
'natuurlijk spelen' 
Q u i r i n u s t u i n

De officiële opening werd 
geleid door peter korsmit, 
voorzitter van de noordraad 
en verricht door wethouder 
Mario jacobs.

w i j k v e r p l e g i n g
 
wilma van de Merwe (wever 
thuis) en Miranda schoone 
(thebe thuiszorg), beiden 
wijkverpleegkundigen in til-
burg noord, lachen om dat 
leuke beeld van vroeger. 

B i j zo n D e r e  B o M e n

een bijzonder rijk uitgegroei-
de trompetboom (Catalpa 
bignofioides), staande  mid-
den op een gazon, verloor 
tijdens een storm in het voor-
jaar  een heel grote tak. 
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plukroute in de 
prijzen gevallen 
De plukroute in stokhasselt 
is tijdens de european social 
innovation week in septem-
ber uitgeroepen tot winnaar 
van de Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen prijs 
(Mvo) tilburg 2015.

De prijs wordt uitgereikt aan 
bedrijven die evenwichtig aan-
dacht geven aan ecologische, 
economische en maatschap-
pelijke aspecten binnen hun 
bedrijfsvoering.

wat is de pluktuin? 
in april 2015 ging een groep 
enthousiaste vrijwilligers uit 
de wijk aan de slag om de 
plukroute te realiseren in en 
rondom het Hof van puccini. 
Het is een prachtig eetbare 
oase geworden. Hoogstam 
appel- en perenbomen, een 
bessenhaag met ruim 300 
bessenstruiken en een eetbaar 
speelbos met 70 hazelaars, 
krentenboompjes, vlierbessen 
en peren. verder een flinke 

kruidentuin, appels- en pe-
renhaag, een pluktuin met 
vijgen, wilde citroen, blauwe 
bessen en bijzondere voedsel-
bosplanten, zoals de “Franse 
uiensoepboom”.
De plukroute biedt gezond 
en onbespoten voedsel, vol 
vitaminen en mineralen. Het 
brengt mensen in contact met 
de natuur en zorgt dat buurt-
bewoners samen werken en 
genieten van de oogst. 

kijk op www.plukroute.nl voor 
de plattegrond van de pluk-
tuin, met alle planten die er 
staan en lekkere recepten 
voor in de keuken.

De Mental bats in 1970,  van links naar rechts:
Frank van grinsven, Cees linkels, lex teurlings, Carl van Heeswijk 

De Mental Bats in 2015, van links naar rechts:
joop steenveld, jan van etten, lex teurlings, Carl van Heeswijk

“Maak muziek die je publiek 
wil horen, en doe dat met 
muzikanten die jij leuk vindt.” 
aldus gitarist lex teurlings. 
De band, waarvan drie van de 
vier leden in noord wonen, 
viert het 50-jubileum met een 
optreden in de postelse Hoeve 
op 10 oktober.
kaartjes zijn nog te koop via 
www.mentalbats.nl

De Mental Bats ontstonden 
in 1965 tijdens een reisje van 
de willemii-jeugdteams naar 
Barcelona. in oktober dat jaar 
begonnen ze als de Mental 
Bats te repeteren. De band 
had in ’66 hun eerste optre-
den. Met covers uit de top 40 
hadden ze al gauw succes in 

de regio. “want dat was de 
trend in die tijd. Het publiek 
wilde bekende nummers ho-
ren”, vertelt lex. lex studeer-
de rechten en speelde in de 
stews, een tilburgse band die 
hij op het odulphuslyceum 
had opgericht. “in de tilburg-
se muziekscene kenden we 
elkaar allemaal. we kwamen 
in café la vigne in de Mo-
lenstraat, die hele scene hing 
daar rond. zo kwam ik eind 
’69 bij de Mental Bats.”

echte rock ‘n’ roll. 
een periode van echte rock ‘n’ 
roll brak aan.  De Bats kwamen 
onder contract bij de befaam-
de impresario jan vis in Den 
Bosch. ze werden geboekt voor 

optredens in Duitsland, België, 
Frankrijk. 
ongebonden jongens wa-
ren ze, met een eigen busje 
tourden ze elk weekend rond. 
“niet qua muziekstijl, want 
we speelde top 40-nummers, 
maar wel qua leefstijl deden 
we niet onder voor de rock ‘n’ 
roll. we deden dit een jaar of 
vijf, zes. toen begon het toch 
wat te knellen. Het manage-
ment wilde het onderste uit 
de kan halen, we moesten al-
tijd maar op tijd en dag klaar 
staan. Bandlid Cees had al 
twee kinderen en een baan. 
we sloten ons aan bij een  
theaterbureau in Breda, dat 
was wat gemoedelijker.” 
De Mental Bats gingen door. 
Bandleden kwamen en gin-
gen. Carl van Heeswijk zit er al 
vanaf het eerste uur bij en lex 
inmiddels ook al 45 jaar. “ik 
herinner me nog de tijd rond 
het 25-jarig bestaan, toen za-
ten we in het ‘bruiloften en 
partijencircuit’. ik en Carl had-
den het daar op een gegeven 
moment mee gehad. Maar 
de anderen vonden het leuk, 
het verdiende goed geld. Carl 
en ik gingen terug naar onze 
roots, pop- en rockmuziek 
maken. wij hielden de naam 
Mental Bats, en gingen met 
nieuwe bandleden verder.”

Het bloed kruipt........ 
De band bestaat nu uit joop 
steenveld op bas, jan van et-
ten op drums, Carl van Hees-
wijk en lex teurlings op gi-
taar. Drie wonen er in noord, 
jan woont in wagenberg.
wekelijks repeteren ze in de 
garage van lex, die is ver-
bouwd tot een goed geïso-
leerde oefenruimte. lex speelt 
ook nog in de stews en treedt 
daarmee ook nog regelmatig 
op. “we hebben altijd naar 
een goede match in karak-
ters gezocht, je moet op een 
lijn zitten. De laatste jaren 

zien we allerlei muzikanten 
van vroeger weer, en treden 
samen weer op. we zijn alle-
maal met pensioen. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan! 
onze repertoires liggen dicht 
bij elkaar, het is de muziek 
van de jaren zestig en ze-
ventig, de blues en de goede 
rocknummers van de jaren 
80 en 90 die we leuk vinden.”  

De Mental Bats treden gemid-
deld eens per maand op.

op het parkfestival in noord 
zijn ze de vaste afsluitende act 
op de zondag; in de postelse 
Hoeve spelen ze iedere vijf 
jaar. elk jaar werd Café de 
plaats aangedaan, nu is dat 
Hoegaarden geworden en Het 
gelag in oisterwijk is jaarlijks 
vaste prik op nieuwjaarsdag. 
we houden het makkelijk uren 
vol op het podium. we hebben 
een grote groep trouwe fans. 
Maar de dag erna merk je het 
wel, dan ben je wel moe. en 

ook voor het optreden spaar 
je jezelf. Maar we spelen met 
evenveel plezier. toen we 25 
jaar bestonden zeiden we ‘ach 
30 jaar, dat halen we misschien 
wel’.  nu is het dan 50 jaar. 
Maar het is eigenlijk geen ver-
dienste. Muziek houdt je jong. 
kijk maar naar keith richard. 
zolang er geen gekke dingen 
gebeuren met je gezondheid, 
komt het volgende jubileum 
vanzelf wel. 

a l  50 j a a r  B aC k  to  t H e  r o ot s !

Door: Myriam krol

Maar liefst 50 jaar stevig doorrocken, de Mental Bats laten zien hoe dat werkt. 
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Colofon wijkkrant noord 

kopij en advertenties

Voor editie 7 van 2015  die uitkomt op  donderdag 12 novem-
ber 2015, bezorgd door de tilburgse koerier moet de kopij bin-
nen zijn  op 16 oktober 2015
digitale foto’s aanleveren: op minimaal 2500px maximaal 
4000px (breedte of hoogte ) in jpg.
e-mail: redactie@wijkkrantnoord.nl 
website: www.wijkkrantnoord.nl
facebook: facebook.com/wijkkrantnoord

de wijkkrant is het 
nieuwsblad voor tilburg 
noord en verschijnt in 
2015 acht maal. de krant 
wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid op donderdag 
samen met de tilburgse 
koerier in heel tilburg 
noord.  oplage 10.500

Correspondentieadres: 
wijkkrant noord
de Symfonie
eilenbergstraat 250
5011 eC tilburg. tel. 4553800 

e-mail-adres: 
redactie@wijkkrantnoord.nl 
jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl 

website: 
www.wijkkrantnoord.nl

de krant wordt verzorgd 
door de navolgende 
vrijwilligers: 

redactie: Miek korsmit, 
Myriam krol, pien de kruijf,  
ab kuiper en lotta Hermans

lay-out: frank bakker, ria de 
kock, Claudia van der waal 
en jasper razenberg 

Medewerkers: ad van dun, 
ad kolen, Marco van der 
Sijpt, rené troenokarso en 
rené Haans 

advertenties via:
advertenties@wijkkrantnoord.nl

ondersteuning Contourde-
twern: theo Matheeuwsen. 
tijdens kantooruren 
bereikbaar op tel. 4552928 
wijkcentrum de Ypelaer, 
tel. 4553800 wijkcentrum de 
Symfonie. 

drukwerk: dkZet bladel.

bezorgklachten: 
tijdens kantooruren op tel. 
4553800, of per mail via de 
website www.
tilburgsekoerier.nl/bezorging

de redactie is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken. 

foto: Miek korsmit

Horen, juist ja, maar af en toe lukt het niet.

