
april

eigenwijzer
wijkkrant voor de noordhoe
eigenwijzer
wijkkrant voor de noordhoek

april 2011jaargang 36  nummer 4

    Kindervakantiewerk de Noordhoek  	Kinderworkshops

Het ei

Het maakt niet uit of je de hei-
dense of christelijke versie
van het feest voor ogen hebt. 
Het ei is bijna overal ter wereld 
symbool van de opstanding en 
dus hét symbool voor Pasen. 
Al eeuwen lang worden eieren 
beschilderd. 
Vroeger kleurde men eieren in 
de kleuren van het altaar en liet 
men ze in de kerk wijden. 
Vanuit niet-christelijk oogpunt 
waren de heldere kleuren waar-
mee eieren werden beschilderd 
een weerspiegeling van het zon-
licht in de lente. 
Er werden vroeger al eierrol-
wedstrijden gehouden en eieren 
werden uitgewisseld tussen ge-
liefden of (in de Middeleeuwen)
aan bedienden cadeau gedaan. 
En nog steeds zijn eierspelletjes
een leuke, ontspannen ‘opleu-
king’ van het Paasontbijt.

Verstoppen van de eieren

Het verstoppen van eieren heb-
ben we te danken aan de oude 
gewoonte om eieren in akkers 
te begraven om deze vruchtbaar
te maken. 
Nog steeds staan ouders op 
Paaszondag voor dag en dauw 
op om eieren te verstoppen die 
de kinderen even later met veel 
plezier en fanatisme mogen 
zoeken. 

De haas 

De paashaas is wel een heel 
bijzonder dier. Niet alleen is hij 
onzichtbaar, maar ook zou hij 
een gouden vacht hebben.
Niet zo vreemd dat over zijn ont-
staan verschillende verhalen de 
ronde doen. 
Net als het ei, is de haas - van-
wege zijn voortplantingsdrang 
- te zien als vruchtbaarheids-
symbool. Het was niet voor 
niets een van de symbolen van 
de vruchtbaarheidsgodin Isjtar. 

Het konijn had voor ons wellicht 
meer voor de hand gelegen.
Dit diertje werd echter pas in de 
Middeleeuwen in ons land 
gesignaleerd. 

Een ander verhaal vertelt dat de 
paashaas eigenlijk een vogel
is die zich zo had misdragen, 
dat hij voor straf in een haas 
werd veranderd. 
Nu mag hij nog maar één keer 
per jaar eieren leggen, die hij 

goed moet verstoppen. 
De meest logische verklaring 
lijkt wel te zijn dat eieren die 
door vogels in verlaten hazen-
legers werden gelegd, per on-
geluk werden aangezien voor 
‘hazeneieren’. 

Het eerste eetbare paashaasje 
werd begin 1800 in Duitsland 
gemaakt van deeg en suiker. 
De Paashaas werd door Duitse 
immigranten in de achttiende 
eeuw meegenomen naar Ame-

rika. 
In die tijd bouwden kinderen een 
nest waarin de Paashaas zijn 
eitjes kon achterlaten. 

Het paasvuur

Het paasvuur stamt uit de hei-
dense oorsprong van ons Paas-
feest.
Vroeger werden op heuveltop-
pen vuren aangestoken om de
demonen van de winter te ver-

jagen. Vuur staat al eeuwen 
lang symbool voor reiniging en 
vruchtbaarheid. 

De Paaskaart

Of het een Paassymbool is of 
wordt, is niet bekend, maar feit 
is wel dat ieder jaar steeds meer 
kaarten worden verstuurd. 

De Palmpasenstok

De Palmpasenstok heeft de 

vorm van een kruis en wordt
met een aantal traditionele sym-
bolen versierd. 
Allereerst de groene takjes 
(meestal buxus). Deze verwij-
zen naar de intocht van Jezus, 
die op een ezeltje Jeruzalem 
binnen reed. 
Hij werd hierbij ingehaald door 
mensen die hem met palmtak-
ken toezwaaiden. 
Ronde vormen (kransen) mogen 
niet ontbreken, als symbool van 
de kringloop van het jaar en van 
het leven.
Van oudsher zit er zelfs een 
hoepel om de stok. 

Bovenop de stok wordt een 
haantje van brooddeeg geprikt.
De haan is het symbool van 
Jezus: hij kraait als de zon op-
komt, maakt je wakker en vertelt 
je dat het licht eraan komt. 
Bovendien draaien haantjes op 
kerktorens hun snavel tegen 
de wind: een vogel met durf. 
Een andere verklaring is dat het 
haantje verwijst naar Petrus. 
Voordat de haan kraaide had hij 
drie keer gezegd dat hij Jezus 
niet kende. 

Deeg is daarnaast een teken 
van leven en kiemkracht. 
Het snoep dat tenslotte aan de 
stok wordt gehangen, geeft aan 
dat Palmpasen een feest is. 
Een andere plausibele verkla-
ring van de symboliek van de 
Palmpaasstok is dat deze ver-
wijst naar de Goede Week: 
Goede Vrijdag: het houten kruis 
Palmpasen: de palmtakjes 
Witte Donderdag: de broodkip 
(het breken en delen van het 
brood bij het laatste avondmaal) 
Pasen: eieren als teken van 
nieuw leven 

De Paasboom

Ondanks het feit dat Nederlan-
ders dol zijn op de traditionele
feestdagen zoals Kerst en Oud 
en Nieuw, is het Paasfeest toch
een beetje een ondergeschoven 
kindje als je kijkt naar de versie-
ringen in huis. Maar net als een 
Kerstboom kan een Paasboom 
voor een gezellige sfeer zorgen. 
En het is een kleine moeite om 
de traditie te laten herleven!  

