunnen verlenen, worden zij
onthaald door een groepje boeren met zeisen en schoppen. Er klonk luid protest: ‘Het is onze grond, wij krijgen
gebrek aan grond voor ons vee’. Veel succes hadden zij
niet; de uitgifte werd toch door gezet.

DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH
HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN
Voor editie 2 van 2020, die uitkomt op 18 maart 2020 moet
de kopij binnen zijn op 20 februari 2020

Het 20 hectare grote bos kwam in het bezit van de families
Suijs en Van de Mortel na de verkoop van de bezittingen
van Van Hogendorp. Van de Mortel verkocht het grootste
deel van de Nieuwe Warande in 1924 aan toenmalige directeur van de GGD, Jules Gimbrère. Het andere deel kwam
in handen van steenfabriek A.J. Claesen & Co, gevestigd
aan het Wilhelminakanaal. Claesen liet vanaf de fabriek
een smalspoor aanleggen en begon met de leemwinning.
Foto's: Myriam Krol

Wandelingen op inschrijving 1e kwartaal 2020:
Zondag 16 februari 13.00 uur Centrumwandeling.
Inschrijven: Bruggen@stadsgidserij.nl.
De “good old” centrumwandeling is de bakermat van alle wandelingen. Natuurlijk komen de “high-lights” van de
stad aan bod, doorspekt met het rijke verleden van onze stad. Natuurlijk is –zoals altijd- het standbeeld van Koning
Willem II het vertrekpunt van deze wandeling. Hij wijst ons met uitgestoken hand de weg door het mooie Tilburg.
Start: Standbeeld Koning WillemII Heuvel Tilburg. Kosten € 4,00 pp.
Zondag 1 maart 13.00 uur Theresia wandeling.
Inschrijven: Vissers@stadsgidserij.nl.
Door ontwikkeling van de Spoorzone en de doorgangen van het spoor lijkt Theresia ineens veel dichter bij het centrum te liggen. Er valt veel te vertellen over dit stukje Tilburg waar eens de gasfabriek voor onze warmte zorgde en
de zusters Clarissen hun gebeden prevelden.
MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36, Tilburg. Kosten € 4,00 pp.
Zondag 15 maart 13.00 uur. Fatimawandeling. Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl.
Fatima, de 1e nieuwbouwwijk van Tilburg na de 2e wereldoorlog. Een afsplitsing van Broekhoven 1.
Een wijk waar de pastoor de scepter zwaaide en veel nieuwe ontwikkelingen gestalte kregen. Een wijk waar de bekende architect Bedaux menig bouwwerk ontwikkeld heeft en om zeker niet te vergeten de alom bekende Aabee
fabrieken hun plek hadden.
Start: Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c Tilburg. Kosten € 4,00 pp.
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Om over naar huis te schrijven
Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken
Door: Jacques van der Borght

Sneuneus
Mijn tweede naam is Aagje; ik steek mijn
neus graag overal in. Niet dat zulks veel
zin heeft, want hij doet het niet meer, helemaal niet. Ik ruik niks. Geen idee hoe dat
komt, het is niet meer te repareren. Het zal
de leeftijd wel wezen, net als mijn gehoor
en mijn zicht. Alleen kun je daar een bril en
gehoorapparaten voor aanschaffen. Voor
je neus is geen vervanging. Met een haperende kokkerd moet je leren leven. Niet
alleen ruik ik niks meer, zo’n gebrek heeft
ook effect op je smaak; ik proef alleen nog
basissmaken: zoet, zuur, zout, bitter en
umami. Elke wijnproeverij leidt tot dezelfde conclusie: zuur.
Is dat erg? Ja, ik kan nooit meer in de nek
van mijn vrouw snuffelen en zeggen dat
ze lekker ruikt. Toen ik nog werkte, moest
ik wel eens dingen doen die akelig, spannend of gevaarlijk waren. Op zulke dagen
nam ik een zakdoek mee met een snuifje van haar parfum. Als het dan link werd, kon ik
even ruiken en was ze een beetje bij me, mijn steuntje in de rug.
Ik ruik evenmin nog of ik zelf wel helemaal fris ben. Nou hanteer ik al mijn hele leven
een high standard als het gaat om persoonlijke hygiëne. Dus niet dat ik me zorgen maak.
Op een zeker moment wilde ik echter een nieuwe deodorant en dan is hulp geboden
want ik kan niet beoordelen of iets lekker ruikt; voor je het weet loop je met walmende
oksels en wasem je wc verfrisser of viooltjes. Mijn Liefsten* heeft deo gevonden van
een klassiek Amerikaans merk, een beschaafde herengeur met eikenmos in een flesje
met verstuiver, helemaal goed… Tot ik laatst een refill wilde bestellen op internet en
las: ‘Beroemde mensen die dit product ook gebruiken’. Kirk Douglas, Bob Hope en last
but not least: Donald Trump. Sindsdien ruik ik weliswaar lekker maar zit daar toch een
luchtje aan.
*Liefsten, mét hoofdletter en meervoud. Zij is mijn Koningin dus ik pas de pluralis majestatis toe (koninklijk meervoud, vgl. “Wij Beatrix, Koningin der Nederlanden”).

Nieuwe coördinator in het Alzheimer Café Tilburg
Per 1 januari 2020 heeft het Alzheimer Café Tilburg een
nieuwe coördinator. Yvonne de Weerd nam het stokje
over van Ria Feiter die deze functie 10 jaar heeft vervuld
en voor velen een bekende spil was in het Alzheimer
Café. Ria blijft als vrijwilliger actief binnen het team.
Yvonne is 43 jaar werkzaam
geweest waarvan de laatste twaalf jaren als gastvrouw bij een dagopvang
voor mensen met dementie. Dit werk heeft zij met
veel liefde gedaan. Inmiddels is Yvonne al weer drie
jaar als vrijwilliger actief in het Alzheimer Café waar zij
het erg naar haar zin heeft. Zij hoopt als coördinator haar
steentje bij te kunnen dragen om samen met alle vrijwilligers het Café vorm te blijven geven op een wijze die
aansluit bij de afgelopen 16 jaren. Het team heeft daar
alle vertrouwen in en wenst Yvonne veel succes.

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS
VERWIJS VERWIJST MENSEN VAN VERRE VERDER
Door: Hans Happel
Op een regenachtige vrijdagmorgen in december, terwijl Nederland bijkomt van Sinterklaasavond, ontvangt een rij gesluierde vrouwen een volgnummer voor een gesprek
met een mediator van VerWijs. Veelal wijkbewoners uit het deel van Noord waar de armoede het meest schrijnend is. Gastvrouw Angelique van het verwijsspreekuur in het
Ronde Tafelhuis, heet ze welkom en schrijft ze in. Zij wordt bijgestaan door Zarah, die de
meeste van deze vrouwen in hun Somalische moedertaal te woord kan staan. Alles is
gericht op zo goed mogelijke communicatie.

Joke Roovers

In de grote zaal van het VerHalenHuis, wachten de vrouwen op hun beurt voor een gesprek met de mediator. Vandaag zijn er drie aanwezig die de vrouwen helpen met vragen of problemen op het gebied van geld, opvoeding, verblijfsvergunning, werk, schuldenproblematiek en nog veel meer. Ik maak een praatje met Joke Roovers, één van die
mediators. Ze zit voorovergebogen over een lijst met adressen van de bezoekers van de
laatste paar maanden. Ze is op zoek naar het adres van een mevrouw die bedden heeft
aangevraagd voor haar kinderen, die op de grond slapen. De Lyons Club heeft bedden
ter beschikking gesteld. “Binnen de kortste keren overtrof de vraag het aanbod” weet
Joke te vertellen. Als een lopend vuurtje gaat zoiets rond bij de mensen van Stokhasselt
Noord. Joke wil op huisbezoek bij de moeder van de aanvraag. Ze gaat ter plekke orde
op zaken stellen. Na deze screening kan de klusjesdienst van ContourdeTwern de bedden gaan plaatsen.

Formulieren invullen

Elke vraag om ondersteuning wordt door de vrijwilligers van VerWijs zorgvuldig onderzocht. Of het nu gaat om wasmiddelen van de Sop- en Zeepplank of om een betalingsregeling met een zorgverzekeraar over ziektekosten. Het meeste werk van de mediators
gaat echter zitten in het helpen invullen van formulieren. Bijvoorbeeld voor Bijzondere
Bijstand, huur- en zorgtoeslagen en bij het mee opstellen van betalingsregelingen. “Wanneer het gaat om meerdere betalingsregelingen wordt de zaak doorverwezen naar de
schuldhulpverlening. Wij kunnen de mensen een eind op weg helpen, want het is voor
hen vaak erg lastig een beroep te doen op gemeentelijke instellingen, maatschappelijk
werk of andere instanties. Hun kennis van het Nederlands is vaak te gebrekkig. Sommigen zijn zelfs analfabeet”, legt Joke Roovers uit.

Communicatie met instanties

Het valt niet altijd mee om
met instanties te communiceren. Een ernstige aanslag
op je inkomen valt op de
deurmat. Een ontoegankelijk, onleesbaar formulier
moet worden ingevuld.
We kennen het allemaal
uit eigen ervaring. VerWijs bemiddelt tussen die
instanties en de mensen
aan de onderkant van de
samenleving. Het verwijsspreekuur doet aldus, wat
in onze christelijke traditie
diaconie wordt genoemd.
Foto: Miek Korsmit
Het spreekuur is er om samen met de vragensteller een oplossing te zoeken en op zoek te gaan naar de instantie
die verder kan helpen. Bijna iedere week is er tijdens het spreekuur op het Wagnerplein
ook een consulent van de Rechtswinkel of een intermediair van de stichting Leergeld
aanwezig. Stichting Leergeld wil kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een
laag besteedbaar inkomen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten
om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buiten de boot vallen. Dit doet Leergeld door
materiële of financiële ondersteuning te bieden. Tenslotte is regelmatig ook één van de
huismeesters van WonenBreburg aanwezig om klachten op te nemen over flat of woning
VerWijs verwijst mensen van verre verder, zodat instanties, die op grote afstand staan, benaderbaar worden. VerWijs kan nog steeds vrijwilligers gebruiken die als mediator actief
willen worden. E-mail: verwijs@rondetafelhuis.nl

P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | F E B R 2 0 2 0

Het Zwaailicht..............
Verloren en gevonden voorwerpen

Babbelaars

Stel: u vindt een voorwerp op straat. Of u raakt zelf iets kwijt. Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee. Waar kunt u het afgeven? En waar kunt u navragen of uw
voorwerp gevonden is? In beide gevallen is het antwoord: bij de gemeente. U kunt
ook kijken op www.verlorenofgevonden.nl of www.ilost.nl.
Een onbeheerd voorwerp op straat is wettelijk eigendom van de betrokken gemeente.
Als u op straat iets vindt (van portemonnee tot fiets, van sleutels tot identiteitspapieren),
dan kunt u dit melden en - als u dit wilt - afleveren bij uw gemeente, niet bij de politie.
Op de websites www.verlorenofgevonden.nl en www.ilost.nl kunt u het ook melden als u iets
heeft gevonden. Beide websites zijn in gebruik bij Nederlandse gemeenten.U kunt daar
ook kijken of iemand het voorwerp als verloren heeft opgegeven.
Heeft u iets verloren? Meldt
dat dan bij de gemeente
waar dit gebeurd is. Mogelijk is het daar al afgeleverd. Zo niet, dan noteren
baliemedewerkers uw gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgeleverd,
dan nemen ze contact met
u op. Kijk op de website
van uw gemeente hoe u
uw verloren voorwerp kunt
aanmelden.
U bent uw paspoort, IDkaart of rijbewijs kwijt?
Paspoorten en rijbewijzen
zijn eigendom van de Nederlandse staat. Daarom moet u bij diefstal aangifte doen en
het verlies (of diefstal) melden bij uw gemeente. U kunt in uw gemeente ook direct een
nieuw document aanvragen.
De gemeente zorgt ervoor dat het nummer van het verloren of gestolen document in
een landelijk systeem geregistreerd wordt. Hiermee wordt overal duidelijk dat het document ongeldig is. U hoeft
hiervoor dus niet naar de
politie.
Vindt u uw paspoort of
identiteitskaart terug nadat
u aangifte heeft gedaan?
Dan bent u verplicht het
document in te leveren bij
uw gemeente. U kunt uw
teruggevonden document
dus niet meer gebruiken
als identificatiemiddel. Het
document staat namelijk
als vermist geregistreerd.
Deze registratie is niet
terug te draaien. Het gebruik van een teruggevonden paspoort is strafbaar.
De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen.
Iets gevonden of verloren in het openbaar vervoer?
Openbaarvervoersmaatschappijen hebben eigen wegen voor gevonden en verloren
voorwerpen. Vind je iets in de trein, geef het dan aan een NS-medewerker. Die zorgt
dat het goed terechtkomt. Vind je iets in de bus, geef het aan de chauffeur. Ben je iets
kwijtgeraakt in bus of trein, kijk dan op een van beide websites die hierboven genoemd
zijn. De meeste vervoersbedrijven maken gebruik van www.ilost.nl