Zoals bij dibbes, een flinke berner Sennenhond, met heel veel 
oorsmeer waardoor de gehoorgang verstopt zat. oren maken 
altijd oorsmeer. dit heeft een reinigende en beschermende 
functie. door kauwbewegingen wordt dit oorsmeer naar buiten 
gemasseerd. Helaas, soms is de productie erg groot en vormt 
het proppen. regelmatig het overtollig oorsmeer uitspoelen is 
hier het advies.
Maar bij dora, een kruising met gezellige flaporen, kwam er een 
vieze, natte, stinkende drab uit het oor. na spoelen zagen we 
een lelijke gehoorgang, rood, gezwollen en plakkerig materiaal 
tegen de wand. kortom, oorontsteking. bij dora was het zaak 
om behalve te spoelen ook een antibioticum zalf erbij te doen.
bij binky, een jack russell terriër, zagen we rode, gezwollen jeu-
kende gehoorgangen. binky bleek een allergie te hebben. om-
dat de gehoorgang  gewoon  bekleed is  met huid, wat kaler dan 
op zijn rug, maar toch huid, kan een allergie enorme jeuk aan 
de huid en dus oorontsteking veroorzaken. allergie eist weer 

een heel andere aanpak.
kortom, niet iedere oorontsteking is hetzelfde, de behande-
ling dus ook niet. wat ze wel met elkaar gemeen hebben is 
het slechter horen. door de zwelling en de troep die in het oor 
zit kunnen geluidstrillingen het trommelvlies niet bereiken. Het 
doorgeven van de geluidstrilling via de gehoorbeentjes naar de 
gehoorzenuw loopt vertraging op, of werkt helemaal niet, dus 
de hond hoort slechter of niet.
dit laatste overkwam onze oude gerrit, een stoere boerenfox. 
de ouderdom bracht slijtage op de gehoorzenuw, deze ging 
steeds minder goed werken.  en on-
danks mooie schone oren werd hij toch 
stokdoof, want ook dat kan bij honden.

dierenarts Yola oostrom  

dierenartsen Midden brabant

oren zijn om mee te …..

Stokhasselt viert vijftigste 
verjaardag
de wijk Stokhasselt is jarig, ze wordt vijftig jaar. om stil te staan bij deze mijlpaal, wil Stichting 
Stokhasselt '88 samen met de bewoners stilstaan bij de geschiedenis. er wordt een oproep gedaan.

als mensen vijftig jaar oud 
worden, dan worden er vaak 
herinneringen opgehaald. 
wat is er gebeurd in die vijftig 
levensjaren? Maar ook: wat 
zal de toekomst brengen?

Misschien bent u een van de 
eerste bewoners en hebt u de 
ontwikkelingen gezien. Mis-
schien bent u een nieuwe ne-
derlander die in Stokhasselt 
zijn plekje heeft gevonden.
Hoe begon het ook alweer al-
lemaal? even terug in de tijd: 
om te voldoen aan de enor-
me vraag naar woonruimte 

door babyboomers, werd in 
de jaren zestig nieuw-noord 
gecreëerd, rijk aan flatge-
bouwen en maisonnettes. de 
Stokhasselt maakt daar deel 
van uit. in juni 1966 werden 
de eerste nieuwe woningen 
in de wijk opgeleverd. kort 
daarna beschikte de wijk over 
een tijdelijk wijkcentrum aan 
de westelijke zijde van de 
Componistenlaan; een oude 
boerenschuur met een hou-
ten aanbouw. de wijk was 
geboren.
wat zegt een leeftijd van vijf-
tig jaar? wij mensen staan 

dan nog met beide benen in 
het leven en rekenen ons tot 
de mensen van middelbare 
leeftijd. toch wordt de vijftig-
jarige verjaardag traditiege-
trouw gevierd met een abra-
ham of een Sarah. Het is niet 
helemaal duidelijk waar dit 
gebruik vandaan komt. Zowel 
christenen als moslims verwij-
zen naar aartsvader abraham. 
wat het in ieder geval zegt, is 
dat we het zien als een bijzon-
dere verjaardag.

om op te kunnen tekenen hoe 
de afgelopen jaren er uit heb-

ben gezien en welke groei de 
wijk heeft doorgemaakt, no-
digt het bestuur van Stokhas-
selt '88 u uit om uw verhaal te 
schrijven. U mag ook iemand 
anders uitnodigen tegen wie 
u uw verhaal vertelt. bijgaand 
treft u enkele foto's uit de be-
ginjaren. Vul deze aan met uw 
eigen foto's, vertel wat u her-
kent en laat daarmee zien dat 
u bij wilt dragen aan het feest.

Het verzendadres is: 
wijkraad Stokhasselt88 t.a.v. 
het bestuur, puccinihof 639, 
5049 gX in tilburg.

VRIJWILLIGERS 
AVONDVIERDAAGSE

Voor de tweede avondvierdaagse Tilburg 
Noord wordt gezocht naar 

vrijwilligers. 

Deze avondvierdaagse zal plaats vinden in april 2016.
 

Heb jij interesse en wil je meer weten over 
de verschillende taken, neem dan contact op 

met Yolanda Doorakkers. 

Telefoon:  06-14047579
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Oude lind 45, Tilburg  l  06-29 49 17 34 

De oplossing voor 

 Rug,- nek- en schouderklachten 
 Hoofdpijn 
 Buikpijn en spijsverteringsproblemen 
 Baby’s met darmkrampjes, reflux en overmatig huilen  

 
 

Wat kan de wijkverpleegkundige betekenen voor Noord?

Tekst en beeld: Myriam Krol

“De wijkverpleegkundige is terug!” We horen deze mededeling steeds vaker 
en – gek genoeg – worden we daar blij van. Want de wijkverpleegkundige, 
dat roept beelden op van vroeger. beelden van een kranige zuster die, 
eenmaal in huis, de zorg helemaal overneemt. Dan ben je in goede handen.

Wilma van de Merwe (Wever Thuis) en Miranda Schoone (The-
be Thuiszorg), beiden wijkverpleegkundigen in Tilburg Noord, 
lachen om dat leuke beeld van vroeger. “Het is inderdaad 
leuk en dankbaar werk om te doen. Maar zoals wij het doen, 
is helemaal anders dan vroeger. We zijn wijkverpleegkundigen 
Nieuwe Stijl.” Wilma en Miranda merken dat de mensen het te-
genwoordig allemaal erg verwarrend vinden. Want wat kan de 
wijkverpleegkundige tegenwoordig voor mensen betekenen? 
Met welke vragen kunnen ze er terecht? en wat als er acute 
problemen thuis zijn? Kan de wijkverpleegkundige dan direct 
gebeld worden? Kortom, hoe zit dat nou met al die verande-
ringen in de zorg?

Miranda en Wilma leggen uit: “Vroeger deden we veel te veel 
voor de mensen, we pamperden ze te veel, we namen alle zorg 
over. Nu zetten we mensen terug in hun eigen kracht. We kij-
ken wat ze zelf kunnen, wat écht nodig is en we betrekken het 
eigen sociale netwerk erbij, als dat kan. Want vaak kan dat ook 
in meer of mindere mate ingeschakeld worden. We respecteren 
de zelfstandigheid van de mensen. We nemen niets uit handen, 
als ze het nog zelf kunnen organiseren. Waar mensen tegen-
woordig bang voor zijn, is dat ze aan hun lot worden overgela-
ten. Die angst is niet nodig. Als u hulp nodig heeft, dan krijgt 
u die. echt waar!”

WAT IS eR VeRANDeRD?
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de (thuis)zorg. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt er nu 
voor dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor het ondersteu-
nen van mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. De gemeente Tilburg heeft hiervoor sociale wijkteams 
opgericht, ze noemt dat de ‘Toegang’. bewoners kunnen met 
al hun vragen terecht bij de bestaande loketten. Van hieruit 
wordt de hulpvraag uitgezet naar de juiste instanties. 

Wilma maakt als onafhankelijk wijkverpleegkundige deel uit 
van het sociale wijkteam. Ze werkt samen met de netwerkpart-
ners in de wijk zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, wo-

ningcorporaties en Loket Z. 
Ze behandelt de ingewikkelde 
vraagstukken. “Ik kom veel ar-
moede, eenzaamheid en psy-
chische problemen tegen. De 
vragen komen uit alle richtin-
gen, waaronder ook de huis-
arts. Ze vragen: “Kun je eens 
gaan kijken bij die en die per-
soon?” Soms schakel ik eerst 
de huismeester of het maat-
schappelijk werk in. Wan-
neer direct duidelijk is dat 
het verpleging en verzorging 
betreft, dan komt de wijkver-
pleegkundige van de thuis-
zorg in actie. Net als vroeger, 
maar we laten de burger wel 
in zijn eigen kracht.”

Miranda maakt als wijkverpleegkundige deel uit van het wijk-
zorgteam. “Ik heb het overzicht over de cliënten die bij ons in 
zorg zijn en ik stuur de medewerkers aan. Ik geef ook de in-
dicaties af voor hulpvragen die met verpleging en verzorging 
te maken hebben en ook voor een persoonsgebonden budget. 
Dat is nieuw voor veel mensen. Voorheen deed het CIZ dit, 
maar sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige hiervoor 
verantwoordelijk. Het takenpakket van de wijkverpleegkundi-
ge is dus uitgebreider geworden. Naast verzorgende en ver-
pleegtechnische handelingen, zoals wondverzorging en het 
geven van medicijnen, behoren signaleren en indiceren tot 
onze taken. Tijdens een huisbezoek bij de cliënt thuis, bepalen 
we samen welke zorg nodig is.” Miranda verpleegt en verzorgt 
de wat complexere situaties, naast het aansturen van het team 
met thuiszorgmedewerkers.

WIe beTAALT De ZORg?
Wijkverpleging en thuiszorg vallen sinds 1 januari 2015 onder 

de basiszorg binnen de zorgverzekering. Mensen hoeven dus 
geen eigen bijdrage meer te betalen, als ze verzekerd zijn. 

Huishoudelijke hulp staat los van wijkverpleging. Miranda en 
Wilma krijgen daar weleens vragen over, want ook dat wordt 
nog al eens ‘thuiszorg’ genoemd. Voor huishoudelijke hulp 
moeten mensen naar Loket Z van de gemeente. bij huishoude-
lijke hulp wordt wel gekeken naar het inkomen en zullen cliën-
ten een inkomensafhankelijke bijdrage moeten doen.

Wilt u in contact komen met een wijkverpleegkundige? Deze 
organisaties hebben wijkverpleegkundigen in dienst die ook in 
Tilburg Noord werken.

De Wever: 0800 3 39 38 37; Surplus: 0168 33 18 26;  
Thebe: 0900 – 8122; Actief zorg: 088-7508200; 
Ayazorg: 013 - 536 5494.