Wetenswaardigheden over Pasen
Net als andere feesten is ook Pasen een feest vol symboliek.
De paashaas, het ei en de paasvuren zijn een paar van de bekendste voorbeelden. Waar 
hebben we deze symbolen eigenlijk aan te danken? 
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Heidi van Tuel, man-
telzorgconsulent van 
de Twern.

Spreekuur iedere dinsdag van 
14.00-15.30 uur. In samenwer-
king met huisartsenpraktijk van 
dr. Pijman en Huisarts en Co.
In de ruimte van de fysiothera-
pie Spijkers, Bisschop Zwijsen-
straat 35 te Tilburg.

Voor vragen van mantelzorgers, 
Familiezorgers en ouderen op 
het gebied van: Financiën - Wo-
nen - Zorg en Welzijn
Voor inlichtingen of aanmel-
den voor genodigden lijst kunt 
u contact opnemen met Heidi 
van Tuel, 013-5422730 of 06-
34626878.  

G-hockeyteam Were 
Di Tilburg Kampioen!
 
Na een aantal jaren getraind 
te hebben, spelen leden van 
G-hockey van Were Di Tilburg 
sinds twee jaar competitie. 
De harde inzet en sportiviteit 
werd afgelopen zaterdag in 
Eindhoven beloond met een dik 
verdiend kampioenschap. 
Bijna alle wedstrijden werden dit 
seizoen gewonnen!

Onder leiding van trainers Yvon-
ne Groels en Lieke Rijnen en 
met support van veel supporters 
meegereisd uit Tilburg werd de 
wedstrijd tegen Eindhoven met 
7-4 gewonnen. 
De spanning was van de ge-
zichten af te lezen, maar een 
grote ontlading volgde. 
Onder luid applaus een ereron-
de lopen, bloemen en een beker 
maakten de dag compleet en 
onvergetelijk.

Were Di Tilburg geeft sinds 
2008 ieder maandag van 19.00 
tot 20.15 uur training aan leden 

met een beperking. 
‘Gewoon wat gewoon kan en 
speciaal wat speciaal moet is de 
slogan van Were Di Tilburg. 
Een hoofd- en assistent-trainer 
geven samen met een vaste 
groep vrijwilligers training toege-
spitst op de mogelijkheden van 
de inmiddels 22 leden. 
Geïnteresseerd? Kom gerust 
eens kijken aan de Ijsclubweg

Wachten op een bus

Bus 56 komt half 1 in vak 1
het is twaalf uur
Naaldhakken lopen naar de res-
tauratie
Ze drinken er koffie
de regen houdt even op
zowaar de zon is er
ik neem een broodje (met kaas 
maar)
mussen en spreeuwen trippelen 
op het plein maar vinden geen 
brood.
Lady....lady....lady....de radio
Mensen praten
roken wat
Wachten duurt lang er komt 
geen einde aan
Maar nu is het bijna tijd
Het is half één
Ik hoef niet te dringen
Het is zondag
Weinig mensen stappen in
De bus rijdt
Vak 1, staat weer leeg.

Met dit gedicht heeft Marije 
Ewals de 2e prijs gewonnen in 
een gedichtenwedstrijd.
Uit het blad van de faculteit van 
de letteren.

 Bingo
 Maandag 9 mei 2011.
 Tijd: 14.00  tot 16.00 uur. 
 Iedereen is welkom. 
 Buurtcentrum “In de Boom- 
 tak”.

 
 Copy-sluiting

9 mei 2011

 Openingstijden Wijkcen-
 trum “In de Boomtak”
 Maandag:  13.00 - 24.00 uur
 
 Dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
  13.00 - 24.00 uur

 Woensdag: 13.00 - 24.00 uur
 
 Donderdag: 09.00 - 12.30 uur
  13.00 - 24.00 uur
 Vrijdag: 13.00 - 17.30 uur

 Bloedprik Post:
 Donderdag  09.00 - 10.00 uur

 Klussen

 In Tilburg bestaat de moge-
 lijkheid bepaalde klussen, 
 waaronder tuinonderhoud, uit 
 te laten voeren door mede-
 werkers van Woonzorgservice
 in de wijk (WZSW). Hiervoor
 wordt een kleine vergoeding
 gevraagd, afhankelijk van het
 inkomen.
 Informatie: WZSW, Schubert-
 straat 700, 5011 CW Tilburg,
 tel: 013-4558731; e-mail
 info@woonzorgservice.com;
 internet www.woonzorgser
 vice.com.
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Agenda
Maandag
14.00-16.00 Bingo elke 
  2e maandag 
20.00-22.00 Damclub Den  
  Boomtak                                          
19.30-20.30 Damesgym                                                 
19.45-20.45 Yoga
Dinsdag
14.00-15.00 Ouderengym
13.30-14.30 Moedergym
20.00-22.00 Yogales
20.30-22.30 Teken-  
  schilderclub
20.00-24.00 Biljartclub
Woensdag              
13.00-17.30 Biljartclub
13.30-16.00 Trefpunt   
  Amarant 
14.00-17.30 Volksdansen
20.00-22.30 Volksdansen
18.00-20.00 Eetpunt
20.00-22.00 Djembéles
Donderdag
09.30-10.30 Yoga
11.00-12.00 Yoga
10.00-12.00 50+ groep
13.30-15.30 Bloemschikken
  1X per 2 weken
13.30-15.30 Teken- en   
  schilderclub
Vrijdag
13.30-16.00 Koersbal
19.30-22.30 Disco
  1X per maand
19.30-22.30 Vrijetijd club in 
de Boomtak (1x per maand)

