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Oud-Noordster vertaalt herinnering in winnend embleem Kruikenstad

Op de Elf-elf nam Esther van den Broek de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor het Kruikenstad-embleem
2016-2017, haar prijs in ontvangst. Juichend stond ze op het podium. Esther is ‘Oud-Noordster’
in hart en nieren. Ze is geboren in de Hoefstraat en heeft een mooie herinnering aan Carnaval in Oud-Noord
en die verwerkte ze in haar ontwerp.
Dat ze de wedstrijd echt won, was voor haar
een complete verrassing. Zelfs toen ze haar
prijs in ontvangst nam, leek het nog allemaal
een droom te zijn. “Dat mijn ontwerp
door Kruiken en Kruikinnen gedragen zal
worden, is werkelijk waar fantastisch en
onrealistisch tegelijkertijd.” Tijdens een
brainstormsessie moest ze denken aan
carnaval van toen ze nog een kind was. Dat
vierde ze altijd bij duivenvereniging C.V.
de Homeplekkers, in de Diederikdreef.
Iedereen kwam vroeger binnen met
dikke, goed dichtgezipte winterjassen.
Wanneer de winterjassen uit gingen, was
iedereen in pracht en praal, klaar voor
carnaval.
Deze herinnering heeft ze vertaald naar
foto: Marcel van den Broek Fotografie.
het stadsembleem met de kleuren van
Kruikenstad. Dat draagt elke Kruik en Kruikin
met trots onder hun kiel of jas en zo zijn ze voorbereid voor carnaval. Haar vertaling van
‘Goed ingezipt is half geschoore’ naar een embleem is een knipoog naar het woord ingezipt met een rits
(vertaald naar het Engels: zipper).
Ontwerpen is niet nieuw voor Esther. In 2013 startte ze een eenmansbedrijf onder de naam LotunQ. Daarmee
biedt ze ondernemers en bedrijven een passende visuele communicatie-uiting. : www.lotunQ.nl

Waogenslouwe 2017

Sientje Kappesien
en Maikey Mik
Kruikenpaar 2017
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Door: Margot Pop, freelance journalist en klassenassistent SNV Brabant Centraal
Khalid mist de Syrische kust, maar is blij dat hij nu in Tilburg woont. Hier kunnen zijn
kinderen veilig naar school en kan hij zijn mening geven zonder bang te zijn dat
iemand meeluistert.
Sinds anderhalf jaar woont Khalid met zijn vrouw en vier kinderen in de wijk Oud Noord.
Voor die tijd was hij alleen en woonde gedurende twee jaar in zes verschillende azc’s.
Het was een moeilijke tijd voor Khalid: “Ik vluchtte uit Syrië omdat ik geen mens meer
was in mijn eigen land. Het land is verdeeld en mijn kinderen hebben er geen toekomst.”
Toen hij vluchtte
nam Khalid niet
meer mee dan
een rugzak met
wat kleren, zijn
identiteitsbewijs en een
pas van zijn werk.
“Ik werkte in de
bouw. Laatst liep
ik langs een
bouwplaats. Het
voelde gek. Ik wil
graag werken,
maar dat kan
pas als ik goed
Nederlands spreek.
Ik wil begrijpen
wat mensen tegen
mij zeggen. Ik vind
het vervelend dat
ik nog niet met
iedereen goed
kan praten.”
Het gezin begint Bouwplaats in Oud-Noord
Fotograaf: Johan Pape
zich thuis te
voelen, maar Khalid mist zijn stad soms wel. “Waar ik vandaan kom zijn veel bergen en
watervallen. Tilburg is heel anders.” Maar hij voelt zich welkom: “Toen ik voor de eerste
keer naar Nederlandse les ging, kon ik het gebouw niet vinden. Ik liet iemand op straat
een briefje zien met het adres en hij bracht me naar school. Dat vond ik heel bijzonder.”
Als het gezin met familie, die nog in Syrië is, belt, is het altijd spannend of dat lukt: “je
weet nooit of familie aan de andere kant ook kan opnemen.” Zo ging het ook toen
Khalid nog alleen in Nederland was: “Ik kon maar heel weinig bellen. Soms gingen er een
paar maanden voorbij dat we elkaar niet spraken. Als we konden praten, was het maar
heel kort.”
Khalid en zijn vrouw Latifa gaan naar school en oefenen thuis en met een taalmaatje
Nederlands. Ze krijgen maatschappelijke begeleiding van een vrijwilliger van
VluchtelingenWerk. Die helpt bij alle vragen die het gezin heeft en vertelt: “In het begin
heb ik bijvoorbeeld geholpen met het zoeken naar meubels voor het huis en een school
voor de kinderen. Nu neem ik eens per week de post met ze door. Daar is ook een tolk
bij.” Hij kent het gezin sinds begin 2016: “Ik vond beeldvorming over vluchtelingen
in de media vreselijk en dacht: hier moet iets mee gebeuren. Al mijn energie is goed
besteed en je ziet gewoon dat mensen dankbaar zijn. Het is nodig en het is goed;
mensen willen wel graag, maar hebben soms nog wat
hulp nodig in een land waarin zoveel dingen nieuw zijn.”
SNV Brabant Centraal is aangesloten bij de landelijke
vereniging VluchtelingenWerk Nederland.
Meer informatie : www.snvbrabantcentraal.nl

Kinderen maken hun eigen kunstwerk
Kunstlab is gestart met een nieuwe reeks kinderworkshops bij de
tentoonstellingen in De Pont. Deze workshops zijn voor alle scheppers en
ontdekkers van 6 t/m 12 jaar. Ze vinden plaats op de eerste zaterdag
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Iedere maand bekijken we
samen het werk of de tentoonstelling van een andere kunstenaar.
Kleien op het randje
Op zaterdag 4 maart gaan we aan de slag
met klei. Aansluitend op de tentoonstelling
van Eylem Aladogan maken we een
spannend balancerend beeld. Kan jouw
beeld de krachten weerstaan?
Kosten € 12,- per kind voor een workshop
van 2 uur incl. drinken. Of informeer naar
de mogelijkheden van een strippenkaart.
Graag vooraf aanmelden via
: kunstlab@taborsky.nl
of : 06 57 67 72 04. Voor meer informatie
en het actuele programma zie:
www.facebook.com/kunstlabT
Meld je aan voor de mailinglijst. Dan krijg

www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg
Oud-Noord. In de wijkkrant Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de Kliniek.