Door: Marco van der Sijpt

Foto: Miek Korsmit

Al eerder schreef ik over mijn zintuigen: al veel vaker schreef ik over het voelen
van de wind, zien van nieuwe knopjes op de takken en aanvoelen wat een kind wil
terwijl het iets anders zegt. Je zou denken dat ik onderhand behoorlijk bekwaam
ben in aanvoelen. Ik ben veel met waarneming bezig en gebruik daarvoor natuurlijk mijn zintuigen. Ik dacht dat te beheersen. Nou… niet dus.
December 2019…
Mijn beste vriend heeft me uitgenodigd om in Antwerpen te gaan ‘bos-baden’. Ik
moest het ook opzoeken hoor. Dit Japanse gedachtegoed omvat baden in het bos,
jezelf overgeven aan de stilte van het bos en waarnemen met al je zintuigen. Er is
natuurlijk veel meer dan alleen de ogen en de oren. Wat dacht je van het aanraken
van bladeren, ruiken aan zand, contact maken met een boom? Ik weet dat het heel
zweverig klinkt en juist dat maakt me dan nieuwsgierig. Dus wij daar naartoe.
Onder leiding van een wandelcoach (Ann Tilman) zouden we ons onderdompelen
in de helende mysteries van het bos. Even een moment voor jezelf, een moment van
bezinning. En dat was het ook zeker!
Fysieke omstandigheden? Graadje of zes. Motregen. Windkracht 2. Naar mijn maatstaven een prachtige herfstdag. Voelen. Even die regen op je gezicht en de huivering die de wind veroorzaakt. Een t-shirt en een fleecevest. Dat moet genoeg zijn. Ik
had een regenjasje bij voor als het koud wordt.
Ann vroeg of iedereen op zijn gemak was. Of iedereen in dit moment was. Geen
honger, niet naar de wc moeten. Niet te warm hebben maar ook niet te koud. “Want”,
zo zei ze, “de kou kan afleiden”. En dat was nieuw voor me, compleet nieuw voor me.
Ik hoorde haar wel maar snapte het nog niet. Kou is een fysieke gewaarwording die
mij vaak vergezelt: als ik bij drie graden boven nul ga hardlopen in t-shirt en korte
broek. Als ik in december op blote voeten in de tuin loop. Die steeds bij me is en ik
als een gegeven beschouw niet als hinder. En dat was nu anders. Ik had het verkeerd
ingeschat. Zelfs het regenjasje dat ik tenslotte aantrok mocht niet baten. Ik had het
nog steeds een beetje koud en dat leidt inderdaad af! Natuurlijk was ik ook bezig
met andere zintuigen maar mijn fysiek gestel was bezig met bibberen. Met warm
worden. Me comfortabel willen voelen. En dat lukte niet. Als je kou kunt voelen dan
kun je alles voelen. Niet dus. Dankjewel Ann voor deze bijzondere ontdekking.
Inmiddels 2020 zit ik weer lekker binnen en is het comfortabel. Ik zit onder een
fleecedeken op de bank en de kat kroelt in mijn nek. Ze loopt heen en weer over de
rugleuning en ook nu voel ik weer. Comfortabel, op mijn gemak. Het is aangenaam
warm en zonder bibberende vingers schrijf ik deze column.
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N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N
SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Tonpraotersgala in Symfonie

Ouderen- en kindercarnaval in De Symfonie Kinderdisco

Op zondag 16 februari vindt tussen 14.00 en circa 18.30
uur het jaarlijkse Tonpraotersgala plaats in MFA De Symfonie (Eilenbergstraat 250, 013-4553800). De zaal is open
vanaf 13.00 uur. De kaartjes kosten € 5,- en zijn ter plaatse
verkrijgbaar maar ook vanaf 1 februari in de voorverkoop.
En de Tonpraoters? Dat zijn: Ton Brekelmans, Frank Stevens, Cees Coolen, Hans Eikemans, Peter Ritsema en Rien
Van Genugten. De presentatie wordt verzorgd door Dolf
Becx.

Ook dit jaar organiseren we een carnavalsfeest voor kinderen en ouderen. Dat gaan we doen op zondag 23 februari in De Symfonie (Eilenbergstraat 250).
Het ouderencarnaval begint om 12.00 uur (de zaal is open
vanaf 11.30 uur) en duurt tot ongeveer 14.00 uur. De presentatie wordt verzorgd door Dolf Becx. De inwendige
mens wordt niet vergeten. Er is soep, een broodje, een
hapje en drankje. De toegang is voor de ouderen gratis.
Het feest voor de kinderen en (groot)ouders begint rond
15.00 uur (na d’n Opstoet) en duurt tot 18.00 uur. DJ Daan
zorgt voor de muziek. Voor de kinderen wordt een entreeprijs gevraagd van € 1,-. De kaartjes zijn nu al te koop in
De Symfonie (bij de receptie) maar zijn ook op 23 februari
bij de entree verkrijgbaar.

Elke 2de zaterdag van de maand is er kinderdisco in De
Symfonie (Eilenbergstraat 250) voor basisschoolkinderen.
De aanvang is 20:00 uur en we eindigen rond 22.00 uur.
De entreeprijs is € 1,-. Zie de poster voor het programma
van 2020.

Ouderen- en kindercarnaval in De Ypelaer

Foto: Carin van Voorst

De Werkgroep ouderen organiseert niet alleen een carnavalsevenement in De Symfonie. Ook De Ypelaer gaat op
carnavalstoer. Op zaterdag 22 februari is er een carnavalsmiddag voor ouderen die daarna wordt gecombineerd
met het kindercarnaval. Die middag begint om 13.00 uur
voor de ouderen. Om 15.00 uur sluit het kindercarnaval
aan. Het wordt een gezellig feest met een hapje, drankje, een tonpraoter, een ballonnenvrouwtje en een DJ. In
De Ypelaer dus (Corellistraat 10).

Spreekuren wijkraden Tiburg-Noord
De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden
spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala aan onderwerpen. Voor
specifieke informatie zal worden doorverwezen naar
gespecialiseerde instanties.

Spreekuren in De Ypelaer

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

Dinsdag 18 februari van 11.15 tot 12.00 uur
Dinsdag 3 maart van 11.15 tot 12.00 uur
Woensdag 4 maart van 18.30 tot 19.30 uur
Dinsdag 17 maart van 11.15 tot 12.00 uur

Spreekuren in De Symfonie

Donderdag 6 februari van 18.30 tot 19.30 uur
Woensdag 19 februari van 10.00 tot 11.00 uur
Woensdag 4 maart van 10.00 tot 11.00 uur
Donderdag 12 maart van 18.30 tot 19.30 uur

Meer wijknieuws op pagina 6
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N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N
SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

Familiedag Ypelaer

Op zondag 1 maart 2020 wordt er weer Familiedag
met vrijmarkt gehouden in wijkcentrum De Ypelaer.
De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden daarvoor kan op elke dinsdag van 19.00
tot 20.00 uur in De Ypelaer of via het e-mailadres
vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.
In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan iedereen vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een complete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan
€ 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. In principe kun je tot 13.00 uur gewoon
binnenlopen maar we zijn vaak al eerder ‘uitverkocht’.
Wacht dus niet te lang want op=op.
Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen
aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent
per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met
levensmiddelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via:
familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl.

Verkeerssituatie Wagnerplein
Op 18 december 2019 is er een overleg geweest met gemeente, Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad
en de heer Cools namens de winkeliers over de situatie
rondom het Wagnerplein.
Tijdens dit overleg is indringend maar ook inhoudelijk ingegaan op de problemen en de (technische) oorzaken van
met name de verkeerssituatie Brucknerlaan en de gevolgen daarvan. Aan de orde kwamen onder andere de jaren
geleden gemaakte plannen, de adviezen en de op grond
daarvan genomen besluiten. Gesproken is over modellen,
berekeningen, metingen, et cetera.
Er is aan de gemeente héél duidelijk gemaakt waar op dit
moment de knelpunten zitten en er zijn suggesties gedaan om de situatie te verbeteren.
De gemeente gaat de voorstellen voor de gewenste oplossing bespreken en heeft toegezegd in januari met een
terugkoppeling te komen. Wij houden u op de hoogte.

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Zwaluwenbunders

We hebben al verschillende keren in deze krant een publicatie gedaan over het gebied Zwaluwenbunders. De
eerste keer was in de zomer van 2018. Toen betrof het de
plannen van de gemeente om het gebied in te richten
als bedrijventerrein voor met name logistieke bedrijven
en distributiecentra. Die plannen stuitten op veel weerstand en er werden meer dan 70 bezwaarschriften (zienswijzen) ingediend (ook door de Noordraad). Het gaat in
de plannen namelijk om enorme bedrijfshallen waarvoor
veel natuur zou worden opgeofferd met bovendien grote
consequenties voor de leefomgeving van Tilburg-Noord.
We voorzagen ook dat voor het extra werk in die sector
vooral arbeidsmigranten aangetrokken zouden (moeten)
worden.
Onze tweede publicatie was in het voorjaar van 2019
nadat we bericht hadden gekregen dat de gemeente de
plannen in de ijskast had gezet vanwege de noodzaak van
een extra milieueffectenrapportage (m.e.r.) Er moest meer
onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Het
betekende (in ieder geval) een pas op de plaats. En daar
waren we verheugd over.
Onze blijdschap was over toen de gemeente eind 2019
met het initiatief kwam om Zwaluwenbunders als depot
te gebruiken voor de opslag van 200.000 m3 met PFAS vervuilde grond. De PFAS-norm was door de landelijke overheid zo scherp gesteld dat grondbedrijven heel veel grond
niet meer mochten benutten. Een en ander is terug te lezen in de wijkkrant van afgelopen december. Inmiddels is
de PFAS-norm verhoogd. Hierdoor kan veel (licht vervuilde) grond weer worden gebruikt en is Zwaluwenbunders
als opslagplaats misschien (en hopelijk) niet nodig.
Maar de gemeente zit niet stil, dat wisten we al. Nu worden
er plannen ontwikkeld om – zolang een bedrijventerrein
niet wordt gerealiseerd - in Zwaluwenbunders een (tijdelijk) energiepark aan te leggen in combinatie met (tijdelijke) natuur. Vooralsnog voor de periode van 10 jaar want
het bedrijventerrein is (nog) niet definitief van de baan.
Op 9 januari is een groep bij elkaar gekomen, bestaande
uit belangstellenden uit de wijk en professionals, om het
idee te bespreken en mee te denken met mogelijke opties.
De Noordraad was daarbij aanwezig. En eerlijk is eerlijk,
het was een inspirerende brainstormsessie. Al schetsend -

letterlijk – zijn elementen genoemd die zouden passen in
het gebied. Een gebied dat vooral groen moet blijven en
zelfs groener moet worden. De hoofdlijnen van de schets:
kleinschalige natuur met zoveel mogelijk biodiversiteit,
met ook kleine stukjes bos en zelfs voedselbosjes, maar
ook kleinschalige, biologische, landbouw met houtwallen
omzoomd (er is nu ook al landbouw). En als er dan per sé
zonnepanelen moeten worden geplaatst, zorg dan dat ze
zoveel mogelijk op natuurlijke wijze worden ingepast.
Aandacht was er ook voor de sociale kanten van de wijk en
de waarde die het gebied kan hebben voor Tilburg-Noord.
Zeker als er een goede ontsluiting komt voor wandelaars.
De economie van bedrijventerreinen (en Tilburg als logistieke hotspot) is een korte termijnvisie. Het is het gevolg
van het huidige westerse consumptiegedrag. Maar daar
moeten we van af. Daar wordt de wereld en ook Tilburg
niet beter van. Dat economisch denken moeten we ombuigen naar denken in de zin van welzijn en gezondheid.
Dat sluit dan mooi aan bij het bestuursakkoord 20182022; ‘Gelukkig en gezond in Tilburg’.
Maar voor de duidelijkheid: het gaat om voorstellen die
door de projectorganisatie worden uitgewerkt en dan
aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeenteraad
neemt uiteindelijk een besluit.