   Service
 
  De Twern ouderenadviseur    
  Willeke Sloot voor informa-
  tie, advies en bemiddeling
  op gebied van wonen, zorg,
  tijdsbesteding, financiën en 
  vrijwilligerswerk.  Alle 60+    
  ers kunnen gratis gebruik
  maken van de diensten van
  de ouderenadviseur. 
  Spreekuur in de Boomtak
  elke dinsdag van 14.30 -  
  16.00 uur. Telefonisch be-
  reikbaar van maandag t/m 
  donderdag via wijkcentrum
  Hoogvenne: 013/5422730 
  
  Buurtconciërges: 5166091
  Politie: 0900-8844 (alge-
  meen nummer)
  Diensten St. Dionisius
  ’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
  Zondag:     10.30 uur

 Centrum Jeugd en 
 Gezin Tilburg
  
  Informatie en ondersteuning 
  bij opgroeien en opvoeden.
  www.jeugdengezintilburg.nl
  0800 3 65 65 65 (gratis)
  Locaties: Ringbaan West 
  27 en wijkcentrum de Hey-
  hoef  (Kerkenbosplaats 1 in
  Reeshof)
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Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:

Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

LATIN MOVES! (Sumba)
Dé nieuwe trend op fitnessgebied

Onder professionele begeleiding en een gezellige sfeer
dansend tot wel 1.000 calorieën per uur verbranden!

Infraroodsauna, Solarium, Massagestoelen, Beweegbanken,
Schoonheidssalon, Medieet, Easy-Tape, Pedicure

Noordhoekring 328  5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

Chirurgen wisselen tij-
delijk van ziekenhuis

De chirurgen van het St. Eli-
sabeth Ziekenhuis en het 
TweeSteden ziekenhuis in Til-
burg wisselen van werkplek. 
Met deze uitwisseling leren 
de chirurgen de gang van 
zaken in beide ziekenhuizen 
goed kennen. Dit leidt ertoe 
dat patiënten altijd de beste 
chirurg voor de benodigde 
behandeling krijgen, in welk 
ziekenhuis zij ook liggen. 

Jan Heyligers en Teun van Eg-
mond uit het St. Elisabeth wer-
ken vanaf 1 april twee maanden 
in het TweeSteden ziekenhuis. 
Ze nemen daar de plaats in van 
hun collega’s Marnix de Fijter en 
Diederik Wouters, die gelijktijdig 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis 
aan de slag gaan. 

Inzicht

De chirurgen van de beide zie-
kenhuizen vormen één maat-
schap. Ze werken al intensief 
samen, maar tot voor kort ver-
richten ze ingrepen vooral in 
hun eigen ziekenhuis. Door 
nu in beide ziekenhuizen te 
werken, krijgen ze inzicht in de 
zorgprocessen en leren ze meer 
over de manier van werken van 
hun collega’s in het andere zie-
kenhuis. 
Uiteindelijk leidt dit tot één werk-
rooster voor de hele maatschap. 
Voor patiënten heeft dat grote 
voordelen. Door complexe zorg 
in een ziekenhuis te concen-
treren kan een chirurg de vaak 
ingewikkelde behandelingen 
met een gespecialiseerd team 
uitvoeren. Bovendien zorgt één 
uniforme werkwijze in beide zie-
kenhuis voor meer kwaliteit en 
veiligheid.

Kwaliteit

De maatschappen chirurgie van 
het St. Elisabeth en het Twee-
Steden zijn medio 2009 gefu-

seerd. De chirurgen willen zo 
gezamenlijk de kwaliteit van de 
chirurgische zorg verder verbe-
teren en de complexe zorg voor 
de patiënten in de regio Tilburg 
behouden en op termijn uitbrei-
den. Op jaarbasis verrichten de 
chirurgen samen ruim 11.000 
ingrepen.

Tilburgers sluiten 
nieuwe opleiding met 
diploma af

Bij de allereerste zestien 
studenten die de nieuwe 
opleiding ‘medewerker ste-
riele medische hulpmiddelen’ 
(MSMH) hebben afgerond, 
zitten ook twee medewerkers 
van het St. Elisabeth Zieken-
huis in Tilburg. Ekrem Bal en 
Reinier Raaijmakers ontvin-
gen onlangs hun diploma op 
de School voor de Zorg bij 
ROC Eindhoven.