Het Sportkanaal maakt van het Wilhelminakanaal voor alle Til-
burgers een aantrekkelijke verblijfsplek die uitnodigt tot sport, 
spel, bewegen en ontmoeten. Het Sportkanaal is geen initiatief 
van de Noordraad maar het plan wordt door ons wel van harte 
ondersteund. Het concept is bedacht door architect Kim de 
greef die het als burgerinitiatief heeft ingebracht bij de Til-
burgse politiek. en de gemeente heeft het positief ontvangen. 
Wat is het idee van Kim de greef? Voor bewoners en ongebon-
den sporters uit de stad wordt het Sportkanaal een plek om te 
sporten, spelen, bewegen en bij elkaar te komen. Of je nu aan 
het trainen bent voor de Tilburg Ten Miles, met je vrienden 
gaat skaten of als oudere graag een wandeling maakt. Voor ie-
dereen is ruimte aan het Sportkanaal. Daar past een inrichting 
bij met voorzieningen zoals een wandelpad, hardlooproute, 
fietspad (deels bestaand en stukken aan elkaar te verbinden), 
visvlonders, rolstoeltoegankelijke rustpunten en ontmoetings-
plekken.
 
De huidige sportverenigingen en –lokaties zijn een herkenbaar 
en toegankelijk onderdeel van het Sportkanaal. en dat zijn er 
nogal wat; voetbalverenigingen, roeiverenigingen, jeu de bou-
lesbaan, tennis-, hockey- en beachvolleybalvereniging etc. en 
dat over de lengte van Reeshof tot watersportbaan (beekse 
bergen). Ook behandelcentrum De Hazelaar is actief. Zo vormt 
het Sportkanaal een breed lint door de stad voor jong en oud.

De open dag wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur op de 
route tussen brugstraat 5 (voetbalverenging SVg, nabij het 
TweeSteden ziekenhuis) tot aan TOR/Vidar (beekse bergen). 
Als onderdeel van de open dag zorgen de Noordraad Heikant-
Quirijnstok en de Stichting Stokhasselt ’88 samen voor               

HeT 

   Open dag 10 oktober

FYSIODRIEBURCHT
w w w . f y s i o d r i e b u r c h t . n l

Fysiotherapie | sportfysiotherapie | kinderfysiotherapie 
aquatherapie | dry needling | medical taping | peutergym 

kleutergym | jeugdsportles | medische fitness 
ladies fitness

Fysio Drieburcht
Wagnerplein 3a
5011 LP Tilburg
Tel 0620448374 / 0643201995
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activiteiten en informatie 
(tussen 12.00 en 16.00 uur). 
Dat gebeurt aan de goirkeka-
naaldijk op het grasveld bij de 
Hoffmannflat.

De organisatie van de open 
dag verspreidt routekaarten 
die ook als stempelkaarten 
kunnen worden gebruikt. 
Iedere deelnemende vereni-
ging/lokatie heeft namelijk 
een stempelpost waar be-
zoekers een stempel kunnen 
halen om voor een leuk prij-
zenpakket in aanmerking te 
komen. 

DuS STAp Op 10 OKTObeR 
Op De fIeTS eN DOe Mee!

Links Miranda Schoone - rechts Wilma van de Merwe



 WIJKKRANT NOORD/OKTObeR 2015 pAgINA 4

Ook voor fysiotherapie bij u aan huis!

Benatzkystraat 38   •   Beethovenlaan 300A
info@fysiosport-mb.nl   •   www.fysiosport-mb.nl   •   013 5470257
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communicatie realisatie

Foto: Miek Korsmit

H e T  Z WA A I l I c H T

De augustuszon gloeit gemeen na. Nazomeren. Warm en bedrukt weer. Zwaar bewolkt. Zweet 
dat plakt in je knievouw. Alleen in de tuin. De zon gaat onder bij Westpoint. groene zonne-
stoel. boek weggelegd. Drinkfles water bij de hand. Sowieso gezond om veel water te drinken. 
Sla mijn boek weer open. Waar was ik weer gebleven? lees een tijdje.

Ik slof op blote voeten naar binnen om mijn waterfles te vullen en ik zie twee boterhamtrom-
mels klaar staan op de aanrecht. Dat klopt niet. Dat moeten er drie zijn, toch? Heb ik nou twee 
of drie weken vakantie gehad? Morgen is het toch nog geen maandag of wel?
Ik kijk naar mijn linker pols om te zien hoe laat het is. Niets. Oh ja. Ik draag in mijn vakantie 
bewust geen horloge.

Het kost me moeite om de vakantie los te laten. Veel moeite. Om weer in het ritme te komen. 
Om weer aan het werk te gaan. Ik krijg een WhatsApp. Van de oudste. Iets met roosters,      
plusuren en oh ja, een schoolkamp eind september. Ik klik het weg omdat we dat nog wel 
zien. Nu nog even niet.

Terug in mijn zonnestoel pak ik mijn boek weer op. een klein regenbuitje van zandkorrels, 
strandkorrels, valt naar beneden op mijn korte broek. Ik moet er om glimlachen en veeg met 
één hand het zand weg. eens kijken, waar was ik gebleven?

Hebben ze morgen gym? passen die gymschoenen nog? Zou dat gymshirt al gewassen zijn? 
Nou ja. Maandagmorgen even kijken. Hebben we nog wel tijd voor. Oh nee, hebben we min-
der tijd voor want ze moeten beginnen om 8.30 uur. Niet meer om 8.45 uur. De basisschool 
is overgeschakeld naar een continue-rooster. Vijf dagen per week van 8.30-14.15 uur. Oh ja, 
altijd overblijven. Koeltasjes mee. Vijf keer twee is tien pakjes drinken per week. Straks nog 
even naar de lidl. Die zullen er blij mee zijn. De kinderopvangbedrijven voor tussen de middag 
een stuk minder denk ik. 

eens kijken. Waar was ik gebleven? Sandro Veronesi. een Italiaanse schrijver wiens boeken ik 
allemaal ga lezen. Zijn boeken ademen Italië voor 200%. Heerlijk. Het doet me weer denken 
aan afgelopen vakanties. Aan onze eigen vakantie, toen, in Italië. cinque gelati. Tre palline di 
gelato. Vakanties, vakanties, vakanties. Straks weer werken. Nu nog niet. geen vakantie meer.

Vijf min één is vier. personen bedoel ik dan. Zo voelt het wel een beetje. Zit op het middelbaar. 
YouTube, WhatsApp, woordjes leren, plusuren, lesuitval, Johan cruijffveld en hockey. Oh ja. 
Hier, thuis een gezin. Het voelt zo raar. beetje onwerkelijk. 

Ik hoor de voordeur open gaan en oudste komt binnen. eigen sleutel. eigen mobiel. gooit een 
rugzak in de hoek. ploft in de bank met zijn telefoon al in zijn hand. Iets in de groepsapp. Mail 
is voor bejaarden. gaat straks naar de stad met, geen idee, wie. Ijs halen bij de Intermezzo. 
Vakantie vasthouden. Ik ook. Ik probeer het.

Ik sla mijn boek voor deze dag dicht. Ik plof ook op de bank. Naast hem. ga liggen. Mijn hoofd 
op zijn schoot. Aandacht afdwingen. Qua prioriteit boven een WhatsApp zien uit te stijgen. 
en het lukt. Ik staar dwingend in zijn vrolijke gezicht. Sproetemans. brugklasser. en ik krijg zo 
waar een kus op mijn voorhoofd.

Marco de Zeeuw

 bAbbelAARS 

Foto: Miek Korsmit

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een veilige samenleving. De politie 
roept daarom op om altijd melding te doen van een misdrijf. Desnoods 
anoniem. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl van de onafhankelijke stichting M. Wijkagent 
Danny van Helden legt uit:

Waarom doet niet iedereen melding? 
Danny van Helden: “Uit angst voor wraak bij-
voorbeeld. Wat als de dader een bekende is? 
Wat als je hem tegenkomt? Je kunt daar soms 
echt van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je 
er tegenop ziet om te moeten getuigen in de 
rechtszaal.”

In dat geval geldt dus: meld misdaad anoniem. 
Hoe anoniem is dat dan? 
Danny van Helden: “bij M. staat de nummer-
weergave altijd uit. Men vraagt niet naar de 
naam van een beller en wil die ook niet weten. 
De gesprekken worden niet opgenomen en de 
verwerking van de melding is beveiligd.” 

Hoe verloopt zo'n gesprek?
Danny van Helden: “Stel: je vermoedt dat ver-
derop in de straat een hennepkwekerij zit. Je 
belt 0800-7000 en vertelt je verhaal. De cen-
tralist aan de telefoon neemt de melding op 
en vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als de 
informatie bruikbaar genoeg is voor de poli-
tie om ermee aan de slag te gaan, geeft M. 
de informatie aan ons door. Wij vergelijken 
de informatie met informatie in de politie-
systemen. Misschien is er al eerder een inval 
gedaan, heeft de dader al eens vastgezeten, 
enzovoorts. Wij beslissen dan of we actie on-
dernemen.” 

Kun je ook online melden?
Danny van Helden: “Dat kan. Melden hoeft 
niet per telefoon, maar kan ook via de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts boven-
in zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. 
Als je daarop klikt, kun je lezen hoe online mel-
den werkt, of je kunt direct doorklikken naar 
het online formulier.”  

Welke zaken kun je bij M. melden?
Danny van Helden: “De stichting M. maakt 

geen onderscheid tussen ‘lichte’ en ‘zware’ cri-
minaliteit. Van moord en verkrachting tot mis-
handeling - ook huiselijk geweld - en pesten. 
Daarnaast is de meldlijn bedoeld voor fraude-
zaken, zoals oplichting, verzekeringsbedrog, 
valse creditcards, hennepkwekerijen en illega-
le handel en opslag van vuurwerk.”