Fietstunnel Von Weberpad
De Noordraad is benaderd over de fietstunnel bij het Von
Weberpad. De tunnel is bepaald geen fraaie toegangspoort naar het Wagnerplein. Graffiti en slechte verlichting
zorgen voor een verpauperd beeld. De Noordraad volgt
het voorstel van bewoners voor een opknapbeurt en zal
hierover in gesprek gaan met de gemeente.

Verkeersdrukte Sweelincklaan

Foto: Carin van Voorst

Wandel4daagse Tilburg-Noord
De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van
maandag 6 april t/m donderdag 9 april. Het is voor
de zesde keer dat deze
activiteit voor basisschoolleerlingen in Noord wordt georganiseerd. In de volgende
Wijkkrant wordt uitgebreidere informatie gegeven zoals
de inschrijfmogelijkheden.

Opera in Symfonie

Elke laatste donderdag
van de maand kunt u in De
Symfonie (Eilenbergstraat
250) een prachtige opera
beleven. De eerstvolgende
zijn op 20 februari, ‘Carmen
van Bizet’ en op 19 maart
‘Mozes in Egypte’ van
Rossini. De entreeprijs is
nog steeds € 5,- waarvoor u ook een kopje koffie of thee
kunt drinken en een programmaboekje ontvangt. De aanvang is standaard 19.30 uur.

De werkgroep WWV (Wonen, Woonomgeving en Verkeer)
van de Noordraad heeft voorjaar 2018 een leuke stap
weten te zetten om de veiligheid op de Sweelincklaan te
verbeteren. Nadat we veel verbetervoorstellen hadden
gedaan (zoals 30 km-zone, verkeerslichten, signaallichten, drempels, zebrapad, waarschuwingsborden en verkeersspiegels) heeft de gemeente - op voorstel van wijkregisseur Samir Azahaf en onze werkgroep - ter hoogte
van de bushalte aan beide zijden van de weg silhouetten
geplaatst. Ze dienen als blikvanger om automobilisten
attent te maken op een naderende lastige/gevaarlijke
situatie. Het zijn prachtige kunstwerken van kunstenaar
Martien Kuipers.

niet aan. Niet wat betreft veiligheid, ook niet wat betreft
vervuiling (fijnstof, roetdeeltjes) en geluidsoverlast.
De extra drukte van de laatste tijd wordt mede veroorzaakt
door de uitbreiding van het industrieterrein Kraaiven (met
meerdere hallen). Deze extra logistieke activiteiten hebben veel consequenties voor Tilburg-Noord. En dan is de
containerterminal aan het kanaal nog niet eens gebouwd.
Waar moet dat naar toe? Hoe blij moeten we zijn met het
beleid van de gemeente om door te gaan met Tilburg te
promoten als logistieke hotspot?

We zijn dan ook blij met deze stap. Maar daarmee zijn
we er nog niet. De Sweelincklaan is door de jaren heen
een doorgaande weg geworden met niet alleen steeds
meer personenauto’s maar ook veel meer vrachtverkeer.
De Noordraad heeft al eerder aan de bel getrokken over
de toename van zwaar verkeer. De wijkregisseur (Samir
Azahaf ) heeft toen contact gelegd met transportbedrijven en duidelijk gemaakt dat de weg niet geschikt is als
doorgaande weg voor deze voertuigen. En dat had een
positief resultaat. Veel chauffeurs kozen voor een route
buiten de wijk om.
Maar nu merken we weer een grote toename van vrachtverkeer. Onlangs hebben zowel individuele bewoners als
bewonersorganisaties zich laten horen bij de Noordraad
omdat er opnieuw veel hinder is van zwaar verkeer op
de Sweelincklaan. Deze weg is hier namelijk niet op ingericht. Maar de Sweelincklaan vormt wel een snelle verbinding van het industrieterrein naar de rest van Tilburg.
Truckchauffeurs kiezen steeds vaker voor de kortste route.
Niet alleen vrachtwagens zorgen voor overlast; dat geldt
ook voor tractoren, niet zelden voorzien van aanhangers
met onafgedekte en stoffige ladingen. De wijk kan dit

Foto: Carin van Voorst
Inmiddels heeft de Noordraad (bij monde van de werkgroep WWV) de wijkregisseur (gemeente Tilburg) opnieuw gevraagd om in gesprek te gaan met de logistieke
bedrijven. Zwaar verkeer zou gebruik moeten maken van
de grotere rondwegen en niet dwars door wijken moeten
rijden.
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GEMEENTENIEUWS
De gemeente als vierde hulpdienst
Naast de bekende, zichtbare hulpdiensten (brandweer,
politie en ambulance) heeft de gemeente ook een rol bij calamiteiten. Petra Claus is adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding bij de gemeente en vertelt wat daar, veelal
achter de schermen, gebeurd op het gebied van veiligheid.
"Bij de gemeente zijn ambtenaren van verschillende afdelingen getraind om mensen in de stad te helpen bij allerlei
calamiteiten. De hoofdtaken van de gemeente bij branden
en andere calamiteiten zijn: het bieden van (nood)opvang,
het voorzien in eerste levensbehoeften, de zorg voor milieu,
gebouwen en de openbare ruimte en crisiscommunicatie,
informatievoorziening en nazorg. Een voorbeeld is de brand
van afgelopen augustus in een appartementencomplex naast
Den Herdgang. De gemeente verzorgde tijdelijk onderdak
voor mensen die niet bij familie konden overnachten. Samen
met de brandweer en het Rode Kruis werd geregeld dat
mensen de benodigde medicijnen uit hun woning konden
halen. Verder organiseerde de gemeente met de woningbouwcoöperatie en de stichting Salvage dat er een informatiecentrum werd ingericht waar gedupeerden met vragen
terecht konden. Stichting Salvage helpt namens de verzekeraar gedupeerden van een brand om schade te beperken of
onderdak te bieden. Salvage is dus een belangrijke partner
van de brandweer en de gemeente bij incidenten. Enkele
dagen na de brand is er door de gemeente nog een bijeenkomst georganiseerd waar mensen werden geïnformeerd
over de nasleep van zo'n gebeurtenis. Ook de GGD, slachtofferhulp en maatschappelijk werk waren daar aanwezig.
Vele handen
Als gemeente werken we bij calamiteiten dus samen met
veel andere organisaties. Bij het voorbeeld van de brand

in het appartementencomplex waren dat het Rode Kruis,
de brandweer, de ambulancedienst, de politie, de woningbouwcoöperatie en stichting Salvage. We kregen bovendien
veel hulp van het naastgelegen zorgcentrum en vrijwilligers
die spontaan kwamen helpen. Heel mooi om te zien hoe
iedereen op zo'n moment voor elkaar klaar staat. Vanuit de
gemeente zelf waren er toch zeker 40 ambtenaren aan het
werk, achter de schermen. Sowieso zijn er elke dag - en ook
elke nacht - tientallen ambtenaren die oproepbaar zijn en
die binnen de kortste keren klaar staan om te helpen. Collega's die, zonder dat daar iets tegenover staat, bereid zijn
om in hun vrije tijd te helpen als er iets aan de hand is in de
stad. Daarnaast zijn er ook nog collega's met piketdienst, die
24 uur per dag bereikbaar zijn en binnen 30 minuten aanwezig kunnen zijn bij een incident. Dit piketteam is het voorportaal van de gemeente voor situaties waarbij de openbare
orde of veiligheid in het geding is. Denk daarbij aan dumping
van drugsafval of een geweldsincident met veel impact op
de slachtoffers. Bij elke situatie met mogelijke impact op de
samenleving kun je ervan uitgaan dat de gemeente aan het
werk is, net als de hulpdiensten.

groter dat je nog kunt vluchten. Wat we zowel ondernemers
als inwoners vooral willen meegeven: wees bewust van de
risico's, leer wat je kunt zelf kunt doen om incidenten te
voorkomen en hoe je moet handelen als je onverhoopt toch
betrokken raakt bij een incident".

Oefenen en voorlichting
Samen met de brandweer geven we ook steeds vaker voorlichting over het voorkomen van incidenten. We richten ons
daarbij op wat je zelf kunt doen om een incident te voorkomen en hoe je elkaar kunt helpen als er onverhoopt toch
iets mis gaat. Sommige tips zijn ogenschijnlijk simpel, maar
kunnen het verschil maken. Denk daarbij aan het vrijhouden
van de gang in appartementencomplexen zodat mensen
makkelijk kunnen vluchten en het ophangen van rookmelders. Door een rookmelder op te hangen in je woning heb
je veel sneller door dat er iets in je huis brand en is de kans

Vrijwilligers denken mee
Inwoners van de gemeente kunnen vanaf januari hulp krijgen van een 'meedenker'.
Dat is een vrijwilliger die meedenkt en kan helpen op het gebied van zorg, jeugdhulp
of werk en inkomen.
Soms kan het lastig zijn om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat de
oplossing is. Voor veel mensen is het handig als er iemand meedenkt. Dat kan een
familielid zijn, een buurman of buurvrouw of een goede kennis. Omdat niet iedereen
zo'n netwerk van mensen om zich heen heeft, zijn er in Tilburg nu de meedenkers. Dit
zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen helpen bij het zoeken naar de juiste zorg of
bij het opstellen van een zorgaanvraag. Zij denken mee vanuit hun eigen ervaring of
het werk dat ze doen. Op deze manier wil de gemeente zorgen dat alle inwoners de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Juiste zorg
Rolph Dols, wethouder zorg en welzijn: "Met alle veranderingen op het gebied van
ondersteuning is het niet voor iedereen eenvoudig de juiste zorg te vinden. Het vraagt
van de gemeente ook dat we mensen daarbij ondersteunen. Meedenkers kunnen daar
een belangrijke rol in spelen."
Hulp van een meedenker gebruiken of aanmelden als meedenker? Ga dan naar de
website t-helpt.nl voor meer informatie.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk?
Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord
Twitter: @Tilburg_Noord
Instagram: tilburgnoord
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Horizontaal

1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits; 12. toiletartikel; 13. dun opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel; 15. nummer (afk.); 17. boterton; 19. zuiver; 21.
rivier in Italië; 22. gevangenverblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. horizon; 28. gevoel van diepe afkeer; 30. energiezuinig lampje; 31. smalle ondiepte in
zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak (bedrog); 35. interest; 37. mager (iel);
38. meetstok (liniaal); 41. sporenplant; 42. plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universiteitsstad; 46. inwendig orgaan; 47. Nederlandse soapserie (afk.); 48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-Holland; 50. plaats in Gelderland; 52. optisch hulpmiddel; 54. feestelijk diner; 56. masker; 58. uitvinder van de gloeilamp; 61. plaats
in Noord-Brabant; 62. zitplaats (troon); 64. Engels telwoord; 65. boomscheut
(twijg); 67. uitkeringsinstantie (afk.); 68. rivier in Engeland; 70. bestanddeel van
bier; 72. in goede conditie; 73. evenementencomplex in Utrecht; 76. gevangenis;
77. aluminium (scheik. afk.); 78. maangodin; 79. af te wassen eetgerei; 81.
onmeetbaar getal; 82. verfrissing; 83. deel van een bokspartij; 84. scheepstouw;
86. heilig boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.
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Puzzel gemaakt door Ad van Dun

1. Amerikaanse boer; 2. kosten koper (afk.); 3. gat in het ijs; 4. hoofd van een moskee; 5. geluid bij onweer; 6. plaats in Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. zandheuvel
aan zee; 9. bewegingsorgaan van een vis; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
servies; 16. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 18. opstootje; 20.
jongensnaam; 21. metalen staafje; 23. van grote lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26.
delfstof; 27. jong mens; 29. openbare informatiebron via de televisie; 32. pasgeborene; 34. hoofddeksel; 36. naderend onheil (tragiek); 37. naaldboom; 39. boven
op het gewone (toeslag); 40. heildronk; 42. rivier in Frankrijk; 43. muze van het
minnedicht; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. onderricht; 53. wereldtaal; 54. hoofdstad van Noord-Ierland; 55. boomvrucht; 56. mevrouw (afk.); 57. honingdrank; 59.
teken (signaal); 60. zilverwit metaal; 62. slagwapen; 63. plaats in België; 66. olie
(Engels); 67. uit aller naam (afk.); 69. tijdperk; 71. zeepwater; 73. Japanse vechtsport; 74. deel van fiets; 75. voedingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten;
78. jong dier; 80. jongensnaam; 82. benevole lector (afk.); 85. titel (afk.).