De opleiding startte in april 2009 
en wordt in Zuid-Nederland al-
leen in Eindhoven gegeven. 
De medewerker SMH werkt in 
ziekenhuizen of bedrijven op 
de centrale sterilisatieafdeling 
(CSA). Daar worden alle medi-
sche instrumenten en hulpmid-
delen gereinigd en gesterili-
seerd. 

Een opleiding tot medewerker 
SMH bestond nog niet, mede-
werkers moesten het doen met 
schriftelijke cursussen. Het be-
roep wordt nu door de nieuwe 
tweejarige BBL opleiding (ni-
veau 3) op de kaart gezet. De 
studenten maken tijdens de op-
leiding gebruik van de ervaring 
die ze opdoen in het ziekenhuis. 
De leeropdrachten sluiten vol-
ledig aan bij de praktijk uit het 
ziekenhuis.

Toekomst

Gerard Rutten, hoofd CSA in het 
St. Elisabeth: “Er is veel vraag 
naar medewerkers SMH. Het 
vak wordt interessanter, omdat 
er tegenwoordig ook doorgroei-

mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld 
naar de operatiekamers. Dit is 
voor medewerkers interessant, 
maar wij moeten er wel voor 
zorgen dat we genoeg nieuwe, 
gediplomeerde mensen bin-
nenhalen. Om die reden is deze 
nieuwe opleiding ontwikkeld.”

Meer informatie over de oplei-
ding MSMH staat op de site van 
de Sterilisatie Vereniging Neder-
land: www.cscnl.net

Per golfkar naar de 
polikliniek

St. Elisabeth Ziekenhuis Til-
burg zet vanaf  vrijdag 8 april 
een elektrische golfkar in om 
patiënten te vervoeren. De 
golfkar brengt patiënten naar 
de poliklinieken op de eerste 
verdieping. Het wegvallen 
van de kleine lift, aan het be-
gin van de hoofdgang, wordt 
hiermee gecompenseerd.

Deze unieke haal- en brengser-
vice is voor oudere patiënten en 
patiënten die slecht ter been zijn 
een uitkomst. Ze worden tot de 
balie van de polikliniek gebracht 
en daar ook weer opgehaald. 
De golfkar rijdt van maandag 
tot en met vrijdag, van 8.00 
tot 17.00 uur. Patiënten die in 
aanmerking komen voor deze 
service, worden in de hoofd-
gang gevraagd of ze naar de 
polikliniek gebracht willen wor-
den. Ook kunnen de patiënten 
die gebruik willen maken van de 
golfkar zich melden bij de nieu-
we balie in de hoofdgang.

Nieuwe liften
De golfkar wordt de komende 
drie maanden ingezet om de 
verbouwingsperiode te over-
bruggen. Medio juni worden 
in de hoofdgang twee nieuwe 
liften in gebruik genomen, die 
een flinke slag groter zijn dan de 
oude lift. Ze zijn daardoor ook 
toegankelijk voor scootmobiels.

De ‘Poli Taxi’ is een uitkomst voor patiënten die slecht ter been zijn.
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Dit jaar is alweer het 30e jaar 
van ons KinderVakantieWerk. 
Ook deze week zit weer vol met 
allerlei activiteiten voor de kin-
deren van de basisschool. 
Wij, als vrijwilligers, zijn alweer 
een hele tijd bezig om er weer 
een knallende week van te ma-
ken. Het thema van dit jaar is:
STATION DE NOORDHOEK. 
  
Drie afdelingen

Tijdens deze week worden de 
kinderen ingedeeld in drie afde-
lingen, te weten kleuters, jonge-
ren en ouderen. 
Deze afdelingen worden op hun 
beurt ook weer ingedeeld in 
groepjes van ongeveer 12 kin-
deren. 
We gaan allerlei leuke dingen 
doen, zoals een uitstapje, knut-
selen, een leuke puzzeltocht en 
voor de jongeren en ouderen is 
er nog een zwemdag. 
Natuurlijk komt voor de oudere 
kinderen ook de overnachting 

inclusief spooktocht terug. 
Ook dit jaar zijn er weer veel 
vrijwilligers die er voor zorgen 
dat de kinderen een onverge-
telijke, maar vooral ook veilige 
week hebben. 
De KinderVakantieWerk-week 
vindt plaats van: 15 augustus 
tot en met 20 augustus. 
 
Data en tijd

Als uw kind mee wil doen aan 
het KinderVakantieWerk, kan dit 
natuurlijk. 
Wat u dan moet doen en weten 
is het volgende. 
Op donderdag 26 mei 2011 
hebben wij van 19.00 uur 
tot 20.30 uur inschrijving in 
Buurtcentrum In de Boom-
tak. 
De kosten voor de inschrij-
ving bedragen €27.50 per 
kind. 
Dit bedrag moet contant betaald 
worden. 
Ben er wel op tijd bij, want vol is 

vol en de vorige jaren is geble-
ken dat het erg snel kan gaan. 
Wanneer u uw kind ingeschre-
ven heeft, krijgt u een boekje 
met daarin alle gegevens over 
het programma, maar ook de 
gegevens van de organisatie. 
Tijdens deze avond is het be-
stuur van KinderVakantieWerk 
aanwezig voor eventuele vragen 
of problemen. 
U kunt op een later tijdstip ook 
bellen met Wendy van der 
Meijs op telefoonnummer 06-
42157228. 
Zijn er bijzonderheden waar de 
leiding van uw kind van op de 
hoogte moet zijn? 
Geef dit dan aan op het inschrijf-
formulier. 
  