Waar is M. niet voor bedoeld?
Danny van Helden: “De meldlijn is niet be-
doeld voor situaties waar andere mogelijkhe-
den voor zijn. Heb je met spoed politie nodig, 
dan bel je 112. Heb je wel politie nodig, maar 
is er geen haast bij, dan bel je 0900-8844. Ook 

is M. er niet voor aangiftes, klachten en mel-
dingen van verkeersovertredingen of overlast 
en dergelijke.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? 
Mail mij dan rechtstreeks via
danny.van.helden@politie.nl. 
U kunt ook de wijk volgen via twitter. Zoek dan 
op wa_tilboost01 via www.twitter.com

Foto: Miek Korsmit

O p R O e p  W I J K Ag e N T: 
‘ M e l D  M I S DA A D,  D e S N O O D S  A N O N I e M’
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Nieuws van                          

F I l m b u F F e T  I N  D e  S y m F O N I e 

Het filmbuffet biedt u een heerlijke avond in de Symfonie 
(eilenbergstraat 250) met de combinatie van film en gratis 
hapjes en drankje in de sfeer van de film. 

De films beginnen standaard om 20.00 uur. De prijs is € 5,00 
voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Op vrijdag 16 oktober kunt u kijken naar gooische Vrouwen, 
een komische film naar de succesvolle tv-serie gooische  
Vrouwen met linda de mol, Susan Visser, Tjitske Reidinga,  
lies Visschedijk en vele anderen.

De film kan gecombineerd worden met een driegangenmenu 
in het wijkrestaurant de Symfonie. De combiprijs is € 12,50. 
Reserveer dan vóór 12.00 uur op de dag zelf bij de Symfonie 
(013-4553800).

O p e R A  I N  S y m F O N I e

elke vierde donderdag van de maand wordt in de Symfonie 
een opera vertoond.
Tijd: 19.30 uur (toegang vanaf 19.00 uur) tot ongeveer 22.30 
uur. De prijs is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee. 
en wat dacht u van de combinatie van een driegangenmenu 
in het wijkrestaurant. Voor € 12,50 heeft u dan een heerlijke 
avond. 
Wel vóór 12.00 uur even reserveren bij het wijkrestaurant. 
In september is het nieuwe operaseizoen begonnen. een seizoen 
dat een motto heeft meegekregen: ‘Historische vrouwen’. Over 
het leven van historische vrouwen hebben vele componisten 
een of meer opera's gecomponeerd. Hier gaan we aandacht 
aan geven met volop ‘belconto’. Denk aan het leven van Jeanne 
d'Arc, Anna bolena, maria Stuarde en lucretia borgia.
De eerstvolgende opera is op 22 oktober. Dan wordt Otello 
vertoond, een lyrisch drama van Verdi met Renée Fleming als 
Desdemona en placido Domingo als Otello. 
 
De werkgroep opera heeft een eigen website waar u uitgebrei-
de informatie vindt over het programma en de inhoud van de  
opera’s www.operainsymfonie.nl.

V O O R D R Ac H T e N  W I J K b u R g e R  VA N  H e T 
J A A R

Ook voor 2015 zijn we op zoek naar de Wijkburger van het jaar: 
iemand die een opmerkelijke bijdrage leverde aan het leefkli-
maat in de wijken Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok, iemand 
die hier woont of die hier betaald of vrijwilligerswerk doet, ie-
mand die in het zonnetje gezet moet worden.

Weet u iemand? 

Voor de voordracht hebben wij nodig: naam en adres van de 
kandidaat, naam en adres van uzelf en de reden/motivatie.

Aanmelden bij: Noordraad H/Q, de Symfonie, eilenbergstraat 
250, 5011 ec Tilburg. e-mail: secretariaat@noordraadhq.nl. 
Telefoon: 013-4550313.

De uitslag van de verkiezing zal bekend worden gemaakt tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de Noordraad.

O p e N I N g  ' N AT u u R l I J K  S p e l e N ' 
Q u I R I N u S T u I N
 
Op donderdagmiddag 10 september is de speelweide in het 
noordelijke deel van het Quirinuspark officieel geopend.
 
In 2014 is het initiatief van wijkbewoonster yvonne Jurriaans om 
in het noordelijke deel van het Quirinuspark speeltoestellen te 
realiseren, door de Noordraad opgepakt. gekozen is voor het 
concept 'Natuurlijk Spelen', als aanvulling op de traditionele 
speeltoestellen op het openbare schoolplein rondom mFA de 
Symfonie. 

Hier is een overzicht van de opera’s die in het seizoen 
2015/2016 worden vertoond

- 22 oktober 2015: Otello, van giuseppe  Verdi
- 26 november 2015: maria Stuarde van gaetano Donizetti
- 17 december 2015: giovanna d’Árco van giuseppe Verdi
- 14 januari 2016: I lombardi van giuseppe Verdi
- 25 februari 2016: Anna bolena van geatano Donizetti
- 17 maart 2016: carmen van george bizet
- 21 april 2016: lucretia borgi van geatano Donizetti
- 26 mei 2016: l'Italiana in Algerie van gioachino Rossini

F e e l F O O D  T I l b u R g - N O O R D

eelT Theatercollectief maakt met buurtbewoners ideeën en 
dromen waar op vrijdag 13 november 2015 in een gratis toe-
gankelijke buurtparade vol smakelijk en theatraal vermaak.

FeelFOOD wordt een feestelijke dag vol creatieve presentaties 
door en voor mensen uit Tilburg-Noord. er is van alles te bele-
ven en te proeven op het gebied van theater, muziek, eten en 
andere kunst. lekkers voor oor, oog en mond: voedsel voor het 
lijf en voedsel voor de geest! 
Kom jij naar FeelFOOD als publiek? Dan ben jij op 13 november 
zelf onderdeel van de parade: je gaat van de ene lokatie naar 
de andere om te proeven aan Noord en van FeelDFOOD te 
genieten.
Diverse lokaties zijn inmiddels bekend: het Ronde Tafelhuis, de 
Symfonie, de bibliotheek op het Wagnerplein,  Zorgcentrum De 
Heikant, de Drieburcht en winkelcentrum Wagnerplein. 
Het wijktheater levert een bijdrage aan FeelFOOD en basis-
school de Vlashof doet mee aan de HapStappoepFabriek. eelT 
Theatercollectief werkt hiervoor samen met de gezonde eet-
kamer en wordt hierin ondersteund door Jongeren op gezond 
gewicht en de ggD. 

Wilt u als vrijwilliger hand- en spandiensten verrichten dan 
bent u meer dan welkom. bent u muzikant, thuis in de techniek, 
pR of kunt u ons helpen als gastheer/-vrouw, stagehand, kok, 
routebegeleider, speler of chauffeur? Stuur dan snel een mailtje 
naar info@eeltweb.nl. Op de site www.eeltweb.nl vindt u meer 
informatie.
FeelFOOD buurtparade in Tilburg-Noord is een initiatief van 
Art-fact Tilburg, servicepunt voor amateurkunst. eelT Theater-
collectief verzorgt de artistieke invulling en organisatie. 

De tekeningen van yvonne Jurriaans zijn door Janneke cranen-
broek, ontwerper openbare ruimte van de gemeente Tilburg, 
driedimensionaal uitgewerkt. De plannen zijn nu grotendeels 
gerealiseerd. 
Voor de Noordraad was september een mooie tijd om het ori-
ginele speelgebied feestelijk te openen. De kinderen van de 
groepen 4 en 5 van basisschool De Sleutel en basisschool De 
Stelaertshoeve hadden een belangrijke rol. 
De kinderschare – gekleed in witte T-shirts – heeft met een 
dans en lied de aftrap gegeven. Het prachtige weer zorgde 
voor een magnifiek moment. 

De officiële opening werd geleid door peter Korsmit, voorzitter 
van de Noordraad en verricht door wethouder mario Jacobs. 
met een zetje in de rug van mario Jacobs werd de schommel 
waarop hij zat in beweging gebracht. Applaus was er van de 
kinderen, ouders, docenten, stagiaires, buurtbewoners, verte-
genwoordigers van contourdeTwern, de Noordraad, Stichting 
Stokhasselt ’88 en bart van Dalen en Samir Azahaf (eveneens) 
namens de gemeente.

Door: carin van Voorst Noordraad H/Q, communicatie
www.noordraadhq.nl                     secretariaat@noordraadhq.nl
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Het gilde maakt zich klaar voor de toekomst
Van oudsher maken gilden deel uit van het DNA van Noord brabant. Op een zonnige zomerdag 
zie je in veel gemeenten gildebroeders in kleurrijke uniformen, met vaandels en trommen er op 
uit trekken. Maar hoe lang zal dit een bepalend beeld blijven? Om dit kostbaar overblijfsel van 
het roemrijke brabant in stand te houden bezinnen de gilden zich over hun toekomst. Op 9 ok-
tober 2015 gaan de zes gilden die binnen Tilburg actief zijn rond de tafel zitten om te proberen 
gezamenlijk een koers uit te zetten om de toekomst te borgen.

Tijdens de jubileumreceptie van het kolveniersgilde Sint Dionysius, dat in Noord haar clubhuis 
heeft,  nodigde burgemeester Noordanus de gilden binnen onze gemeente uit zich in te zetten 
om het culturele erfgoed te behouden. De drie gilden uit Tilburg (Sint Joris, Sint Sebastiaan en 
Sint Dionysius), uit berkel-enschot (Sint Hubertus) en uit Udenhout (Sint Antonius Sebastiaan 
en Sint Joris) gaan op 9 oktober op de uitnodiging in en zullen in het historische paleis Raadhuis 
discussiëren over de toekomst van het gilde.

Vanwege de beperkte ruimte is het symposium alleen toegankelijk voor leden van de gilden en 
hun genodigden. Maar we zullen u zeker op de hoogte houden. 
Kijk op www.sintdionysiusgilde.nl voor meer informatie.

Heb je een fotocursus of foto-opleiding gevolgd en wil je graag aan de slag 
met verschillende foto-thema’s samen met andere enthousiaste fotografen? 
Meld je dan aan als aspirant clublid van fotoclub AFV Kontrast in Tilburg!

AFV Kontrast staat voor Ama-
teur Fotografen Vereniging 
Kontrast. De fotoclub is op-
gericht in 1970 en we bestaan 
dus 45 jaar! We zijn een ge-
varieerde club; man, vrouw, 
jong en oud. 

elke maandag komen we bij 
elkaar van 20.00 tot 22.00 uur 
in wijkgebouw de Symfonie 
in Tilburg-Noord. Na afloop 
drinken we altijd nog even 
een drankje in de bar van het 
wijkgebouw.