De oplossing van puzzel 8 - 2019 is: SAMEN OP WEG NAAR 2020
Rectificatie
Onze excuses voor het feit dat bij de puzzel van december jl. het balkje voor de oplossing ontbrak. Lezers maakten ons hierop attent, waarna wij de balk
zowel op Facebook als op onze site hebben geplaatst. Dit leverde alsnog goede inzendingen op, waar wij als winnaar uit kozen:

Antoon van Gooll, Locatellistraat
De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden.
De oplossing van deze puzzel voor 20 februari naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Vrijwilligers gevraagd voor bestuur en
werkgroepen van de Noordraad

Kom je ook bij ons spelen?

De Noordraad - wijkraad voor de wijken Heikant en Quirijnstok -kan wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Zowel voor het grote bestuur als voor de verschillende
werkgroepen kijken we uit naar assistentie door wijkbewoners. Wilt u weten wat we doen? In het algemeen
behartigen we de belangen van de wijkbewoners en organiseren we activiteiten en evenementen waarbij wijkbewoners elkaar ontmoeten. Veel doen we samen met de
wijkraad Stokhasselt; zeker bij kwesties die geheel Noord
aangaan en bij overleg met andere organisaties (vooral
de gemeente).

Werkgroepen

De Noordraad heeft naast een bestuur verschillende
werkgroepen die zich bezig houden met bepaalde onderwerpen en werkterreinen. Zo hebben we de werkgroepen
Wonen, Woonomgeving en Verkeer (WWV), Evenementen en Activiteiten (E&A), Senioren Nieuw Noord (SNN),
Zwerfafval, Kinderdisco, Opera en Publiciteit.

Milieu

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

We zijn naast vrijwilligers voor deze werkterreinen speciaal op zoek naar wijkbewoners die samen met andere
geïnteresseerden aan de slag willen met een nieuw op
te richten werkgroep Milieu waarin we verschillende
werkgebieden willen onder brengen. We denken aan de
energietransitie, schaliegas (boring in Noord en Loon
op Zand), hoogspanningsleidingen, Zwaluwenbunders,
kwaliteit van water, lucht en leefomgeving.

Beheerder website

Waar we ook dringend naar op zoek zijn is een functioneel
beheerder voor de website van de Noordraad; iemand die
het beheer wil overnemen van Carin. Het gaat vooral om
het plaatsen van onze artikelen en
foto’s.
Hebt u affiniteit met een van de
genoemde onderwerpen en wilt
u een werkgroep of het bestuur
versterken? Neem dan contact
met ons op via secretariaat@noordraadhq.nl. Dat mag een kort berichtje zijn want we zullen u daarna persoonlijk benaderen.

UITAGENDA
FEBR

FEB
Film Sprakeloos gebaseerd op het boek van

11 13

Tom Lanoye, VerHalenhuis. Start: 19.30 uur

FEBR

16
FEBR

18&19
FEBR

19
MAART

01

MAART

04

Pareltje bij van de Sande: laureatenconcert
van het pianotalent van Tilburg 2018;
aanvang 11.30 uur

Magnolia, Bloemenfeest. Van 19.30 tot 21.30
uur. Kosten 35,- incl. alle materialen

Wereldkeuken Special Jules Surinaams,
Ronde Tafelhuis. Aanvang: 17.30 uur

Vrijmarkt in De Symfonie
van 11.00 tot 15.00 uur

Jamsessie, Ronde Tafelhuis
Start: 19.30 uur

MAART

13T/M15
MAART

22

Expositie filmclub Kontrast bij de Symfonie

Pareltje bij van de Sande: Tessa VerbovenSteven van Gool Sacre du printemps
(4 handig)
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Dag van de mensenrechten: Over IS-kinderen en hun moeders
Door: Hans Happel
De Universele verklaring van de Rechten van de Mens laat er geen twijfel over bestaan: IS-kinderen en hun moeders hebben recht op verblijf en terugkeer naar Nederland.
Voor mensen met een Nederlandse nationaliteit kan dit recht van verblijf principieel nooit ter discussie staan.

Zesenvijftig IS-kinderen

Als een landgenoot in nood bij de ambassade of consulaat in het buitenland aanklopt,
is de overheid verplicht ze naar Nederland te repatriëren. Tegenover kinderen heeft de
Nederlandse staat ook nog eens een zorgplicht. Begin november bepaalde de rechter
daarom dat het kabinet zich moest inspannen om 56 kinderen terug te halen uit twee
kampen in Noord-Syrië, desnoods met hun moeders. Alle Nederlandse kinderen hebben
dezelfde rechten, waar zij zich ook bevinden. Het kabinet maakte bekend tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan, en kreeg gelijk van het gerechtshof. Het is niet aan de
rechter om te bepalen welke inspanning het kabinet moet leveren. Het is aan de politiek,
de regering en de volksvertegenwoordiging. Dat belooft niet veel goeds. CDA-Kamerlid
Madeleine van Toorenburg twitterde: „Risicovolle uitspraak. Met kinderen krijgen ook de
ouders recht op terugkeer. Volgens mij moeten wij ons vooral inspannen voor de slachtoffers van de genocide.” Christelijke naastenliefde meet met twee maten?

10 december: Dag van de mensenrechten

Tijdens deze dag gingen we in het Ronde Tafelhuis met een aantal mensen in gesprek
over morele en juridische dilemma's rond de terugkeer van volwassenen en kinderen
uit IS-kampen. De inleiding werd verzorgd door Floor van Berkel, manager van R-Newt,
het jongerenwerk van Contour de Twern en Anton van Kalmthout, emeritus-hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht. Van Kalmthout kwam met cijfers. “Er zijn in totaal 300
Nederlanders naar Syrië en Irak afgereisd. 90 daarvan zijn gesneuveld. 60 zijn reeds teruggekeerd. Het gaat nu nog om 150 landgenoten, waaronder de 56 kinderen en hun 23
moeders. Het zijn dus niet allemaal strijders. Veel vrouwen zijn als echtgenote met hun
man meegegaan. Maar in de publieke opinie wordt iedereen ouder dan 12 jaar afgeschilderd als een Jihadstrijder”.

Layla M.

Na de inleidende woorden bekeken we de film Layla M. van cineaste Mijke de Jong. Zij
laat op treffende wijze zien hoe Layla zich verzet tegen het buitengesloten gevoel. “Dat
je thuishoort op de plek waar je bent geboren. Dat je niet hoeft uit te leggen waar je écht
vandaan komt wanneer je jezelf voorstelt als Amsterdamse”. Ze zit in het eindexamenjaar
van het vwo en de mogelijkheden lijken haar toe te lachen. Layla ervaart dat niet zo; ze
maakt venijnig ruzie met de blanke scheidsrechter op de voetbalclub, poseert in nikab
voor een Facebookprotest tegen het boerkaverbod en bestookt haar gematigde ouders
aan de keukentafel met korancitaten. Haar vader en broertje spreken haar tegen. Ze

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

Beeld uit de film Layla M.

trekt zich enkel verder terug in haar schulp. De liefde voor een geradicaliseerde jongen
maakt de afstand tussen Layla en haar directe omgeving nog veel groter. Het tweetal
belandt uiteindelijk in de Jordaanse hoofdstad Amman, waar het Syrische strijdtoneel
lonkt.

Wat heeft ze fout gedaan?

Het enkele feit, dat je daar geweest bent levert één jaar detentie op in de terroristenafdeling van de EBI in Vught. De moeders zullen bij terugkeer gescheiden worden van hun
kinderen. Hoe de uiteindelijke integratie in de Nederlandse samenleving zal verlopen
nadat de straf is uitgezeten? Hoe het strafrechtelijk uitpakt is voor iedereen anders. Sommigen keren zich gedesillusioneerd af van het radicalisme, anderen volharden in hun
extreme standpunten. Deze mensen en zeker kinderen, verdienen een kans.

Fotoclub Kontrast exposeert in De Heikant

G O ED E V O O R N E M E N S
Schrok me een hoedje toen ik eind vorig jaar nieuwe broeken ging passen. In zo’n hokje
met een dubbele spiegel. Waarin je je eigen kont vol in beeld krijgt. Het leek wel of ik
een soort verzakking had aan de achterkant. Om over de voorkant maar te zwijgen. Wat
zouden mijn vriendinnen daar van zeggen? Nee, daar moesten nodig een paar kilootjes
vanaf! En daar ging ik per 1 januari meteen werk van maken.
Maar midden in de Kerstvakantie bleek niet het juiste moment voor mijn goede voornemens. Tot ruim na de middag lag ik lekker te luiwammesen. Mijn bed was heerlijk warm
en de sportschool nog mijlen ver weg. Ach, een weekje later maakt nu ook niks meer uit,
zo redeneerde ik. Op 6 januari begin ik, ik wist het zeker.
Op een of andere manier is dat er niet van gekomen. Vraag me niet waarom, maar sport
en ik zijn gewoon geen goede combinatie. Ben er ook niet op gebouwd. Herinner me
een cursus bij de plaatselijke tennisvereniging waarin de leraar na de derde les beleefd
informeerde of ik soms een oogafwijking had? Hoe ik ook met mijn racket zwaaide, het
bestond niet dat ik iets raakte. ‘Je moet ook MEE BEWEGEN!’ klonk het vanaf de zijlijn.
‘Vooruit, RENNEN!’ Buiten adem hobbelde ik achter de bal aan, maar die arriveerde steeds
net iets sneller bij het net dan ik. Na tien lessen zat ik thuis met een tennisarm en hield
ik het voor gezien.
Ook nam ik ooit in een opwelling een abonnement op de fitness. Samen met mijn vriendin. Elke week een uurtje met z’n tweeën op die toestellen zitten, hoe moeilijk kon dat
nou zijn? Een paar maanden hielden we het vol. Dat kwam voornamelijk door het gezellige koffiemomentje na afloop. Al snel zaten we langer aan de koffie dan in de sportschool.
Dieptepunt was toch wel toen de automatische pasjesscanner ons niet meer herkende.

In de gangen van De Heikant exposeert fotoclub AFV Kontrast de komende weken ruim
30 foto’s. Ze zijn gemaakt door een deel van de 24 leden en te zien voor bewoners en
bezoekers. De expositie is een van de activiteiten van de fotoclub uit Tilburg-Noord, die
in november 2020 precies vijftig jaar bestaat.
De expositie in De Heikant is gevarieerd van inhoud, net als de fotowand die Kontrast
heeft in de ontmoetingsruimte van ‘thuishonk’ De Symfonie. De fotografen hebben immers ieder ‘hun eigen ding’ maar treffen elkaar iedere maandag om zich verder in hun
hobby te verbeteren. De expositie kwam tot stand via Ton van Tilborg, een van de leden.
Hij beoefent al jaren zijn hobby mede door op te treden als huisfotograaf bij evenementen in De Heikant.