Aangepast

Belangrijk om te weten is dat 
wij de regels van de inschrijving 
hebben aangepast. 
Voorheen mocht u zoveel kin-
deren als u wilde inschrijven. 
Hier is veel commentaar op 
gekomen, en daarom hebben 
wij gekozen voor de volgende 
oplossing: 
U mag als ouder de kinderen uit 
één gezin inschrijven. 
Dit kunnen uw eigen kinderen 
zijn, maar ook de kinderen van 
bijvoorbeeld de buren. 
Helaas is het dus niet mogelijk 
om beide in te schrijven. 

Zoals u misschien weet wordt er 
elk jaar in de grote vakantie in 
heel Tilburg het KinderVakantie-
Werk georganiseerd, zo ook in 
de wijk de Noordhoek. 
Vele vrijwilligers werken mee 
om de kinderen een fantasti-
sche week te bezorgen. 
Voor al die vrijwilligers moeten 
wij de kosten zelf opbrengen. 
Denk daarbij aan koffie, thee, 
vergaderkosten, entreegelden 
enzovoort. 
Daarom willen we een beroep 
op u doen.
Laat ons niet in de steek want 
met uw steun kunnen de vrijwil-
ligers, die er een week vakantie 
voor opgeven, en de kinderen 
genieten van een geweldige 
week. 

Onze vrijwilligers zullen u 
vragen om een bijdrage, 
zodat wij zo’n 150 kinderen 
uit de wijk weer een onver-
getelijke vakantieweek kun-
nen bezorgen.
U kunt onze vrijwilligers 
verwachten op maandag 
23 en dinsdag 24 mei aan-
staande tussen 09.30 en 
21.00 uur 

Namens de kinderen 
en vrijwilligers van het 
KinderVakantieWerk alvast 
hartelijk bedankt.

KinderVakantieWerk de Noordhoek 2011
Inschrijving
Donderdag 26 mei vindt de inschrijving voor ons Kindervakan-
tiewerk plaats.
Zoals elk jaar hebben wij een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus het advies is om op tijd aan te sluiten in de rij.
De inschrijving is van 19.00 tot 20.30 uur in Buurtcentrum ‘In 
de Boomtak’. Wegens verbouwing van het voormalige school-
gebouw ingang via de Boomstraat. 
Deelname per kind: € 27,50. Dit bedrag moet contant betaald 
worden.

Collecte 
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Op maandag 4 april begon aan-
nemer van Kessel met werk-
zaamheden in de Korte Schijf-
straat. Bij de werkzaamheden
wordt de straat tussen de 
Noordhoekring en Korte Schijf-
straat 15 van gevel tot gevel 
opnieuw ingericht. Afhankelijk 
van het weer zijn de werkzaam-
heden in juni of juli klaar.

Inrichtingsplan
Het fietspad komt te vervallen. 
Fietsers rijden straks samen 
met de auto’s over de nieuwe
rijbaan. Het asfalt van de rijbaan 
wordt vervangen door gele ge-
bakken klinkers zoals in de rest 
van de binnenstad. Waar nu het 
fietspad ligt komt een breed trot-
toir met grote plantvakken met 
daarin afwisselende beplanting.
De meest noordelijke bomenrij 
blijft staan en komt midden in 
de nieuwe plantvakken te staan. 
Deze rij wordt op sommige 
plaatsen aangevuld met nieuwe 
bomen. De zuidelijke bomenrij 
is een aantal weken geleden al 
gerooid.Langs de rijbaan komen 
zestien parkeerplaatsen en aan 
allebei de kanten worden de 
trottoirs met gele klinkers be-
straat.

Tijdelijke maatregelen
Fase 1: aanleg tussen de 
Noordhoekring en de School-
straat. 

In deze fase is de weg volledig 
afgesloten. Fietsers worden om-
geleid via de Schoolstraat en de 
Vincentiusstraat.
Vanuit de Boomstraat steken 
fietsers bij de verkeerslichten 
aan de Noordhoekring over en
rijden dan via het fietspad langs 
de Noordhoekring in de richting 
van de Korvelseweg. Het ooste-
lijk fietspad wordt hiervoor tijde-
lijk tweerichtingen gemaakt.
Autoverkeer wordt omgeleid via 
de Vincentiusstraat.
Fase 2: aanleg tussen de 
Schoolstraat en Korte Schijf-
straat nr. 15
In deze fase wordt ook de 
kruising met de Schoolstraat 
opnieuw ingericht. Fietsers ko-
mende uit de stad worden om-
geleid via de Noordstraat en de 
Fabriekstraat. 
Bij de aansluiting met de Noord-
hoekring rijden fietsers aan die 
zijde over het fietspad langs de 
Noordhoekring zodat ze bij de 
verkeerslichten ter hoogte van 
de Boomstraat veilig over kun-
nen steken. Vanuit de Boom-
straat steken fietsers eerst over 
bij de verkeerslichten en rijden 
daarna via het noordelijk fiets-
pad richting Fabriekstraat. Dit 
fietspad wordt dus tijdelijk twee-
richtingen.
Ook in deze fase wordt het au-
toverkeer omgeleid via de Vin-
centiusstraat.