Onze fotoclub vindt eigen in-
breng van leden erg belang-
rijk. Thema-avonden worden 
afwisselend door leden ver-

zorgd, zodat we veel van el-
kaar leren. bovendien komt 
fotobespreking met grote 
regelmaat terug tijdens de 
clubavonden. We geven dan 
feedback op elkaars werk.

Verdere clubactiviteiten 
waarbij we voor uitdagingen 
worden gezet zijn ondermeer   
de foto-ketting, een foto cy-
clus waar de volgende foto 
moet aansluiten op de vori-
ge, dit naar eigen interpre-
tatie, one-arm bandit, waar 
4 verschillende elementen in 
een foto moeten worden ver-
vat, kleur, plaats, onderwerp, 
sfeer en de jaarserie. Dit is een 
opdracht die je over het hele 

seizoen kan uitspreiden.
Ook hebben we diverse com-
missies, zodat we de taken 
onderling kunnen verdelen.
 
Nieuwsgierig geworden? 

Meld je dan aan als aspirant 
clublid en kom een aantal 
weken vrijblijvend mee-
draaien tijdens de clubavon-
den. 

gA NAAR:
W W W. A F V K O N T R A S T. N l 
eN VUl DAAR HeT AAN-
MelDINgSFORMUlIeR IN.

Foto: Oswaldo Herrera

lid worden van fotoclub AFV Kontrast
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Op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen in uw wijk?
“Like”dan de facebookpagina 
facebook.com/tilburg-noord of volg 
ons op Twitter: @Tilburg_Noord  

Kan de wateroverlast 
in Tilburg-Noord 
worden voorkomen?
Na de wateroverlast op 28 juli 2014 zijn 
onderzoeken gestart in de 
straten  met de grootste overlast 
(het gebied Verdiplein, Locatellistraat, 
Vivaldistraat en het gebied Lijnsheike, 
Leharstraat, De Schans).

Gebleken is dat welke maatregelen 
ook getroffen worden, het onmogelijk 
is wateroverlast ten alle tijden 
te voorkomen. Het streven is om 
wateroverlast te beperken, zodat 
schade wordt voorkomen.  

Welke maatregelen neemt 
Tilburg tegen wateroverlast?

Op lange termijn streeft Tilburg naar een robuust, klimaatbestendig, 
duurzaam watersysteem. In heel Tilburg ligt dan een gescheiden 
rioolstelsel: regenwater wordt van afvalwater gescheiden en alleen 
afvalwater wordt naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. 
Om het regenwater apart te kunnen afvoeren worden blauwe 
aders en waterparken aangelegd. De blauwe aders bestaan uit 
grote rioolbuizen die het regenwater snel buiten de stad brengen. 
Het regenwater komt daar terecht in waterparken; grote gebieden 
waar water kan worden geborgen. Bij extreme regenval dragen de 
blauwe aders bij aan het beperken van de overlast, maar voorkomen 
kunnen zij dit niet. De blauwe aders worden sinds 2010 aangelegd 
en gerealiseerd over een periode van ongeveer 40 jaar. Stukken van 
de blauwe ader zijn al aangelegd, bijvoorbeeld bij het NS-plein en bij 
de Kwaadeindstraat. 

De gemeentelijke aanpak van wateroverlast maakt deel uit van het 
Gemeentelijk Rioleringsplan,  waarover de raad in november 2015 
een besluit neemt. Ook de voorgenomen maatregelen in Tilburg-
Noord zijn hier onderdeel van.

Wat is de oorzaak van de wateroverlast?
Tilburg-Noord heeft net zoals Oude 
Stad,  Udenhout en Berkel-Enschot 
een gemengd rioolstelsel. Bij dit 
stelsel komt regenwater samen 
met afvalwater in één buis terecht, 
waarna het wordt afgevoerd naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI). Tilburg-Noord ligt relatief 
laag ten opzichte van de rest van de 

stad en de riolering van een groot 
deel van de stad komt in Tilburg-
Noord samen op weg naar de RWZI.  
Door de lage ligging en de plaats in 
het rioleringssysteem, komt water-
overlast in Tilburg-Noord vaker voor. 
Het water stroomt naar de laagste 
punten. Op het moment dat het 
riool vol is, kan het water ook via 

de putten omhoog komen. Door kli-
maatverandering regent het minder 
vaak, maar als het regent zijn met 
name de zomerbuien veel zwaarder. 
Op 28 juli 2014 ging het dusdanig 
mis dat straatwater in de huizen 
stroomde, wat tot schade leidde. Maatregelen voor Verdiplein, 

Locatellistraat en Vivaldistraat.
Voor de omgeving Verdiplein wil de gemeente handig gebruik maken 
van de aanleg van de nieuwe vijver in het Ypelaerpark. Door deze als 
bergingsvijver aan te leggen, kan hier 4000 m³ water worden geborgen. 
Het water wordt dan via nieuwe roostergoten en een ondergrondse 
leiding naar de vijver gebracht. Daarnaast wil de gemeente een water-
afvoer maken in noordelijke richting langs de Stokhasseltlaan. De 
maatregelen zijn nu in voorbereiding. Als er meer bekend is, informeert 
de gemeente bewoners met een bewonersbrief.

Maatregelen voor Leharstraat, 
Lijnsheike en De Schans
De gemeente onderzoekt of zij de riolering van dit gebied kan afsluiten. 
Water uit de rest van de stad kan dan niet meer via het riool naar dit 
gebied stromen. Het regenwater dat in het gebied zelf valt, moet dan nog 
wel kunnen worden afgevoerd; dit kan met instroomputten op straat en 
verbindingen met de blauwe ader en het buitengebied (Rugdijk). Ook in 
de inrichting van de straat zijn nog kleine ingrepen mogelijk. De werking 
van de maatregelen wordt nu verder onderzocht. Als er meer bekend is, 
worden de bewoners geïnformeerd met een bewonersbrief. 

Wat kunt u zelf doen om wateroverlast 
te voorkomen?
De neerslag in Nederland is de afgelopen 100 jaar met 20 procent 
gestegen en valt steeds vaker in pieken. Door de toenemende verstening 
wordt het afvoeren van water steeds moeilijker. 

Iedereen met een huis met eigen dak, balkon of tuin kan bijdragen aan 
de oplossing! Bijvoorbeeld door stoeptegels uit de tuin te vervangen door 
groen. Of door isolerende begroeiing op een plat dak te planten, waarvan 
u zowel ’s winters als ’s zomer profiteert.
Meer informatie over wat u kunt doen in huis en tuin vindt u in de app 
Huisje Boompje Beter of op www.huisjeboompjebeter.nl. De app laat  
zien hoe klimaatbestendig uw huis en tuin nu is en hoe u dit  
eenvoudig verbetert. 

Heeft u op het moment van wateroverlast 
hulp nodig om schade aan uw woning te 
voorkomen of beperken? Dan kunt u bellen 
met het algemene meldnummer van de 
politie (0900-8844) en hen vragen om uw 
melding door te geven aan de piketdienst 
van gemeente Tilburg. De gemeente  
schakelt bij wateroverlast de gemeentelijke 
aannemers in. Bij hevige regenval worden 
vaak meerdere straten getroffen. De hulp 
zal er niet overal direct zijn.  

Als de nood 
voorbij is, 
vragen wij u om 
wateroverlast te 
melden bij het  
centraal meldpunt. 
Dit zorgt dat wij 
een goed over- 
zicht hebben 
van de overlast.

Als u weet dat u in een laag 
gelegen gebied woont, kunt 
u voorzorgsmaatregelen 
nemen om de schade te 
beperken. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van een schot 
bij de voordeur. De gemeente 
stelt zandzakken beschikbaar 
die u thuis kunt opslaan. 
Deze kunt u bestellen via 
bart.van.dalen@tilburg.nl.

Ga bij water-
overlast niet met 
de auto door de 
ondergelopen 
straten rijden. De 
golfslag die de 
auto veroorzaakt, 
zorgt voor extra 
schade aan de 
woningen.

Wateroverlast in Tilburg Noord
Bij hevige regenval kan in Tilburg-Noord wateroverlast ontstaan. 
Op deze pagina leest u over de oorzaken van de overlast en 
de voorgenomen maatregelen. 

Wethouder Mario Jacobs: "We moeten ons 
voorbereiden op de klimaatverandering."
Op 10 september bracht wethouder 
Mario Jacobs een bezoek aan  be-
woners van Lijnsheike. De verhalen 
maken indruk. 

Mario Jacobs: "De wateroverlast van 
vorig jaar heeft er behoorlijk inge-
hakt bij de bewoners. We moeten 
er alles aan doen om een herhaling 
met alle ellende en schade van dien 
te voorkomen. 

De wateroverlast op 28 juli heeft 
echter wel voor een versnelling ge-
zorgd. Er zijn uitgebreide maatrege-
len voor de aanpassing van het riool 
in voorbereiding. We leggen blauwe 
aders en waterparken aan.

De inbreng van de bewoners daarbij 
is niet alleen waardevol, maar ook 
onmisbaar. Bij de bewonersavonden 
is veel nieuwe informatie naar voren 
gekomen. Daarnaast heeft een deel 

van de bewoners in een workshop 
actief meegedacht over de maatre-
gelen die we gaan treffen."

De heer Ad van Bijnen is namens de 
bewoners van Lijnsheike in gesprek 
met Mario Jacobs. Hij was ook een 
van de bewoners die in een work-
shop heeft meegedacht over de 
mogelijke maatregelen. 

Ad: "De zomer is voor ons een 
spannende periode. We zijn altijd 
bang dat onze huizen volstromen bij 
hevige regenval als we er niet zijn. 
Wij zullen in november de gemeen-
teraad dan ook onze kant van het 
verhaal laten horen, om hem ervan 
te overtuigen dat er maatregelen 
moeten komen, zodat we weer met 
een gerust hart op vakantie kunnen."
Mario Jacobs: "Tilburg moet goed 
voorbereid zijn op de klimaatsver-
andering. Het zal de komende jaren 

vaker voorkomen dat er veel regen 
op een kleine oppervlakte valt, met 
alle gevolgen van dien. Veel groen 
en water en minder verharding zijn 
enorm belangrijk om deze hoeveel-
heden op te vangen en af te voeren. 
We richten straten en parken hier 
beter op in. Mooie voorbeelden zijn 
het Verdiplein en de Ypelaervijver.