Intussen werd het 13 januari en had ik nog steeds niet noemenswaardig bewogen. Maar
er gloort hoop aan de horizon. Mijn vriendinnenclub is namelijk dol op social deal aanbiedingen. Dus boekten we samen een wandelarrangement bij een gezellig Brabants
café. Ontvangst met koffie en gebak en inclusief een twee-gangen lunch. En dat voor
nog geen tientje de man.
Die zeven en een halve kilometer lopen door de bossen nemen we op de koop toe.
Tegen de tijd dat u dit leest, zitten we daar waarschijnlijk al met z’n allen aan de warme
hap. Het laatste en favoriete onderdeel van het wandelen. Zo zie je maar, je kunt ook
sporten zonder dat de tong op je schoenen hangt. Of dat je vast zit aan een duur abonnement. Bijkomend voordeel: Alle konten groeien gewoon mee!
Sportieve groet!

Foto's: Laurens Janus
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Bomen en struiken in Tilburg-Noord
Beuk

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

Tekst en beeld: Ad Kolen
In de winter, wanneer er geen bladeren aan loofbomen zitten, zijn beuken goed te herkennen aan andere typische
kenmerken. De schors is glad en heeft een metaalachtige
glans. Spitse, dunne bleekbruine knoppen staan los van
elkaar langs de twijgen. Het blad ligt ‘s winters vaak nog
onder de boom en is ovaal met een zwak gegolfde rand.
Het heeft 5-9 paar nerven en is maximaal 10 cm lang en
7 cm breed. In het voorjaar verschijnt het heldergroen en
kleurt met de seizoenen van groen tot geel om als roestbruin herfstblad af te vallen. Het jonge blad van de beuk
is zacht behaard.
Beuken kennen we van bossen en majestueus langs brede
lanen op landgoederen. Het is een inlandse boomsoort
die in Brabant van nature voorkomt op rijkere, minder natte grond. Aangeplant tref je ze overal aan, ook op schrale
droge gronden. Beuken kunnen wel 40 meter hoog worden. Ze vormen een dichte brede kroon en een wortelstelsel dat dicht aan de oppervlakte groeit en bij de stam vaak
daarboven. Er zijn daarom maar weinig beuken als straatboom aangeplant in Tilburg-Noord. In 1990 zijn aan de
Heikantlaan elf beuken op een geschikte plek aangeplant:
in de middenberm, ter hoogte van het Brucknerpark. Daar
is voldoende ruimte om uit te groeien tot mooie kolossen.

Drie wat verborgen staande beuken uit begin 1900 aan de rand van het kerkhof aan de Offenbachtstraat
ondergroei. De manier van vertakken van beuken is gelijkmatig. De dunne takken vormen een opvallend contrast
met de dikke stam. De bladeren zijn zo gerangschikt dat
ze allemaal wat licht krijgen, een dichte kroon vormen en
weinig licht door laten. Samen met het looizuurrijke blad
is dat de oorzaak voor maar weinig plantengroei in een
beukenbos. Hooguit staan er wat voorjaarsbloeiers als
bosanemoon en speenkruid.

Bladeren en vruchten van de beuk

In het Quirijnstokpark zijn bij de aanleg in 1973-1975 veel
beuken neergezet. De tientallen nog resterende bomen
zijn nu van een mooi formaat. Bij elkaar staande exemplaren vormen een herkenbaar beukenbosje met weinig

Tilburg-Noord herbergt mooie monumentale beuken.
Aan de Centaurusweg, tussen de vijver en het Wilhelminakanaal, prijken er zes uit begin 1900. Meer noordelijk,
waar ooit Café Kluijtmans werd uitgebaat, staan acht
exemplaren uit 1920-1930. Op de hoek van de Zellerstraat
en de Offenbachtstraat groeien drie gezonde exemplaren
uit 1900 tegen de rand van het kerkhof, een beetje verborgen tussen andere bomen. Een rode beuk (Fagus sylvatica
‘Atropunicea’) uit 1850 in de tuin van de pastorie van de
Heikantse kerk was er slecht aan toe. Na wat boomchirurgische ingrepen is hij weer in redelijke staat. Helaas is hij
vanaf de straat niet zichtbaar.

IK KOOK - JIJ OOK?
Satégehakt met perziken
Lekker snel, lekker makkelijk, lekker lekker…
Door: Jacques van der Borght
Wat hebt u nodig?
•
500 gr. rundergehakt
(vegetarisch geruld gehakt voldoet ook)
•
peper/zout (of gehaktkruiden)
•
3 teentjes knoflook
•
literblik perziken
•
2 el pindakaas
•
klein blikje tomatenpuree
•
scheutje ketjap
•
1 tl sambal
•
scheutje slagroom (of kookroom)
Voor erbij:
(basmati) rijst, komkommersalade (lekker met honing-mosterd dressing)
Bereiding:
Kruid het gehakt zoals u gewend bent en rul het in een braadpan.
Pers de knoflook erboven uit.
Voeg de pindakaas, tomatenpuree en het sap van de perziken toe en roer alles goed
door elkaar.
Scheutje room, scheutje ketjap en (naar smaak) sambal toevoegen.
Alles goed mengen.
Opdienen met rijst en komkommersalade.
De perziken eet je er los bij.
Van een ongekende lekkerigheid!

Beuk is afgeleid van beoce of bos, een woord uit het Sanskriet. Het betekent zowel boek als boom. Het runenschrift,
het oudst bekende schrift dat in de Germaanse landen
werd gebruikt, heeft lettertekens bestaande uit rechte en
hoekige lijnen. Het runenschrift werd in de oudheid vaak
in beukenschors gekerfd. De wetenschappelijke naam van
de beuk ‘Fagus sylvatica’ is afgeleid van ‘fagus’ (Latijn) en
verwant aan ‘phagein’ (Grieks) dat ‘eten’ betekent en heeft
te maken met de eetbare vruchten. ‘Sylvatica’ betekent
‘van de bossen’.
‘Boeke’ is een volksnaam voor de beuk, vandaar o.a. Boekel
(N.Br.) en Boekelo (Ov). In Roemenië, waar veel beukenbossen te vinden zijn, hebben plaatsnamen als Boekowina
en Boekarest met beuken te maken.
Reacties en vragen via de redactie of e-mail: adkolen@kpnmail.nl
Kijk eens voor natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo: http://vogelsenzo.blogspot.com

Zwerfafval

Werkgroepen
We hebben in Tilburg-Noord twee werkgroepen zwerfafval. De werkgroep in Heikant/Quirijnstok komt eens per
drie weken bij elkaar. De volgende keren zijn 14 januari en
6 februari (steeds om 14:00 uur). Wil je (een keer) meehelpen of informatie? Kijk op www.noordraadhq.nl of neem
contact op met carin.van.voorst@planet.nl .
De werkgroep Stokhasselt gaat elke eerste 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.					
Voorlichting basisscholen
In 2019 zijn we met een groepje vrijwilligers een nieuw
project gestart. We hebben diverse basisscholen in Tilburg-Noord bezocht en er voorlichting gegeven over
zwerfafval. In 2020 gaan we verder met ons initiatief en
gaan we op alle basisscholen in Tilburg-Noord voorlichting geven aan de groepen 8. Na de theorie gaan we met
de kinderen naar buiten om de omgeving van de school
van zwerfafval te ontdoen. Ons doel is om de kinderen in
onze wijk bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf. Met de jeugd proberen
we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord.
Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers om die
voorlichting te geven. Belangstelling? Je doet het niet
alleen maar samen met enkele ingewerkte vrijwilligers.
Uiteraard leer je het lesmateriaal kennen, neem je vooraf
een kijkje in de klas en maak je kennis met het groepje vrijwilligers. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je
graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart?
Laat het weten bij: carin.van.voorst@planet.nl of kzanlier@
live.nl.
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De ezels van
Kinderboerderij
Stokhasselt
In het Midden Brabant Park ligt Kinderboerderij
Stokhasselt waar je kunt spelen, skelteren en
dieren kunt bekijken. Sinds kort hebben we
twee ezels: Iejoor en Sjuul, twee mannetjes van
13 en 14 jaar oud en al aardig gewend op onze
boerderij. De meeste mensen denken dat een
ezel dom en koppig is. Dat is zeker niet zo, ze zijn
dapper, rustig, slim, onvermoeibaar, trouw en
voorzichtig! Ze leren heel snel en hebben een
goed geheugen. Kom ze gauw eens bekijken.

Handen uit de mouwen…

Er is altijd een hoop werk te doen op de boerderij.
Daarom zoeken wij nog vrijwilligers. Dit
betreffen dierenverzorgers, schoonmakers en
activiteitenbegeleiders. Wil je meer informatie:
loop eens binnen.
Wij zijn elke woensdag- en zaterdagmiddag open
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Elke woensdag wordt
een leuke knutselactiviteit georganiseerd van
14.00 uur tot 15.30 uur. Kom eens bij ons langs.
De ranja en koffie staan klaar.

Nieuwe uitdagingen dankzij
De Vlinderstruik
Sinds enkele maanden wordt op
Jenaplanbasisschool De Vlinderboom
enthousiast gewerkt aan een pilot
met als titel ‘De Vlinderstruik’, een
programma voor meerbegaafden
Stamgroepleiders (docenten) ervaren
regelmatig dat meerbegaafde leerlingen veel capaciteiten hebben die ze niet
optimaal kunnen benutten tijdens hun
leerproces. Om ze daarbij beter te helpen
is een speciaal programma voor meerbegaafden ontwikkeld.
Op woensdagochtend worden 8 leerlingen begeleid en uitgedaagd door Jolanda
Kolen in een hiervoor speciaal ingericht en
aangepast lokaal. De kinderen gaan cognitief meer de diepte in en leren vaardigheden die ze nodig hebben om op hun eigen
niveau tot leren te komen. Daarnaast
wordt op maat psycho-educatie aangeboden. Hierdoor zijn deze kinderen beter
toegerust om in de eigen stamgroep hun
capaciteiten beter in te zetten.

Gevulde gereedschapskist

Niet alleen in het voortgezet onderwijs bieden steeds meer scholen extra
programma’s (tweetalig onderwijs, technasium, sportklas). Ook in het basisonderwijs zijn veel nieuwe ontwikkelingen,
zoals speciale scholen voor meerbegaafde
leerlingen. Juist deze leerlingen kunnen
binnen het Jenaplan-onderwijsconcept
uitdaging vinden; leren vanuit verwondering over verschillende thema’s. Meerbegaafde leerlingen bezitten van nature een
‘gevulde gereedschapskist’ maar hebben
nog niet geleerd hoe ze al dat gereedschap goed kunnen gebruiken. Juist daaraan wordt in de Vlinderstruik gewerkt.
De betreffende leerlingen kunnen er
enthousiast over vertellen! Bijvoorbeeld
tijdens onze open dag op woensdag 19
februari a.s. (08.30 – 12.15 uur). U bent van
harte welkom aan de Tamboerstraat 1 in
Loon op Zand.
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Straatklinkers: Bizetplantsoen... Georges Bizet, Franse componist (1838-1875)
Door: Ab Kuiper
De Franse componist Georges Bizet (1838-1875) werd geboren in Parijs. Hij groeide op in een zeer muzikaal gezin, waarin beide ouders musici waren. Vader was zangleraar en
componeerde af en toe. Moeder was een begaafd pianiste. Op negenjarige leeftijd ging Georges Bizet naar het conservatorium. Hij studeerde compositie bij Halévy.

Talentvol pianist

Georges Bizet bleek een groot talent achter de piano. Hij
werd geprezen door Berlioz en Liszt vanwege zijn technische vaardigheden. In 1857 won hij de Prix de Rome.