De Twern organiseert workshops voor kinde-
ren in de Noordhoek. In mei zijn er twee nieuwe 
workshops.

Voor kinderen uit groep 3 tot 
en met 6 Kinderyoga en ouders 
mogen ook meedoen!

Kinderyoga
Data: maandag 16, 23 en 30 

mei
van 15.30 tot 16.30 uur

Locatie: In de boomtak, Boomstraat 81
Kosten: 10,00 euro voor ouder en kind

Voor kinderen uit groep 7 en 
8

Fiets maken        
Data:  donderdag 19 en 26 

mei                     
                                                          

van 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: fietswinkel van de Klundert,   

Watertorenstraat 4, Tilburg
Kosten: 8,00 euro (inclusief  bandenplakdoosje)
Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een 
mailtje naar meriehelmons@zuidwest.twern.nl

Herinrichting Korte Schijfstraat

Ouderenmiddag ‘In de Boomtak’ weer geslaagd
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De paashaas die niet kon tellen..........
“Oh, ik moet opschieten,” Pluim rent heen en weer, tussen de eieren die hij al geverfd heeft en de eieren die nog 
helemaal wit zijn. Hij telt ze, maar raakt steeds in de war.
“Eenendertig, twee en dertig ehh zes en dertig, nee dat was fout, hoe moet dat nu.  Op de hazenschool was Pluim 
ook al niet goed in tellen. Meester Lang oor had hem al vaak gezegd. “Pluim, pluim, zo kan dat niet hoor, als jij 
straks een echte goeie paashaas wilt worden, moet je toch de eieren kunnen tellen!!!” Oh, had hij toch maar 
beter opgelet op de hazen school, dan zou het nu beter gaan.” De tranen drupten uit zijn hazen oogjes, snif, snif, 
“Ik kan niet tellen”. 

Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles goed, maar dan raakte hij weer helemaal in 
de war. Pluim ging zitten midden tussen de eieren in het gras, hij was zo verdrietig, de 
tranen stroomden over zijn hazen wangetjes en alle geverfde eieren werden nat van zijn 
tranen zodat de verf vlekte en Pluim nog harder begon te huilen. “Ohh kijk nou toch, nu 
zijn m’n eieren ook al gevlekt. 
Oh, Oh, het komt niet op tijd af”.

Liesje en Mark waren in de tuin aan het spelen, achter de tuin, was een groot weiland 
met gras wat nodig gemaaid moest worden, het gras stond al heel hoog, je kon er goed 
verstoppertje in spelen. Als je plat op je buik lag kon niemand je zien. “Hé Liesje zullen we 
gaan spelen op het grote land?” zei Mark. Zo noemden ze het weiland achter de tuin altijd. 
“Ja leuk, dan kruipen we door het gras en dan kan niemand ons zien.” Mark had nog een 
idee, “ ik ga koekjes en limonade vragen aan Mamma, dan kunnen we picknicken.” “ Ja dan 

haal ik het grote kleed.”. 
Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze hadden koekjes, limonade en het grote kleed mee genomen, nu nog 
een mooi plekje waar ze konden gaan zitten.

“Oh, oh, snif, snif,” “Sst. Hoorde jij dat ook?” Mark ging recht op staan, maar zag niets, ook Liesje had het gehoord, 
maar zag ook niets.
“Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het komt niet op tijd klaar!!” 
Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. “Er heeft iemand verdriet, ik hoor iemand huilen” zei Liesje. Heel 
voorzichtig liepen ze de kant op waar het geluid vandaan kwam. “Oh, kijk,” Mark stond gebukt tussen het gras 
beiden zagen ze het kleine haasje, huilend tussen de eieren zitten in het hoge gras. 
Pluim begon nog harder te huilen, “ook dat nog, jullie mogen dat helemaal  niet zien, pas als de eieren geverfd 
en verstopt zijn, snif, snif, mogen jullie ze opzoeken, oh, oh, nou gaat alles 
mis. Ik ben geen goeie paashaas, meester Langoor heeft het al gezegd.” 
“Stil nou maar,” zei Liesje, “misschien kunnen we je helpen, we zullen 
niets tegen pappa en mamma zeggen, kom waar kunnen we je mee helpen?”
“Zouden jullie dat willen doen?” Pluim veegde de tranen van zijn 
hazensnoetje en vertelde dat hij niet goed opgelet had op de hazenschool 
en dat hij niet goed kon tellen. IJverig begon Liesje te tellen 40 eieren 
voor de mensen die woonden op nummer 3 want die hadden wel 8 kinderen. 
Mark deed ze in een mandje en verstopte ze een voor een op het juiste 
adres. Op nummer 4 woonden 4 kinderen, dus daar moesten 20 eieren 
verstopt worden, zo gingen ze nog een hele tijd door, tot de hele straat 
voorzien was van eieren.
Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en zo kwam toch alles 
goed. 
Mark vond dat Pluim de eieren moest verstoppen op het adres waar ze zelf wonen, dat deed Pluim maar al te 
graag. Dank jullie wel dat jullie mij zo goed geholpen hebben. Mark en Liesje gingen vlug terug naar huis, ze 
vertelden niets aan hun Pappa en Mamma, maar keken elkaar geheimzinnig aan en lachten. 
“Wat is er toch”, zei mamma, “Morgen is het Pasen, gaan we dan eieren zoeken in de tuin?” zei Mark. “Nou ik weet 
niet of de Paashaas eieren komt verstoppen hoor.” Zei mamma. Liesje en Mark keken elkaar aan en lachten.
“Vast wel zeiden ze beiden”. 
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Weetjes  voor 
senioren