Daarnaast is een groene  inrichting 
van onze stad van groot belang voor 
aanpak van zogenoemde hittestress. 
Bomen geven schaduw, terwijl ver-
harding vooral warmte vasthoudt. 
We treffen als overheid de nodige 
maatregelen, maar ook alle kleine 
beetjes hulp van bewoners kunnen 
we goed gebruiken. Voor- en achter-
tuinen zijn de laatste jaren steniger. 
geworden. Met meer groen in de 
tuin en meer groene daken, kunnen 
we het riool ontlasten en de warmte 
buiten de deur houden." 

WAT TE DOEN BIJ WATEROVERLAST?
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Horizontaal  1. angeltje aan een vislijn; 7. aanrijding; 12. bloeiwijze; 13. dopheide; 14. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 15. Koninklijke Landmacht (afk.); 17. open plaats in een bos; 19. kus; 21. compagnon
(afk.); 22. bijenproduct; 24. leesteken; 27. jongensnaam; 28. vulkaan op Sicilië; 30. meisjesnaam; 31.
waterplant; 32. jongensnaam; 33. plaats in Gelderland; 35. de duivel; 37. paraplu (afk.); 38. verdikte
staaf die binnen in een klok hangt; 41. tot een oog gedraaid deel van een touw; 42. met een zeis afsnij-
den; 44. plaats in Noord-Holland; 46. letter van het Griekse alfabet; 47. zelfingenomen; 48. periodiek
gewijd aan een of ander vak;  49. brandkast; 50. eindstreep (m.n. wielrennen); 52. gevaarlijk (verband);
54. santé (cheers); 56. waarnemend (afk.); 58. sierplant; 61. Europeaan; 62. omlijsting; 64. tentoonstel-
lingsgebouw in Amsterdam; 65. ongewenst bestanddeel in een geluid; 67. meestergraad bij judo; 68.
Explosieven OpruimingsDienst (afk.); 70. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 72.
vaatwerk; 73. Europeaan; 76. Marokkaans hoofddeksel; 77. in voce (afk.); 78. boomsoort; 79. spits
stootwapen; 81. rivier in Italië; 82. dicht (gesloten); 83. vriend (Lat.); 84. algemene ouderdomswet (afk.);
86. ziekte veroorzaakt door een bacteriële wondinfectie; 87. Nederlands weekblad voor vrouwen.

Verticaal  1. werk van een vakman; 2. Salvation Army (afk.); 3. vestibule; 4. rijstbrandewijn; 5. vermake-
lijkheid met spookhuis, draaimolens enz.; 6. lichtblauw paars; 7. soort trompet of trombone; 8. gespitste
mond; 9. Japanse munt; 10. titel (afk.); 11. een dof brommend geluid maken; 16. lang, dun en smal stuk
hout; 18. algemene oorlogsongevallenregeling (afk.); 20. gewicht; 21. Central Intelligence Agency (afk.);
23. (snij)wond; 25. keer (telkens); 26. stilstaand water (poel); 27. kledingstuk; 29. moes van gekookte
appelen; 32. snoever (pocher); 34. plechtige belofte; 36. Mohammedaans hoofddeksel; 37. schaakterm;
39. gelooide huid; 40. sanitaire inrichting geschikt als bad- en wasgelegenheid; 42. de gezamenlijke
pers, radio en televisie; 43. rangtelwoord; 45. schaakterm; 46. sportattribuut; 51. Europeaan; 53. natio-
nale ziekenhuisraad (afk.); 54. kooivogel; 55. voorheen (Lat.); 56. handschoenen zonder vingers; 57.
dooreengekneed meelmengsel; 59. vriendelijk (aardig); 60. vrouw die paard rijdt; 62. geraamte; 63. kud-
de van edel wild; 66. Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (afk.); 67. droog (kaal); 69. deodorant
(afk.); 71. klap; 73. wortel; 74. (ver)bond; 75. morsdoekje; 78. reuzenslang; 80. herkauwend zoogdier;
82. bekende Nederlandse motorrace; 85. westerlengte (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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KRUISWOORDPUZZEL

OplOssINg:

De oplossing van puzzel 5-2015 is:  vogelverschrikker. Uit de vele inzendingen 
die we hebben ontvangen hebben we de volgende prijswinnaar getrokken: 
Mevr. Marij Mateijsen, Van breestraat.
De prijs bestaat uit een etensbon van de symfonie voor 2 personen. De winnaar 
krijgt hiervan bericht, waarna de prijs opgehaald kan worden bij de symfonie.

Oplossingen voor 20 oktober inzenden aan: Wijkkrant Noord, prijspuzzel 
6-2015. eilenbergstraat 250, 5011 eC Tilburg.

De winnaar krijgt een bloemenbon van Magnolia.

Ondanks enkele buien was het parkfestival Noord in het weekend van 5 en 6 september weer een mooi evenement. Veel kramen 
waar tweedehands spullen werden verkocht en heerlijke gerechten werden geserveerd.

Foto: Miek Korsmit

U I TAg e N DA

7 TOT 18 OKTObeR
Kinderboekenweek

1 0 OKTObeR 
10.00 - 16.00 uur: Open dag van alle sportverenigingen   
 langs het Wilhelminakanaal.

17 OKTObeR
Mega piraten festijn: zie www.megapiratenfestijn.nl

22 OKTObeR
Opera in symfonie “Otello” 

23  OKTObeR T/M hAlF FebRUARI 2015:
Wijkcentrum de Ypelaer gesloten i.v.m. verbouwing

25 OKTObeR:
Vrijmarkt in de symfonie

26 eN 27 OKTObeR:
bootcampdagen voor basisschoolkinderen

26 NOVeMbeR
Opera in symfonie "Maria stuarde" 

b A D M I N TO N  C lU b   T I l b U R g  
zO e K T  l e D e N :  
J O N g  e N  O U D,  VA N  A l l e  l e e F T I J D e N

badminton is een sport die snelheid, inzicht, tactiek en inzet 
met elkaar verbindt. Vergis je niet, het vraagt behoorlijk wat 
meer van je dan het overspelen van de shuttle op het strand 
in de vakantie. Mocht je graag mee willen doen en kan dat 
niet om financiële redenen, dan kunnen je ouders wellicht 
een beroep doen op de meedoenregeling. Wat dat is kun je 
vragen aan een van de aanwezige bestuursleden van bCT op 
woensdagavond in de Drieburcht. 
Anders kijk op www.bc-tilburg.nl daar staat de regeling uit-
gelegd. Ook is er een 5 of 10 rittenkaart, als je de sport eens 
wilt beoefenen en er kennis mee wilt maken. Je kunt zonder 
kosten een keer binnen lopen en meedoen om te kijken of 
het iets voor jou is. Advies: ga eens kijken, doe eens mee, 
wellicht heb je er een fijne sport bij gekregen.
lees meer op onze website www. wijkkrantnoord.nl
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www.haarstudiocaroline.nl

Kom eens bij ons langs  
     voor een nieuwe look!  

• knippen: v 19,25
• verven: v 30,25
• wassen en modelföhnen: v 22,95

Tartinistraat 69

Tilburg

T 013 455 46 09

Bezoek ons op

STRAATKlINKeRS: gRIegSTRAAT
Door: Ab Kuiper

edvard Hagerup grieg (Noors componist 1843-1907)

Zaterdag 5 september opende Tandtech-
nisch lab TTl van berkel feestelijk het nieuw 
betrokken pand aan de Ringbaan Noord 52.

Zo’n 20 jaar geleden startte barry van berkel 
zijn tandtechnisch laboratorium in belgië. Na 
enkele jaren verhuisde hij met zijn praktijk te-
rug naar Nederland om drie jaar geleden in de 
Averkampstraat neer te strijken. 

Onder grote belangstelling van patiënten, 
toeleveranciers en collega’s vond de openings-
handeling plaats, nadat special guest Marijke 
Helwegen de aanwezigen had toegesproken.
Marijke memoreerde in een humoristische 
speech de carrière van barry en vergat daarbij 
ook zijn privéleven niet. 

De opening door Marijke was een glamourvol-
le happening, waarbij zij een link legde tussen 
de facelift/verbouwing van een bedrijf en de 
metamorfose van de vrouw/van haarzelf. 

De feitelijke opening, het doorknippen van 
een blauw lint, werd door de ouders van barry 
gedaan die hem alle jaren ondersteund heb-
ben. 

De openingstijden van TTl van berkel zijn 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 
12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur; 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 
uur. 
Zowel ’s avonds als in het weekend alleen op 
afspraak. Kijk op www.ttlvanberkel.nl

edvard grieg is geboren in bergen op 15 juni 1843. Hij is de 
nationale muziekfiguur bij uitstek in Noorwegen, maar ei-
genlijk stamt hij af van een Schotse familie, die in 1746 uit 
schrik voor de gevolgen van de Schots-engelse oorlog naar 
het Noorse bergen was geëmigreerd. 

De Schotse naam greig werd bij de toenmalige burgerlijke 
stand fonetisch opgenomen en werd dus grieg. Het waren 
gewiekste zakenlui die het tot consul van engeland brachten. 
edvards moeder, gernie Judith Hagerup, was de dochter van 
een rechter en had zang en piano gestudeerd. Zij werd dus zijn 
eerste lerares. 

Aanvankelijk was hij ervan overtuigd voorbestemd te zijn voor 
het domineesambt. De notenkrabbels die hij tijdens de ver-
velende lessen produceerde, worden door de violist Ole bull ontcijferd, en prompt wordt de 
vijftienjarige jongeman naar het Conservatorium van leipzig gestuurd. Hij studeert er piano 
bij Wenzel, een groot Schumann-specialist, en compositie bij Reinecke. Over die tijd in leipzig 

was grieg later nooit aan te spreken. Men had er hem, naar zijn 
eigen zeggen, in een oer-Duits gareel willen spannen en hij zou 
er even dom uitgekomen als heengegaan zijn. 