Belangrijke opera's

In 1863 ontstond "Les pêcheurs de perles" (1863). Deze
opera is in Nederland beter bekend als "De parelvissers".
Ook de opera's "La joly fille de perth" (1867) en "Djamilch"
(1872) waren beperkt succesvol. Bizet had meer succes
met zijn orkestwerken. Ook aan de opera Carmen moest
het publiek duidelijk wennen. Deze opera werd een fiasco in Parijs, maar kreeg in Duitsland wel een enthousiast
onthaal. Tegenwoordig wordt Carmen beschouwd als een
meesterwerk en een van de belangrijkste opera’s. Behalve
opera's componeerde Bizet pianomuziek, orkestmuziek,
koorwerken en liederen. Georges Bizet was teleurgesteld
over de houding van het publiek en stierf op 37-jarige leeftijd in 1875 te Bougival.
Bron: Ruud van Capelleveen, Auteur van Kunstbegrip en
Door de Nederlandse Geschiedenis

Foto: Miek Korsmit

Concert zaterdag 4 april 2020

Reünie Fatima 1950-1970

“Cantiqua Concert gaat verder met New Classics”

Thuiskomen in Fatima op 5 september 2020

Na het enorme succes van het uitvoeren van de Caeciliacantate in haar najaarsconcert in 2018, gaat Cantiqua Concert verder op deze ingeslagen weg.
Voor het voorjaarsconcert op zaterdag 4 april a.s. staat namelijk een nieuwe cantate op
de rol: “Laat mijn tranen jouw voeten wassen”, de Maria Magdalena cantate. Een verhaal
in theatrale setting over het leven van Maria Magdalena, met regie van Eliane Feijen. Ook
deze nieuwe cantate -opnieuw een wereldpremière- komt van de componistenhand van
Arjan van Baest, waarbij het libretto is geschreven door Judith ter Hofstede.
Het concert mag gezien worden als een mix van ‘moderne’ en ‘oude’ klassieken. Mooie en
soms uitdagende muziek, die voor zowel uitvoerenden als bezoekers zeer toegankelijk
is. Zo worden er voor de pauze werken van Ola Gjeilo (1978), Gabriel Fauré (1845-1924),
Sarah Quartel (1984), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) en Karl Jenkins (1944)
ten gehore gebracht, met pianobegeleiding van Gabrielka Clout. Na de pauze volgt de
nieuwe cantate met als soliste Kyra van Camerijk, begeleid door een klein ensemble
bestaande uit slagwerk, piano, klarinet, contrabas en fluit.
Ook deze keer weer werken we samen met de stichting “Vier het Leven”. Deze stichting
organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan.
Zij worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven. Meer
informatie via www.4hetleven.nl
Datum concert: zaterdag 4 april 2020
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Locatie: Cultureel centrum de Schalm (Koningsoord), Trappistinnentuin 77, 5057 DJ
Berkel-Enschot
Prijs toegangskaartje: 15 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan de kassa.
Voorverkoop via: Lia de Kok (06-55778787), kaartverkoopcantiqua@gmail.com,
www.cantiqua.nl/kaartverkoop, de koorleden.

Een klein half jaar geleden werd het idee geboren voor een reünie van oud-leerlingen
van de Heilig Hartschool (jongens) en de O.L.V. Fatima (meisjes) aan de Wethouderslaan,
in de volksmond ook wel bekend als de Fatimaschool. Inmiddels zijn de voorbereidingen
in volle gang. Mathieu Mertens, Ad Schraven en Jan Engel van de stuurgroep zijn er druk
mee, net als al die mensen in de verschillende werkgroepen.
Er zijn al ruim 300 aanmeldingen binnen. De capaciteit van het wijkcentrum kent een
maximum dus wacht niet te lang met aanmelden. Het kan maar zo zijn dat er een stop
komt.

Update

Er komen optredens van John Desmares, The Stews en Maydoon, allemaal bekenden
voor Fatimezen. Er zijn tot nu toe aanmeldingen binnen uit 25 straten, het grootste aantal aanmeldingen van mensen uit één gezin is tien! Er zal een digitale foto-expositie zijn
die nog tot een week na de reünie in het wijkcentrum te bekijken is. Ook zal tijdens de
reünie een fotograaf aanwezig zijn.

Aanmelden

Kan op www.koningshaven.eu en dan klikken op 'reünie Fatima 1950-1970'
Hier vind je alle informatie over de reünie. Ook is er de facebookpagina 'Fatima 19501970'. Voor degenen die geen internet hebben, ligt een inschrijfformulier bij de receptie
van wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32C.
Fotobijschrift:
De kerk van O.L. Vrouw van Fatima
in Tilburg was een opvallend huiselijk gebouw uit de vroege wederopbouwjaren. De kerk werd in 1947 in
gebruik genomen en was een ontwerp van de architect J.H.A. Bedaux
Foto: regonaal archief

Fysiofitness / zwemmen
Niet voor iedereen is sporten in een
“hippe” sportschool of deelnemen
aan een teamsport een passende
oplossing. Bij ons kunt u trainen in
kleine groepen onder begeleiding
van ervaren fysiotherapeuten.

gratis intake • rekening houdend
met beperkingen / klachten •
vertrouwde omgeving • meedoenregeling • kleinschalig • oefenen
in verwarmd water • deskundige
begeleiding
013 5470257
info@fysiosport-mb.nl
www.fysiosport-mb.nl
Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 300A

Koorleden Cantiqua met links op de foto dirigent Arjan van Baest
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Kijk, mijn wijk .....

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.

een plaatje met een praatje

Wat ik het meeste mis? Ik mis alles!

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Bijna een kwart van alle vluchtelingen in de wereld is afkomstig uit Afghanistan. Het land verkeert al decennia in oorlog en de Taliban speelt er een belangrijke rol. Ook Islamitische Staat is er sinds kort actief en probeert gebieden te veroveren. In deze editie van ‘Kijk, mijn wijk’ ben ik in gesprek met Wajidullah Kakar, afkomstig uit Afghanistan.
Wajidullah (51) is sinds april 2015 in Nederland. Na een
verblijf van een paar maanden in het AZC in Oisterwijk
mocht hij in december 2015 in Tilburg gaan wonen. “Ik
ben geboren in Jalriz in de provincie Wardak. Dat is vlakbij Kabul, de hoofdstad. Ik heb er heel fijn gewoond. De
mensen leven er als één familie. Iedereen zorgt voor elkaar
en er was een sterk gemeenschapsgevoel. Het is daar ook
normaal om samen met familie te wonen. Ik verbaasde me
dat in Nederland iedereen een eigen huis wil. In Afghanistan wonen veel mensen samen met hun ouders, broers,
zussen en kinderen.”

Er kunnen bommen vallen…

Wajidullah werkte in Afghanistan als taxichauffeur en had
een eigen winkeltje waar hij samen met zijn zoon alledaagse spulletjes verkocht. Samen met vrienden had hij
een elektronicazaak in Kabul waarvoor hij met name de
administratie deed. Hij had een goed leven maar dat veranderde toen de Taliban probeerde zijn zoon te rekruteren. Zijn laatste jaren in Afghanistan waren zeer stressvol.
Door de oorlog is er veel onzekerheid. “Je weet nooit wanneer de Taliban kan komen. Er kunnen bommen vallen of
je kunt over een landmijn rijden. Er kan op ieder moment
van de dag iets gebeuren. Dat doet iets met je. Het is niet
gezond om je steeds zo onveilig te voelen.”

Taliban…

Het doet hem pijn dat de oorlog al zo lang duurt. De Taliban was steeds vaker op zoek naar zijn zoon. Uiteindelijk was dat de aanleiding om het land te ontvluchten. Na
twee jaar in Pakistan kwam hij naar Nederland. “Ik ben blij
dat ik nu in Nederland woon. Ik voel me hier veilig en gerespecteerd. In Nederland heb je ook veel rechten. Maar
soms werd ik doodmoe van alle brieven, formuliertjes en
mails die ik kreeg. Als nieuwkomer moet je ontzettend
veel regelen. Het is zwaar om je oude leven achter je te
laten en een nieuw leven op te bouwen. Bovendien zijn de
inburgeringsexamens erg moeilijk. Dat kan veel stress en
onzekerheid oproepen.”

Geslaagd…

Die examens heeft hij gehaald. En inmiddels werkt
hij al een hele tijd als beheerder bij het Ronde Tafelhuis. Hij is er bijna iedere dag en helpt de bezoekers
van Ronde Tafelhuis en Bibliotheek Wagnerplein graag.
Zijn toekomst ligt in Nederland. Zijn zoon en dochter wonen hier inmiddels ook en gaan hier naar school.

Hij mist zijn familie in Afghanistan. Daar komt bij dat contact met andere mensen hier meestal op afspraak moet.
In Afghanistan kun je gewoon altijd bij iedereen binnenlopen en op bezoek gaan. “Wat ik het meeste mis? Ik mis
álles! Het weer is er beter en het eten is lekker. Ik heb daar
bijna vijftig jaar gewoond, Afghanistan is mijn land.”

Foto-expositie Kontrast opnieuw in De Symfonie
Gratis…

In het weekend van 13, 14 en 15 maart kunnen de bewoners van Tilburg-Noord weer genieten van de beste foto’s
van fotoclub AFV Kontrast uit het afgelopen jaar. Iedereen
met interesse is welkom in De Symfonie aan de Eilenbergstraat. Naast buurtbewoners worden ook familieleden,
vrienden en leden van andere fotoclubs verwacht. Zij kunnen kijken naar circa 20 individuele presentaties en een
overzicht van gezamenlijke projecten, waaronder de ‘kettingfoto’, steevast een publiekslieveling. In totaal hangen
er ruim 100 foto’s.

Weer thuis…

Sinds vorig jaar exposeert Kontrast, dat eind 2020 het vijftigjarig bestaan viert, weer ‘thuis’ met nieuwe expositieborden in het Atrium van De Symfonie. De fotoclub werd
in november 1970 opgericht met een donkere kamer in
het toenmalige buurtcentrum De Schans. Momenteel telt
de club 24 leden en werkt iedereen digitaal. En met suc-

Zoals gebruikelijk is de entree gratis. Bezoekers ontvangen een bon voor koffie, thee of fris en een stemformulier.
De leden van AFV Kontrast kijken altijd reikhalzend uit
naar het oordeel van het publiek welke foto en welk expositiebord zij het mooiste vonden. De leden zijn massaal
aanwezig om uitleg of toelichting te geven op de gepresenteerde foto’s.

Locatie:

Atrium van MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250.
Impressie expositie 2019

Foto: Martin Broesterhuizen

ces, want in de laatste landelijke wedstrijd werd een eervolle 31e plaats behaald. Op de expositie tonen de leden
hun beste werk van het afgelopen jaar in een zelfgekozen
presentatie. In november is vanwege het jubileum een extra expositie gepland.

Openingstijden:
vrijdag 14 maart: 20.00 – 22.30 uur
(rond 20.15 officiële opening)
zaterdag 15 maart: 11.00 – 17.00 uur
zondag 16 maart: 11.00 – 16.30 uur

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,-

z

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

WELKOM op de OPEN DAG van
Jenaplanbasisschool
De Vlinderboom:
Een kleine & fijne school in
Loon op Zand
waar ieder kind zichzelf kan zijn!
Woensdag 19 februari:
8.30 – 12.15 uur.
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‘Waarom luisteren experts niet vaker naar kinderen?’
Door: Myriam Krol

Het zijn de kritische kids die in de Jongeren Advies Raad (JAR) zitten. Kids die er op
jonge leeftijd al een beetje uit springen, omdat ze een mening hebben of veel weten.
Dat valt me op als ik twee leden van de JAR, Maryem Lhajoui en Wiam Bouchlal, spreek
op het Cobbenhagenlyceum in Noord.
De 11 kids van de JAR uit
Noord zijn allemaal knappe
koppen! Tien zitten er op
het Cobbenhagen en eentje op het Willem II college.
Ze komen eens per maand
samen in de bibliotheek
aan het Wagnerplein. De
kinderen kennen elkaar al
jaren, ze zaten samen op de
IMC Weekendschool. “Na de
brugklas stopt de Weekendschool. In 2012 is toen de
Jongeren Adviesraad opgericht voor kinderen van 13
tot 18”, vertelt Maryem (21).
“De gemeenteraad stimuleerde dat. De JAR is van
Noord, om de kinderen te
betrekken bij thema’s die

in de wijk en in de gemeenteraad spelen. We mogen
meedenken over problemen met bijvoorbeeld
zwerfafval of overgewicht
bij kinderen. We kregen
ook een keer een hele praktische opdracht over een
flat in Noord waar de bewoners problemen met elkaar
hadden. Dat ging over leefbaarheid. Dat vond ik echt
een geweldige opdracht.
Daarna was de leefbaarheid
echt verbeterd in die flat.”