 

Bron: Politie Amstelland
             
Aangifte doen
’Wie zwijgt stemt toe’

Doe altijd aangifte bij de poli-
tie wanneer u slachtoffer bent 
geworden van een misdrijf. 
De politie heeft uw aangifte 
nodig om de dader en bijvoor-
beeld gestolen goederen op te 
sporen. Voor uzelf is het een 
manier om datgene wat u is 
overkomen, te verwerken.
De politie kan u vertellen wat u
verder kunt doen, waar u te-
recht kunt als er iets geregeld 
moet worden en waar u hulp 
kunt krijgen (slachtofferhulp, 
schadefonds).
Wanneer het de politie niet 
direct lukt om de dader op te 
sporen, blijft de informatie toch 
bewaard voor het geval er later 
in een andere zaak een ver-
dachte wordt aangehouden. 
Uw zaak kan dan wellicht 
bijdragen aan bewijs en kan 
door de rechter gebruikt wor-
den voor het bepalen van de 
straf. 
Doe ook aangifte als er een 

poging tot criminaliteit heeft 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld 
als men heeft geprobeerd bij u 
in te breken.
Uw aangifte levert belangrijke 
informatie op waardoor de
politie samen met de gemeente 
(preventieve) maatregelen
kan treffen.

Aangifte

Er zijn veel verschillende moge-
lijkheden om aangifte te doen:
•  Politiebureau. 
  U kunt bij elk wijkteam aan- 
  gifte doen.
  Om wachttijden te voorkomen 
  kunt u bellen voor een af-
  spraak met 0900-8844
•  Telefonisch. In een aantal ge-

vallen is het mogelijk om tele-
fonisch aangifte te doen. 

  U kunt bellen met 0900-8844
•  Internet. In een aantal geval-

len is het mogelijk om via in-
ternet aangifte te doen. 

•  Thuis. 
  Woont of verblijft u in een 
  verzorgings-, verpleeg- of
  ziekenhuis en bent u niet in de 
  gelegenheid om op andere 
  wijze aangifte te doen, of is 
  het voor u niet mogelijk in 
  verband met een lichamelijke
  beperking om op een andere 
  manier aangifte te doen, dan 
  kan de politie de aangifte bij u
  ‘halen’. 
Helaas is dit niet voor alle mis-
drijven mogelijk. 
U kunt bellen voor informatie of 
een afspraak met 0900-8844.

Anoniem melden

U kunt ook ernstige misdrijven 
melden via de meldlijn 0800-
7000. 
Hier kunt u anoniem informatie 

geven over een ernstig misdrijf, 
fraudezaken of schendingen 
van integriteit. 
De meldlijn is een vangnet voor 
mensen die een bijdrage willen 
leveren aan de veiligheid in hun 
eigen omgeving. 
Anonieme meldingen worden 
getoetst en doorgegeven aan 
de bevoegde instanties zoals 
de politie en andere opspo-
ringsdiensten.
Melden kan ook via de website
www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp

Bent u slachtoffer geworden 
van een misdrijf of verkeerson-
geval, dan kunt u hulp krijgen 
van het Bureau Slachtofferhulp. 
U kunt er terecht voor emotio-
nele, juridische en praktische 
ondersteuning 

Belangrijke telefoonnum-
mers 

Alarmnummer 1-1-2 
Landelijk alarmnummer 
Voor levensbedreigende situa-
ties.
‘Als elke seconde telt’.
Of als u getuige bent van een
ongeluk of misdrijf.
‘Daar pak je daders mee’.
Spreek kalm en duidelijk en
hang niet op voordat men aan
de andere kant uitgevraagd is.
Doventelefoon landelijk alarm-
nummer 0900-8112
Doventelefoon landelijk servi-
cenummer politie 0900-1844

Blokkeren bankpas

Meldnummers om in geval van 
verlies of diefstal uw pas te
blokkeren of melding via inter-
net op:
www.pasblokkeren.nl
Deze nummers zijn 24 uur per 
dag bereikbaar. 
Bel direct!
ING-bank (Postbank) 
058-2126000
Rabobank 0499-499112
ABN AMRO 0900-0024
Fortis Bank 0900-8170
overige banken 0800-0313
Storingsnummer 0800-9009

Bij storing in de gas- en/of 
stroomlevering of als u een 
gaslucht ruikt.
www.gasenstroomstoringen.nl

Zorg en Welzijn

Slachtofferhulp 0900-0101
Voor mensen die het slachtoffer 
zijn geworden van een misdrijf 
of een verkeersongeval.
www.slachtofferhulp.nl
Juridisch loket 0900-8020
Voor juridisch advies en door-
verwijzing naar sociale advoca-
ten.

Contact en informatie

De ouderentelefoon:
0900-6080100
Een landelijk telefoonnummer 
speciaal voor ouderen. 
Zij kunnen praten over alle on-
derwerpen. 
Samen wordt gezocht naar een 
oplossing voor het probleem of 
een antwoord op de vraag.
Indien nodig kan worden door-
verwezen naar de juiste instan-
tie.