In 1862 keert hij terug naar bergen, om zich het jaar daarop in 
Kopenhagen te vestigen. Hij ontmoet er Niels gade  die hem 
in contact brengt met Richard Nordraak. Deze maakt hem ver-
trouwd met de Noorse volksmuziek. er ontstaat een beweging 
voor een eigen Scandinavische stijl. grieg krijgt bekendheid en 
wordt dirigent van de plaatselijke concertvereniging. 
Hij huwt met zijn nicht Nina Hagerup, die als befaamde zan-
geres zijn liederen over heel europa zou verspreiden. In 1865 
maakt hij kennis met Ibsen, wat uiteindelijk zal uitmonden in 
de beroemde "peer gynt-suites". In 1869 reist grieg naar Rome, 
ontmoet er liszt die hem altijd zal blijven steunen. 

In 1885 vestigt hij zich definitief in de buurt van zijn geboorte-

stad op zijn landgoed Troldhagen. Tussen de concertreizen door blijft hij onverdroten compone-
ren en ontvangt heel wat eredoctoraten, o.a. in Cambridge en Oxford. Van de Noorse regering 
krijgt hij een jaarsalaris waardoor hij onbekommerd kan componeren zonder op lesgeven aan-
gewezen te zijn voor zijn levensonderhoud. Aan de rand van het bos stond zijn componeer-hut, 
waar zelfs Nina niet binnen durfde te komen.
Hij overlijdt aan de gevolgen van een tijdens zijn jeugd opgelopen longkwaal op 4 september 
1907. 

ANeKDOTe
Zijn landgoed Troldhagen ligt aan een fjord. Wanneer het werk niet wilde vlotten, ging hij vaak 
vergezeld van een vriend aan het fjord  vissen. Tijdens zo'n vispartij schoot grieg een thema door 
het hoofd. Hij noteerde zijn inval en legde het papier naast zich neer. een windstoot blies het 
papiertje echter in het water zonder dat grieg dit merkte. Zijn vriend viste het papiertje op en hij 
was muzikaal genoeg om het thema te kunnen lezen. Hij stopte het papier weg en floot, quasi 
toevallig, de melodie hardop. Onthutst draaide grieg zich om en vroeg "wat floot je daar". De 
ander, …. zomaar een inval. grieg: “Wel verdorie.... die melodie ligt zeker in de lucht. Net schoot 
mij precies hetzelfde motief te binnen.”

bronnen: 
Wikipedia, edvard grieg society, Trolhaugen Museum en edvard grieg door J.H.W. Kool.

edvard Hagerup grieg 
door: Servaas bellemakers

TA N DT e C H N I S C H 
l A b  VA N  b e R K e l  O p 
N I e u W  A D R e S

Foto: Miek Korsmit

Foto: Miek Korsmit
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Door: Ad Kolen

In het Quirijnstokpark in Tilburg Noord zijn de bomen na 40 
jaar al van een behoorlijk formaat. Veel daarvan komen in hun 
natuurlijke verspreidingsvorm in onze omgeving voor. Dat zijn 
de inlandse boomsoorten zoals zwarte els, es, beuk, eik, wilg, 
berk en hazelaar. Daarnaast zijn er nogal wat bomen uit andere 
streken aangeplant, waaronder een aantal bijzondere uit verre 
oorden. 

Een ervan is wel erg mooi, de Chinese slangenschorsesdoorn 
(Acer davidii). Staande aan de noordkant van de vijver, ach-
ter het eiland. Mijn eerste ontmoeting met deze schoonheid 
bracht me in verwarring. De (gevleugelde) zaden, die duidelijk 
te herkennen zijn als van een esdoorn zijnde, combineerde niet 
met de vorm van de bladeren. Althans niet met de bekende es-
doornsoorten die hier vaker aangeplant worden. De bijzonder 
getekende schors daarbij deed me al snel vermoeden dat het 
om een soort van ver weg ging. 

De schors van de Chinese slangenschorsboom is getekend 

met lichtgroene lijnen op 
een donkere achtergrond. 
Die met wat fantasie op een 
slangenhuid lijkt. Met het 
ouder worden van de boom 
verdwijnt dit mooie kenmerk 
langzaam maar zeker. Op het 
exemplaar in het Quirijnstok-
park is dat op de stam duide-
lijk afgenomen en ook minder 
zichtbaar geworden door de 
begroeiing met verschillende 
soorten mossen en korstmos-
sen. Als je echter nu langs de 
stam naar boven kijkt zie je 
dat die tekeningen op de dik-
ke takken nog wel duidelijk 
aanwezig is. Zeker de moeite 
waard de boom eens op te 
zoeken.

Hoewel er veel bomen ver-
dwenen zijn uit het park, sinds de 1e aanplantingen 40 jaar 
geleden, staan sommige bomen elkaar toch een beetje in de 
weg. De keuze om bomen weg te halen is niet eenvoudig. Deze 
mooie boom staat hier langs de vijver wel een beetje in de ver-
drukking tussen andere bomen en een kunstwerk en komt er 
helaas niet geheel tot zijn recht. 

De prachtige vaantjesboom (Davidia involucrata) of ook wel 
zakdoekjesboom genoemd, aan de ander kant van het park 
heeft het door concurrentie nog moeilijker. Deze iele verschij-
ning valt hier alleen in het voorjaar op. De aanvankelijk geel-
groene schutbladeren, om de bloemen geschakeerd, hangen 
even later als opvallende ’vaantjes’ aan de takken. Dan is de 
boom enkele weken erg opvallend! In het najaar hangen de 
vruchten, geribbelde noten, te bungelen op dezelfde plaats, 
ook mooi! Het is een bedreigde boomsoort in zijn oorspronke-
lijke verspreidingsgebied, West-China.

Een bijzonder rijk uitgegroeide trompetboom (Catalpa bigno-
fioides), staande  midden op een gazon, verloor tijdens een 
storm in het voorjaar  een heel grote tak. De typische vorm van 
de boom werd daardoor behoorlijk aangetast. Dus wat is het 
beste, vrijstaand of in de luwte van andere bomen?

De gewone trompetboom komt uit de VS; Georgië, Florida, 
Alabama en Mississippi. Een brede en luchtige kroon met ho-
rizontale, gedraaide takken op een korte scheve stam, zijn de 
kenmerken. In de zomer bloeit de boom met prachtige grote 
opgerichte pluimen aan de toppen van de loten, wit met gele 
en purperen vlekken. Nu draagt deze boom (ook wel Indiaanse 
boon genoemd) lange vruchten (bonen) met zaden die uitein-
delijk openspringen. 

Mooi zijn ook de gevleugelde zaden van de gewone vleugel-
noot uit de Kaukasus en Noord-Iran. Typerend voor deze boom 
is opslag rondom de stam. Bij enkele exemplaren aan de zuid-
punt van de vijver is dat goed te zien. Ze ontsnappen al jaren 
aan de maaimachines en vormen een ’bos’ onder de boom.

Goed kijkende is er ook aan bomen veel te zien in het Quirijn-
stokpark, geniet er van!

Reacties en vragen via de redactie of 
e-mail: adkolen@kpnmail.nl

Kijk voor natuurbelevenissen op mijn Weblog:  
http://vogelsenzo.blogspot.com/  

D R O M E N  V E R W E Z E N L I J K E N  I N  S C H R I J FAT E L I E R 

Schrijvers opgelet! De Bibliotheek Wagnerplein zoekt schrijvers die als droom 
hebben om hun werk uit te geven. Er wordt namelijk een Schrijfatelier ingericht 
waar schrijvers elkaar kunnen ontmoeten en tips kunnen uitwisselen door 
feedback te geven op elkaars werk. 

Het Schrijfatelier heeft als 
doel om mensen samen te 
brengen die passie voor taal 
hebben zodat zij van elkaar 
kunnen leren en geïnspireerd 
raken. 

Het is voor bewoners uit 
Noord die bijvoorbeeld ge-
dichten maken of fictieve ver-
halen schrijven en de droom 
hebben om een eigen boek te 
schrijven. Door elkaars werk 
te lezen, kun je van elkaar le-
ren en groeien in je proces.

In Waalwijk werd proefge-
draaid met het Schrijfatelier 
dat wekelijks wordt gehou-
den. Dat is een succes. De 
middagen zullen starten 
met drie kwartier zelfstandig 
schrijven en vervolgens een 

uur waarin voorgelezen wordt 
en het werk van elkaar wordt 
beoordeeld.
Afhankelijk van de wens van 
de Tilburgse deelnemers, 
wordt bepaald hoe vaak ze 
samenkomen in het atelier. 
“We hebben al 10 potentiële 
deelnemers”, zegt Mariet-
te Denissen van de bieb. “Ik 
vind het mooi om te zien als 
iemand van taal houdt. Daar 
kun je zoveel in kwijt, zoveel 
mee zeggen. En iedereen kan 
elkaar vinden in taal.” 

Het Schrijfatelier past in het 
kader van de vernieuwing van 
de bibliotheek. Deze krant 
schreef er eerder over; de 
bieb zet het delen van kennis 
en kunde centraal en geeft 
burgers een podium om dat 

te kunnen delen met andere 
burgers. Leren doe je ook van 
elkaar, niet alleen maar uit 
een boek.
De bibliotheek stelt zich graag 
beschikbaar om een plek te 
bieden waar naar een droom 
toegewerkt kan worden. 

Voor 2,50 euro per bijeen-
komst ben je verzekerd van 
een schrijfplek, koffie en thee 
en professionele begeleiding 
in de vorm van een gastdo-
cent van tijd tot tijd.

Woensdag 23 september was 
een informatiebijeenkomst, 
maar aanmelden kan nog 
steeds door een e-mail te 
sturen naar:
wagnerplein@
bibliotheekmb.nl

Foto: Ad Kolen                                                                                                                                         

Bijzondere bomen in het Quirijnstokpark

Woonvoorziening Gombertstraat
Wijkkrant Noord vestigt graag de aandacht op woonvoorziening Gombertstraat 25. Dit is een  woonvoorziening van Amarant waar 12 mensen  wonen.
Wie zijn de bewoners, de begeleiding en waar staan zij voor. Dit is af te leiden van het logo.

Er is voor gekozen om een 
boom te maken, met de “A” 
van Amarant als stam, omdat 
de woonvoorziening onder 
die zorginstelling valt.

De boom symboliseert groei, 
en daar is het team iedere 
dag mee bezig. Doordat zij als 
team groeien, kunnen zij (nog 
meer dan ze al doen) inspelen 
op de wensen en behoeftes 
van de bewoners en hun fa-
milieleden. 