(13): “Ik vind het leuk om
te merken dat de gemeenteraad naar de JAR luistert.
Ik hoorde verschillende
raadsleden zeggen dat ze
nooit in Noord komen, maar
wel over de wijk moeten
meedenken. Ik gaf ze toen
als tip dat als langskomen
niet lukt, ze de social media
in Noord moeten volgen,
want er gebeurt heel veel
online. Ze begonnen daarop meteen met een eigen
instagramaccount.”

De JAR wordt geregeld uitgenodigd om in overleg
met de gemeenteraad thema’s te bespreken. Wiam

Maryem heeft inmiddels
de JAR verlaten, maar was
nog wel als klassendocent
aan de Weekendschool ver-

Voltallige Jongeren Advies Raad

bonden. “Jij was daar mijn
docent”, vertelt Wiam. “Van
jou heb ik veel geleerd waar
ik nu al profijt van heb. Ik
liet altijd meteen mijn mening horen,” lacht ze, “Ook
al zaten mensen daar niet
op te wachten. Van jou leerde ik daar beter mee om te
gaan. Je moet eerst goed

luisteren, want dan wordt
er ook naar jou geluisterd.”
“Toen ik zo oud als jij was,
had ik ook een grote mond,”
geeft Maryem toe. “We zijn
allemaal tiener geweest. Je
groeit en wordt volwassen.”
Maryem zegt dat juist dàt
de kracht van een Jongeren Advies Raad is. “Wat ik

allemaal te horen krijg als
kinderen oplossingen bedenken voor wereldproblemen. Dan denk ik, waarom
luisteren we niet vaker naar
kinderen? Wat ze zeggen is
echt geweldig. Als je kinderen koppelt aan experts,
dan gebeurt er echt magic!”

Unieke locatie in Tilburg Oud-Noord
Door: Jacques van der Borght
Enkele jaren geleden hebben mijn vrouw en ik samen met een groepje mensen een monumentale boerderij gekocht in de wijk Theresia in Tilburg Oud-Noord. Het betreft de Lindehoeve die in 1909 onder architectuur van Jos
Donders gebouwd werd. Het perceel was zwaar verwaarloosd en het heeft heel wat bloed, zweet en tranen (en
geld) gekost om de boerderij te restaureren. Door dit avontuur met tienen aan te gaan, konden we het realiseren
en inmiddels nadert het project zijn voltooiing; een unieke plek in het hart van de stad, op loopafstand van het
station en het centrum.
De geschiedenis van de boerderij is nauw verweven met
Tilburg-Noord. Al in 1832 vinden we vermelding van: "Een
huis met schuur en erf aan een pad dat van de Veldhoven
naar de Markt liep", het Oude Langepad. Op de kaart van
Diederik Zijnen uit 1760 is dit pad eveneens ingetekend.
In 1879 was het complex eigendom van de landbouwer
Jacobus van Esch. Hij trouwde in januari 1884 met Cornelia v.d. Hoven. In 1909 werd aan hetzelfde pad, een stukje
verderop, de nieuwe boerderij naar een ontwerp van Jos
Donders gebouwd. De nu volledig herbouwde bakstenen
schuur met wolfsdak is omstreeks dezelfde tijd opgetrokken. Opdrachtgeefster voor de verplaatste boerderij was
de weduwe Cornelia van Esch. De boerderij bestond uit
een vrijstaand woonhuis met mansardekap met daarachter een stal en een karloods. In 1922 werd de aanbouw
achter het huis verlengd, waarbij de karloods plaatsmaakte voor een grotere stal. De boerderij is nog tot omstreeks
1970 in bedrijf geweest. Tijdens de winter van 1969 hebben de koeien hier nog op stal gestaan. Zij waren in de
Oude Langstraat overigens niet de enige koeien. De overburen waren eveneens melkveehouders.

Het Lijnsheike
Door: Jan van Iersel

Na een 17-daags verblijf in het ziekenhuis en verwelkomd door eindejaar knalvuurwerk, las ik twee artikelen die een gevoelige snaar raakten.

De vier musketiers van het Lijnsheike in het Von Weberpark

Eerst in de Tilburgse Koerier een verslag van Theo van Etten over de kaalslag in Tilburg ten noorden van het kanaal
in de jaren zestig en zeventig. Een prachtige foto toont
vier lindebomen die zijn gered van de rigoureuze vernieuwing en uitbreiding van de stad in de jaren van burgemeester Becht (Cees de Sloper). Hierbij werd niet alleen
het hart van de stad met het monumentale stadhuis opgeofferd, maar ook historisch belangrijke verbindingswegen. In het midden van de negentiende eeuw werd een
provinciale keiweg aangelegd vanaf de Goirkestraat door

Een gevaarlijke onderneming…

Er was in deze tijd sprake van een gemengd boerenbedrijf midden in de stad. Nu moeten we de term stad nog
niet al te letterlijk nemen. Achter de boerderij en achter
de huizen aan de Oude Langstraat waren er de eerder
beschreven weilanden en korenvelden. De laatste locatie
dankt er zijn naam "Havervelden" aan, zoals o.a. vermeld
wordt op het minutenplan van het Kadaster uit 1832. In
1934 komt de weduwe te overlijden. Er bleven twee kinderen achter: Toon en Jacques groeiden op tussen de koeien.
Pa bewerkte land in de Rauwbraken met de hulp van een
knecht. Het graan werd op de gedeeltelijk open zolder opgeslagen totdat de prijs het gunstigst was. Het was voor de
jongens een feest om samen met Pa met de platte kar naar
de Rauwbraken te rijden en terug. Regelmatig namen er
jongens uit de straat deel aan deze tocht. Toon en Jacques
kregen regelmatig gezelschap. Op deze manier maakten
jongens uit een "stad" toch kennis met het boerenleven.
Naast akkerland bewerkte de familie tevens grasland; hier
moest gehooid worden als de zon scheen. De koeien verbleven in de zomer in de Rauwbraken.
het dorp Loon op Zand naar Besoyen, anders gezegd van
de Tilburgse textielfabrieken naar de Waalwijkse haven.
Het grootste deel van deze beeldbepalende verbindingsweg viel ten prooi aan de slopershamer doordat midden
op het tracé van het Lijnsheike een winkelcentrum werd
gepland. Ook de oude boerderij van Tinus Huijbregts
moest verdwijnen. De vier lindebomen die aan de straatzijde voor zijn boerderij stonden, werden gered. Zij maken
thans deel uit van het Von Weberpark.
Het tweede artikel van de hand van Ad Kolen las ik in de
Wijkkrant Noord, over de stoomtram die in 1881 vanaf het
Tilburgse station door de Goirkestraat, het Lijnsheike en
verder noordwaarts werd aangelegd. Geboren en getogen in Loon op Zand heb ik zo m'n herinneringen aan de
oude provinciale keiweg naar Tilburg via het Lijnsheike
naar 'de stad'. Achter op de Solex met mijn vader naar de
Tilburgse kermis, waar een standwerker hem een sneeuwbol van sterk glas aanpraatte waarin zich een besneeuwd
berglandschap bevond. Toen het ding op de terugweg ter
hoogte van 'Het Wit Paardje' toch brak, draaide vader resoluut om voor een nieuw exemplaar. Een andere keer mocht
ik mee naar Jan de Cock aan het NS Plein voor de aankoop
van mijn communiepak. Of op een mooie zomerdag op
mijn eigen fiets met vader - moeder was in verwachting en broertjes en zusje naar het Tilburgs Dierenpark aan de
Bredase weg.
Na mijn lagere schooltijd mocht ik gelukkig naar de mulo-

Voorkant van het woonhuis

Met een transportfiets werd heen en weer gefietst. De weg
heen was een peulenschilletje, maar terug was een ander
verhaal. Met drie melkbussen van elk dertig liter melk op
de fiets, één op het bagagerek voorop en twee achter, aan
iedere zijkant één, was deze tocht een gevaarlijke en zware onderneming.
In het voorjaar 2020 betrekken de nieuwe eigenaren van
de Lindehoeve hun woning op deze bijzondere plek.
Daarmee komt een eind aan jaren plannen maken en
een complexe restauratie en verbouwing. Meer weten?
www.delindehoevetilburg.nl
Bron: Rien van der Heijden in ‘Het geheugen van Tilburg’

Hoe een schoenfabriek er van binnen uitzag wist ik toen
al. Nooit hebben mijn ouders mij hoeven aanmoedigen op
school goed mijn best te doen en mijn huiswerk te maken.
Drie jaar op de fiets naar de R.K. Muloschool Sint Norbertus aan het Hendrik van Tulderplein (Kwaadeindstraat).
's Morgens namen we de route van het Lijnsheike en de
brug over het Wilhelminakanaal over de Oude Lind en de
Goirkestaat, waar soms hele rijen textielarbeiders tijdens
de ochtendpauze voor de fabrieken van de zon genoten.
Nog voor het behalen van mijn einddiploma was handopsteken in de klas voldoende om aangenomen te worden
bij Accountantskantoor H. van Opstal aan de Spoorlaan.
Op mijn vijftiende naar kantoor!
Natuurlijk begrijp ik, zelf afkomstig uit een arbeidersgezin
met twaalf kinderen, dat er in de decennia na de Tweede
Wereldoorlog op grote schaal gebouwd moest worden om
de woningnood te lenigen, maar wat ik nooit heb begrepen en altijd betreurd, is dat de stedenbouwkundigen van
Publieke Werken het Lijnsheike grotendeels van de kaart
hebben geveegd, waardoor zij mij niet alleen hebben beroofd van een korte en levendige fietsroute, maar ook van
vele herinneringen aan mijn jeugdjaren.
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CAST en Tilburg-Noord
Door: Hans Happel

Midden-Brabant, met Tilburg als kern, vormt het uitgangspunt voor de activiteiten van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST). Vanuit Tilburg wil zij zowel
regionaal als landelijk een bijdrage leveren aan het denken over de toekomst van de Nederlandse stad en haar architectuur.

CAST?

Er komen in Nederland grote ruimtelijke opgaven op ons
af: denk aan klimaatverandering, afnemende biodiversiteit of het tekort aan woningen. Ook in en om Tilburg is de
ruimtelijke inrichting een belangrijke opgave. Waar moet
bijvoorbeeld in de stad de energietransitie plaatsvinden?
Hoe passen we nieuwe bedrijventerreinen en logistieke
bedrijfspanden in het landschap? Waar willen we genieten van de natuur? CAST kondigde aan dat ze vanaf 2019
in het vraagstuk van de energietransitie zou duiken. Op
29 november 2018 organiseerde ze in Tilburg-Noord de
startbijeenkomst, waarin plannen over de Proeftuin Quirijnstok en andere, duurzame wijken van de toekomst over
het voetlicht werden gebracht.