Gemeentehuis

Voor het melden van proble-
men bij u in de buurt zoals los-
liggende tegels, defecte 
straatverlichting, etc.. kunt u 
het gratis telefoonnummer 
0800 - 1920 bellen. Bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur. 
Buiten deze tijden kunt u de 
voicemail inspreken.

Meer informatie vindt u op 
www.tilburg.nl
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Een zoekende vrouwtjesmerel

In het voorjaar van 2010 was er regelmatig een koppeltje merels 
bij ons op de plaats, waarbij het mannetje zich nogal eens baldadig 
gedroeg.
Dat bestond hieruit dat hij van de ene bloembak naar de andere 
vloog en tussen de bloemen flink tekeer ging zodat er blaadjes 
afvielen, alsof hij een baltsdans aan het uitvoeren was om zijn 
vrouwtje te imponeren.
Wij lieten hem zijn gang maar gaan, wij zijn ook jong geweest zon-
der te baltsdansen, en hoopten dat zij een gezond nest jongen 
zouden groot brengen.
Maar op een zaterdag gebeurde er iets waardoor wij wisten dat er 
iets mis was met het stel. Het eenzame vrouwtje trippelde de bij-
keuken binnen, trippelde de keuken door langs mijn vrouw, die stil-
letjes de puzzel zat te maken, zo de huiskamer in waar ik een boek 
zat te lezen.
Na de zaak verkend te hebben trippelde zij op haar gemak naar 
buiten en vloog weg zonder teruggevonden mannetje.
Nu hebben wij het vermoeden dat hij een prooi is geworden van 
een kat, want wij hebben ze niet meer samen gezien. 
Het was wel moedig van het vrouwtje om hem zelfs bij ons binnen 
te zoeken en hopen wij dat zij een nieuw mannetje heeft gevonden 
om de cirkel van het leven rond te krijgen.

Er vlogen nog vleermuizen rond
In de jaren zeventig waren zij nog in de avond 
aanwezig. Op het eind van de schemering vlo-
gen zij rakelings over onze hoofden, waarbij 
je niet wist waar zij vandaan kwamen of heen 
gingen. 

Alsof zij te kennen wilde geven, ga nu maar naar binnen de nacht 
in de bomenbuurt is nu ons jachtgebied.
Wij konden er nooit achter komen waar zij hun onderkomen had-
den, totdat ik een stuk lood verwijderde van een schuur die ik af-
gebroken had, waarbij ik een vleermnuis verstoorde die overdag 
wegvloog.
Het was zo een beetje de laatste keer dat er nog vleermuizen wa-
ren bij onze buurt.

WJL van den Heuvel

De gemeente Tilburg gaat in 
mei in de Wilgenstraat een par-
keerplaats aanleggen voor
deelauto’s. In Tilburg zijn al ne-
gen deelautoparkeerplaatsen. 
Vanwege het stijgende aantal 
deelnemers legt de gemeente 
dit jaar nog zes extra parkeer-
plaatsen aan in de stad.

Wat is autodelen?

Bij autodelen, ook wel ‘autodate’ 
genoemd, maken meerdere 
mensen gebruik van één auto
die op een vaste parkeerplaats 
staat. Een autodeelorganisatie 
zorgt er voor dat op een aan-
tal afgesproken plaatsen in de 
stad een auto klaar staat voor 
de deelnemers. De deelnemers 

betalen abonnementskosten en 
kunnen de deelauto na reserve-
ring gebruiken.
Dit is vooral makkelijk voor men-
sen die niet elke dag een auto 
nodig hebben, maar er wel
altijd over willen beschikken. Uit 
onderzoek blijkt dat één deel-
auto vijf auto’s overbodig
maakt. Deelnemers delen niet 
alleen de auto maar ook de par-
keerplaats. Autodelen is dus
niet alleen positief voor het mi-
lieu (minder autoverkeer), maar 
het vermindert ook de parkeer-

druk.
Kijk voor meer informatie op 
www.tilburg.nl 

Prinsheerlijk rijden

Autodelen is bewust omgaan 
met uw portemonnee én het mi-
lieu zonder omkijken naar
afschrijving, onderhoud, repara-
ties, verzekering en wegenbe-
lasting. De regio Midden-
Brabant stimuleert tot en met 
juni 2011 in acht gemeenten het 
autodelen met de campagne
‘Prinsheerlijk rijden’. Tijdens de 
campagne, ondersteund door 
profwielrenner Gerben de
Knegt, is het extra aantrekkelijk 
om te gaan autodelen. U maakt 
namelijk bij voldoende aanmel-

dingen kans op € 100,- rijte-
goed. Kijk voor meer informatie 
op www.prinsheerlijkrijden.nl.

Meer informatie

Hebt u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen of opmerkin-
gen, dan kunt u contact opne-
men met Johan de Jong, be-
leidsmedewerker gemeente Til-
burg. Hij is tijdens kantooruren 
bereikbaar via telefoonnummer 
013 542 88 48 en per e-mail
johan.de.jong@tilburg.nl.

Aanleg deelautoparkeerplaats in Wilgenstraat