Een boom moet natuurlijk in 
een goede fundering staan 
anders valt of waait hij om, 
Daardoor zit de stam diepge-
worteld in de aarde en wordt 
geuit dat men stevig in zijn 
schoenen staat en van aan-
pakken weet. . 

Een boom wordt niet zomaar 
omver gesmeten en is dus 
daarom een vertrouwde en 
solide factor in de omgeving.
De zogenaamde G-sleutel 
is in de boom verwerkt. De 
“G” is de eerste letter van 

de woonvoorziening én een 
leuk weetje is dat meneer 
Gombert een van de meest 
invloedrijke componisten was 
in zijn tijd! De straat is naar 
hem vernoemd. Dit is dus een 
passend logo voor woonvoor-

ziening De Gombertstraat. In 
de maand oktober wordt er 
een koffie-ochtend gepland 
om de buurt kennis te laten 
maken met deze woonvoor-
ziening.

Gewone trompetboom

Foto: Ad Kolen                                                                                                                                         

Foto: Bewoonster Ans 
Vermeer heeft een prach-
tig schilderij gemaakt van 
het logo dat bedacht is.



 WIJKKRANT NOORD/OKTObeR 2015 pAgINA 11

De eerste summerschool van Tilburg-Noord is 
in juli twee weken open geweest. Kinderen van 
groep vier en vijf van de scholen Stokhasselt/
Vlashof hebben gewerkt aan een schoolkrant.

Handbalvereniging White Demons uit berkel-enschot is op zoek naar nieuwe 
jeugdleden. White Demons is een actieve en gezellige vereniging. Ze houden 
vaak jeugdactiviteiten, zoals Sinterklaas, het populaire jeugdkamp en de 
clubdag. 

Handbal is een ideale sport als het gaat om lichaams-
beheersing. Je gebruikt handen, armen en benen tege-
lijkertijd! Coördinatie, stabiliteit en lenigheid zijn voor 
opgroeiende kinderen zeer belangrijke kernvaardig-
heden. Die worden tijdens het trainen dan ook geoe-
fend. Onderling lichamelijk contact is met het handbal 
verweven. We leren kinderen hier op een sportieve en 
respectvolle manier mee om te gaan. Onze gediplo-
meerde trainers stimuleren die ontwikkeling. Winnen 

is leuk, maar plezier staat voorop.
Handbalvereniging White Demons wil meer kinderen 
in aanraking brengen met deze sport. Daarbij is het 
oog ook gevallen op kinderen uit Tilburg Noord. 
Interesse? Laat uw kind eens vrijblijvend en gratis 
meedoen aan een training. Wel graag even tevoren 
aanmelden.  
Meer informatie of aanmelding proeftraining:  
Zie www.white-demons.nl.

Watertappunt 
Cruyff Court 
feestelijk geopend

“Ik heb, mede dankzij mijn voorleesgezin, 
een heerlijke zomer gehad”, zo gaf een van 
de vrijwilligers van de Zomerexpress aan. bij 
wijze van proef werd gezinnen in Stokhas-
selt dit jaar de gelegenheid geboden om 
ook in de zomerperiode gebruik te maken 
van de Voorleesexpress. De Voorleesexpress 
zet normaal gesproken gedurende het jaar 
voorlezers in bij gezinnen thuis om op die 

manier de taal te oefenen. Voor de duur van 
20 weken bezoekt een voorlezer wekelijks 
een gezin om voor te lezen, een praatje te 
maken met ouder en kind, een spelletje te 
spelen, een liedje te zingen… Doel hiervan 
is de taalontwikkeling van het kind te stimu-
leren en de ouder handvatten te bieden om 
het zelf te gaan doen.  

Spelenderwijs met taal bezig zijn, dat is de 
Voorleesexpress. Voor een aantal kinderen 
is het belangrijk dat dit ook in de zomerva-
kantie gebeurt, bijvoorbeeld omdat zij in die 
periode weinig Nederlands aangeboden krij-
gen. Dat besef was er al langer. Dit jaar wer-
den echter spijkers met koppen geslagen en 
kregen gezinnen daadwerkelijk de mogelijk-
heid om ook (uitsluitend) in de zomervakan-

tie een voorlezer te ontvangen. gezellig met 
z’n allen genieten van het luisteren naar en 
kletsen over een boek, zo vaak als mogelijk. 
Dat stond centraal bij de Zomerexpress. Uit-
eindelijk zijn zeven voorlezers in de wijk aan 
de slag gegaan. Volgend jaar hopen we nog 
meer voorlezers en gezinnen op deze manier 
een heerlijke zomer te kunnen brengen. 

bootcampdagen  
voor basisschoolkinderen

Zaterdag 5 september vond de 
opening van het Cruyff Court 
watertappunt plaats in het Ype-
laerpark. Dit gebeurde tijdens de 
eerste dag van het parkfestival. 
Dansgroep Forza Danza en bal-
kunstenaar Younes Ouchen ver-
zorgden de feestelijke aankleding, 
wethouder Hans Kokke opende 
vervolgens officieel het water-
tappunt door de eerste bidon te 
vullen. Hierna werden er zo’n 750 
bidons uitgedeeld aan de wijkbe-
woners. 
 
Het plaatsen van het watertap-
punt in Stokhasselt is een initia-
tief van Jongeren Op gezond ge-
wicht en mogelijk gemaakt door 
de Johan Cruyff Foundation in 
samenwerking met de Nationale 
postcode Loterij, Join the pipe en 
brabant Water. Met de plaatsing 

van de watertap wil de gemeente 
Tilburg een extra bijdrage leveren 
aan het milieu en de gezondheid 
van de wijkbewoners en spelende 
kinderen aanzetten tot het drin-
ken van kraanwater. 

“Het is belangrijk dat kinderen zich 
realiseren dat kraanwater heel ge-
zond is. Dankzij de toevoeging van 
het watertappunt bij het Cruyff 
Court zorgen wij ervoor dat de 
Cruyff Courts echt een podium in 
de wijk zijn waar iedereen welkom 
is. Mede dankzij de extra bijdrage 
van de Nationale postcode Loterij 
en de samenwerking met de ge-
meente Tilburg en brabant Water 
zorgen wij ervoor dat kraanwater 
voor iedereen beschikbaar is.” Al-
dus Niels Meijer, directeur Cruyff 
Foundation.

Wethouder Kokke vult de eerste bidon

Summerschool
Door: Netanel en Ayaanle

Kom naar de summerschool het is een heel leuke 
school. Soms leer je verschillende dingen en soms 
ook spelletjes. Het is altijd in de zomervakantie, soms 
ook op andere scholen. Je leert ook hoe je kookt. Het 
duurt maar 2 weken. En je krijgt een etui en een 
boekje, kinderen krijgen ook eten om 12 uur.
Het begint om 10 uur en eindigt om half 3 en in de zo-
merschool zijn er 4 klassen. Per klas krijg je 2 juffen 
en ze heten juf Joyce en de gastouder is Iskenia en 
juf Daniella en juf Glenda. En je kan op zomerschool 
heel veel leren: rekenen, taal, wetenschap en ande-
re dingen. Het is heeeeeeeeeel leuk. Je mag komen 
als de zomervakantie begint. En ik en Ayaanle en de 
juffen beloven je dat uw kind heel veel zal leren en 
maken.

Groetjes van Netanel en Ayaanle en de juffen en laat 
dit zien aan uw kinderen. Dit was onze leuke krant. 
Vond jij dit nieuws ook leuk?

Doei!

Kleine journalistjes aan het 
werk op summerschool

Kom handballen bij  
  White Demons!

Zomerexpress in Stokhasselt/Vlashof

Het is hartje zomer en de zon 
schijnt. Als kind wil je dan toch niet 
naar school? Dan wil je een plons 
maken in het zwembad! Toch 
hebben we positieve verhalen 
gehoord over de summerschool, 
van de kinderen zelf. De leerlin-
gen hebben een krant gemaakt 
met behulp van een nieuwstool, 
gemaakt door Nieuws In De Klas, 
en hebben hun enthousiasme la-
ten blijken.
Deze krant wil graag aandacht be-

steden aan deze schoolkrant, om-
dat we graag merken dat kinderen 
lezen en schrijven. We betrekken 
jullie dan ook graag bij het maken 
van deze jeugdpagina in de wijk-
krant Noord. Aan de hand van de 
schoolkrant hebben we besloten 
om een verhaal daarvan nog eens 
af te laten drukken in deze krant. 
Het is een verhaal van Netanel en 
Ayaanle. Lees verder om te weten 
hoe de kinderen de summerschool 
zelf hebben ervaren.

Kinderen tussen de zes en twaalf jaar die graag gezond 
en sportief bezig zijn of worstelen met gezond eten, kun-
nen elke schoolvakantie meedoen aan twee bootcamp-
dagen. Deze duren elk van 10.00 tot 16.00 uur en worden 
georganiseerd door Afvallen Junior (AJ) in samenwerking 
met Jongeren Op gezond gewicht (JOgg). 
Op deze dagen is het de bedoeling dat alle kinderen bui-
ten, met elkaar allerlei sportieve uitdagingen aan gaan 
onder begeleiding van een jeugdsportcoach. Je kan er 
ook advies krijgen van een voedingsdeskundige. 
Jullie gaan dan ook een gezonde maar lekkere lunch ma-
ken. Want gezond kan ook heel lekker zijn! Tussendoor-
tjes mogen ook niet ontbreken. Al spelenderwijs leren 

jullie verantwoorde tussendoortjes en traktaties maken. 
Tijdens de zomervakantie hebben er twee geslaagde 
bootcampdagen plaatsgevonden bij wijkcentrum de 
Ypelaer. De kinderen hebben genoten en kregen na 
afloop een medaille uitgereikt. Zij waren allemaal JOgg 
kanjers! 

In de herfstvakantie, op 26 en 27 oktober, vindt de vol-
gende bootcamp plaats in Tilburg-Noord.
Ouders kunnen hun kind hiervoor opgeven bij Yolanda 
Doorakkers via telefoon: 013-5358701 of e-mail: yolan-
da@afvallenjunior.nl. De kosten zijn vijf euro per dag, 
eten en drinken inbegrepen.