Een wijkportret

Vanuit CAST-atelier ‘Wijk vol Energie’ is onlangs een wijkportret verschenen van Tilburg-Noord. Inwoners en ondernemers laten daarin hun licht schijnen op de vele zichtbare en verborgen kwaliteiten van de wijk. In het voorwoord
betoont wijkwethouder Jacobs zich bijzonder ingenomen
met het geschrevene. “Via het portret slaagt Berny van
de Donk (de auteur) er op geweldige wijze in om de wijk
een gezicht te geven. Maar het geeft bovenal kleur aan
de enorme diversiteit in en van de wijk”. Voor de volledige
tekst en deze interviews met Noord-mannen en -vrouwen
kunt u terecht op onze website: http://wijkkrantnoord.nl/

Prijsvraag

Inmiddels is CAST betrokken bij een initiatief van het College van Rijksadviseurs, dat een prijsvraag heeft uitgeschreven voor ontwerpen voor het aantrekkelijker maken
van stadsranden. De woonwijken op de rand van stad en
buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, kloppen
vaak niet meer met de wensen van nu. We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken, en een beter gebruik van het
omringende groen. De afgelopen maanden zijn gemeen-

Ilias en Abdallah in het Wijkportret van CAST

ten en woningcorporaties opgeroepen om – samen met
bewoners – locaties, aan te melden die toe zijn aan een
flinke opknapbeurt. Vervolgens zijn zeven locaties geselecteerd waaronder Tilburg-Noord. Nu is het de beurt aan
teams van ontwerpers.

Foto: Pieter de Ruijter

Inschrijven kon tot 21 januari. https://panoramalokaal.nl/
prijsvraag/. We zijn benieuwd wat dat weer op gaat leveren aan plannen voor onze wijk. We houden u op de
hoogte.

Het Noorderbos
Door: Ab Kuiper

Met collega Ad Kolen van de Wijkkrant had ik het geluk een wandeling te maken in het Noorderbos. Ad is een echte natuurliefhebber en kenner van al wat daar leeft, groeit en
bloeit. De wandeling begint bij een grote elektriciteitsmast aan de weg naar Loon op Zand. Eerst komen we langs het herdenkingsbos en heb ik even in gedachten stilgestaan
bij alle namen die daar genoemd worden.

Groep Aalscholvers

Het Noorderbos is onderdeel van Landschapspark Pauwels. Het is aangeplant op voormalige vloeivelden en dat
kun je nog heel goed zien: diverse sloten en afwatering
met schuiven zijn nog aanwezig. Het vloeiveld werd onder
water gezet waarbij het vuil naar de bodem zakte. Later
werd dat water afgevoerd en ontstond er een weide. Daar
werden schapen op gehoed. Met de komst van waterzuiveringsinstallaties werden vloeivelden overbodig. De ernstig vervuilde grond heeft jaren braak gelegen. Tenslotte
werd na onderzoek van de bodem toestemming gegeven
voor de aanleg van dit Noorderbos.

Boomklever

Ad en Ab op stap…

Daar loop je dan met een natuurkenner pur sang. Ad wijst
naar een mooi klein vogeltje; een boomklever. Normaal
gesproken zou dat aan mijn aandacht ontsnappen, er zingen zoveel vogels in een bos. Boven vliegen twee torenvalken om elkaar heen en hebben het met elkaar aan de
stok. Prachtig om te zien wat voor luchtacrobaten dat zijn.
Ik zie een grauwe gans, in het verleden met uitsterven bedreigd. Ook de Canadese gans komt hier voor, een exoot
die hier een goed thuis heeft gevonden. Je kunt ze allemaal zien op de waterplas die aangepast is met schuine
wallen naar het water van ongeveer 4 meter diep. Deze
plas was vroeger een zandontginning en toen wel 30 tot
40 meter diep. Een bijzonder schouwspel ontvouwt zich
voor onze ogen. Een 60-tal aalscholvers zwemt als een
groep soldaten van de ene kant naar de andere. Ze drijven
de vis naar een bepaalde plaats waar ze weinig kans hebben om te ontkomen.
Een buizerd zit op de grond in de wei een maaltje pieren
te verorberen. Van een afstandje kijkt een reiger toe. Op
de terugweg zien we sporen van een das, er is hier een
dassenburcht. Door de regen en de achtergebleven modder zie je heel mooi de vijf tenen. Het is een nachtdier dus

overdag loop je weinig kans hem tegen te komen. Verder
wijst Ad me op omgewoelde bosgrond die ik toeschreef
aan konijnen. Maar als je goed kijkt, zie je de punt van de
neus van de das in de omgewoelde aarde. Verder naar de
grond kijkend zag ik nog een afdruk van een ree, de drie
teentjes haarscherp. Gewoon een wandeling van een uurtje met een goede gids, je ziet dan zoveel meer, echt een
aanrader. Houd wel je hond aangelijnd, denk aan de dieren in dit bos.
Bedankt Ad!

Torenvalk
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De Ypelaer haalt carnaval naar Noord
Over

een

paar weken

is

het

weer

carnaval. Dan wordt de stad Tilburg weer
omgedoopt tot Kruikenstad en worden
de inwoners Kruikenzeikers. In de wijk
Stokhasselt echter, wordt doorgaans geen
carnaval gevierd. Dit jaar wil wijkcentrum
De Ypelaer daar verandering in brengen
met de carnavalsmiddag op 22 februari
van 13.00 uur tot 17.00 waarvoor de hele
wijk uitgenodigd is voor het gezellige,
Brabantse winterfeest. Mensen die carnaval
niet kennen, omdat ze dat van huis uit niet
meegekregen hebben, maken kennis met
onze traditie, kunnen lekker gek doen en
meelopen in de polonaise. Maar ook fervente carnavalsvierders die in de wijk wonen,
maar om voor wat voor reden dan ook niet

December feestmaand in De Ypelaer

in de gelegenheid zijn om in het centrum
carnaval te vieren, kunnen nu feesten in het
wijkcentrum. Jetzt geht’ los in Stokhasselt.
Veilig en dichtbij huis.

December is een echte feestmaand! Dat

een bezoek brengen aan waarzegster Madame

kerstdiner op 23 december. In een sfeervol

was de afgelopen maand ook echt te zien

Maria. Het was heerlijk voor hen om even niet

versierde zaal schoven zo’n 65 mensen aan tafel

Alle wijkbewoners zijn welkom. Oude-

en te merken in wijkcentrum De Ypelaer. Er

te hoeven werken of sjouwen. De vrijwilligers

voor een heerlijk zes gangendiner, bestaande

ren, jongeren, ouders met kinderen. Het

vonden allerlei feestelijke activiteiten plaats:

konden zich op deze avond gewoon even

uit amuses, soep, een lekker hoofdgerecht en

wijkcentrum

de Sinterklaasmiddag,

de Familiedag,

lekker laten verwennen en genieten van al het

toetje na. Tussen de gangen door werd er bingo

carnavalsmix. Een DJ zal vrolijke muziek

het

natuurlijk

eten en de activiteiten.

gespeeld. De hoofdprijs was een verrassend

draaien waarop je lekker kunt hossen en

voedselpakket voor de feestdagen. Hoe

voor de kinderen maakt Het Ballonnen-

Winterfestival

en

het

Multiculturele Kerstdiner. Deze activiteiten

hoopt

op

een

bonte

zijn allemaal georganiseerd door de sociaal

Centrumcoördinator

hield

waardevol zo’n multicultureel kerstdiner net

vrouwtje Madelief de mooiste creaties

werkers en de beheerders van wijkcentrum

deze avond ook nog een toespraak voor alle

voor de feestdagen is, bleek uit de opmerkingen

van ballonnen. Kruikenzeikers, laat je niet

De Ypelaer, in samenwerking met de vele

vrijwilligers: “We komen in het wijkcentrum

van bezoekers. Een van de bezoekers vertelde:

thuishouden en kom in je knotsgekke ou-

vrijwilligers die in het wijkcentrum rijk is.

mooie, warme, gezellige maar ook kwetsbare

“Ik heb psychische problemen, loop bij de GGz

tfit carnavallen in wijkcentrum de Ypelaer,

mensen tegen. Het team probeert deze mensen

en schaam me daar best voor, maar vandaag heb

Corellistraat 10 op 22 februari van 13.00 uur

Vrijwilligers, bedankt!

elke keer een beetje meer gelukkig te maken, op

ik daar helemaal geen last van. Het is hier heel

tot 17.00 uur.

Zonder de hulp van alle betrokken vrijwilligers

welk vlak dan ook. Dit is niet mogelijk zonder de

gastvrij, ik word meteen opgenomen tussen

die zich het hele jaar inzetten, zou wijkcentrum

hulp van onze betrokken vrijwilligers. Hun inzet

de mensen en ik heb het gevoel dat iedereen

De Ypelaer niet zo bruisen! Om deze vrijwilligers

is van onschatbare waarde en daarom hebben

gelijk is.” Een andere bezoeker was lovend over

te bedanken voor de inzet van het afgelopen

ze deze avond van harte verdiend!”

de mensen en het eten: “In deze feestperiode

Natacha

Pinas

jaar en om ze een keer in het zonnetje te zetten,

ben ik al langs een paar kerstfeesten geweest,

werd op 12 december een speciale avond voor

Multicultureel kerstdiner in de Huiskamer

maar hier hebben ze de gezelligste mensen en

de vrijwilligers georganiseerd. Ze konden deze

van Noord

het lekkerste eten!”

avond genieten van een heerlijk multicultureel

Wijkcentrum De Ypelaer wordt niet voor niets

buffet met keuze uit tomatensoep, hutspot

de Huiskamer van Noord genoemd. Het is een

Het was een fantastisch kerstfeest en zeker voor

met gehaktballen, Surinaamse kip met bami,

mooie, warme en gezellige ontmoetingsplek

herhaling vatbaar, dus op naar de volgende!

Indonesische saté met kroepoek en rijst. Als

voor iedereen: vrijwilligers, personeelsleden,

toetje was er een lekkere tiramisu. Tussendoor

wijkbewoners en bezoekers. Een huiskamer

En ook: op naar een succesvol jaar met betrokken

werd er gezellig gekletst. Ook konden de

voor de wijk en van de wijk! Die saamhorigheid

personeel en enthousiaste vrijwilligers in de

vrijwilligers meedoen aan een potje sjoelen of

was ook te merken tijdens het multiculturele

gezelligste Huiskamer van Noord.

Gulle gift van Van Geloven voor het Speelgoedpunt

Voor de carnavalsmiddag zijn we nog op

In wijkcentrum De Ypelaer zit het Speel-

ontvangen voor een goed doel in de wijk. Het

goedpunt. Hier kan iedereen op dinsdagen

goede doel werd het Speelgoedpunt. Het team

de buurt zijn, laat het ons dan weten.

tussen 13.30 uur en 15.30 uur speelgoed

van het Speelgoedpunt en alle collega’s van

wat je niet meer gebruikt, afgeven voor ge-

ContourdeTwern Noord kunnen het nog niet

zinnen die te weinig geld hebben om speel-

geloven. Van Geloven heeft echt iets heel

goed voor hun kinderen te kopen. Weinig

moois betekend voor kinderen (en ouders)

speelgoed betekent voor kinderen soms dat

die het minder hebben. Er is zoveel speelgoed

ze minder vriendjes over de vloer krijgen. En

gedoneerd, dat het Speelgoedpunt de komen-

dat ze niet naar kinderfeestjes kunnen om-

de tijd heel wat kinderen uit de wijk blij kan

dat ze geen cadeautje hebben. De vrijwilli-

maken. Ook tijdens het Winterfestival is er veel

gers van het Speelgoedpunt waren dan ook

speelgoed uitgedeeld. Zo vonden deze kinde-

enorm verrast, toen het Tilburgse bedrijf

ren allemaal een mooi cadeau onder de boom.

Van Geloven een lading speelgoedcadeaus
naar het Speelgoedpunt bracht!

Beste medewerkers van Van Geloven,
Speelgoed donaties zijn nog steeds ontzettend nogmaals ontzettend bedankt!
welkom bij het Speelgoedpunt. Ook zoekt het

ten bij hun afscheid de keuze om, in plaats

Ook dank aan Mooi Zo Goed Zo voor
en uitdelen van het speelgoed. Geïnteresseerd? het leggen van het eerste contact.

van persoonlijke attenties, een donatie te

Neem contact op met wijkcentrum De Ypelaer.

Drie

vertrekkende

directieleden

maak-

zoek naar dweilorkesten die bij ons willen
komen spelen. Mocht je die dag bij ons in
Neem dan contact op met het beheer:
beheerypelaer@contourdetwern.nl

ContourdeTwern in Noord
adres

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

Speelgoedpunt hulp bij het ordenen, inpakken

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