Uit de oude doos

Niet zo lang geleden was ik uitgenodigd bij
het afscheid van een oude collega uit mijn
vorige praktijk. Ze had er 35 jaar gewerkt als
assistente. Gepokt en gemazeld kun je wel
stellen. We hebben tijdens het feestje
gelachen, een traantje weggepinkt en heel
veel herinneringen opgehaald.
Zoals het spoedgeval tijdens een nachtdienst
met een kleine Malteser,
die een appel had ingeslikt.
We hebben er röntgenfoto’s
van gemaakt en de appel
zat ongekauwd klem in de
slokdarm tegen het hart.
Die moest ik doorsturen,
want dat kon (en kan) ik
zelf niet opereren. We
hebben de eigenaren nog
koffie meegegeven voor
onderweg, maar of we de
kopjes ooit terug hebben
gekregen??

Veiligheid in de wijk
Er heeft zich een vervelende situatie voorgedaan in uw wijk.
Hierbij hebben mensen met foute bedoelingen zich voorgedaan als de thuiszorg. Bewoners zijn de dupe geworden,
van de criminele activiteiten van deze groep mensen.
Wij vragen u alert te zijn op verdachte situaties.
Hieronder leest u een aantal tips van de politie.
ÎÎ Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of de
(digitale) deurspion. Als u niemand verwacht, doe niet open.
ÎÎ Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze correct.
Als u binnen bent, is de haak altijd open.
ÎÎ Als u heeft open gedaan:
- Neem niets zomaar aan als u niets heeft besteld. Neem
voor de buren alleen iets aan als u dit heeft afgesproken.
- Is het een onbekende? Spreek dan af dat deze persoon
terugkomt wanneer er iemand bij u is.
- Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, nette vrouw/man) met een 		
smoes, zoals vragen om een glaasje water, gebruik maken van de telefoon of het
toilet, een bloemetje aannemen of een nieuwe bewoner die de kamer wil bekijken.
ÎÎ Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld en dit afgesproken is. Pin dan
op een veilige manier. Laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af. Geef aan
niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan bedrijven).
ÎÎ Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor bijvoorbeeld een collecte.
ÎÎ Wees alert op oplichters die producten aan de deur willen verkopen.
ÎÎ U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw er niet volledig op! Het is
namelijk moeilijk om de echtheid ervan vast te stellen. Bel bij twijfel altijd naar het
desbetreffende bedrijf.
ÎÎ Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur achter u, zodat er geen handlangers
achter uw bezoek naar binnen kunnen sluipen.
ÎÎ Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen!
ÎÎ Laat u niet afleiden.
Bij verdachte situaties, kunt u altijd het alarmnummer : 112 bellen.
Geen spoed wel politie, kunt u bellen met : 0900-88 44.

Wijkkrant Oud-Noord
heeft een nieuw Logo
en een nieuwe naam:

Voor de opmaak van uw

je bijtijds informatie
over het
maandelijkse
programma
toegestuurd.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
Informatie, inzenden van redactionele
stukken en advertenties :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Digitale versie Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord, planning 2017, tarieven
en formaten advertenties :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord

Wil je op een
andere dag met
een groep kinderen
komen? Neem dan
contact op met
Kunstlab
over de
mogelijkheden.
De komende kinderworkshops zijn op
zaterdag 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli 2017.

En de allermooiste herinnering: we waren
net klaar met opereren, toen Antonia
belde. Toentertijd was Antonia een
beginnend dierenarts en ik haar achterwacht en vraagbaak. Nu is ze mijn compagnon in onze eigen praktijk. Ze belde met een
mankende hond, heel pijnlijk precies onder
in de schouder, plotseling ontstaan, maar
hij had zich niet verstapt ofzo.
Waarop deze zeer ervaren
assistente vroeg: “Zwart en
ouder dan 10 jaar?” “Eeeeuh,
ja???” “Botkanker, maak maar
foto’s!” En ze had gelijk. En
ik stond erbij en gaapte de
assistente aan. Wauw! Voor
de hond natuurlijk niet zo’n
leuke diagnose, maar we
hebben hem in ieder geval
kunnen helpen. En geen
zorgen, niet elke zwarte hond
heeft nare schouders!

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
kan niet bestaan zonder
adverteerders. U bereikt 8x per jaar
14150 huishoudens in uw wijk.
Adverteren kan al vanaf
€ 7,50 excl. BTW en
€ 52,50 excl. BTW per jaar.
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'
Iedere editie geeft wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De redactie wil een gezicht geven aan
vrijwilligers en het werk dat ze verrichten. Ze kunnen door iedereen genomineerd worden. Kent u een vrijwilliger die u vanwege zijn of haar tomeloze inzet eens in
het zonnetje zou willen zetten? Laat het ons weten via : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com en we maken er een leuk verhaal van.

Ad Marcelis, dank je wel!
Deze keer gaat de bos bloemen
met ‘Dank je wel’ naar Ad Marcelis,
vrijwilliger bij Den Herdgang. Ad vindt
het ‘dank je wel’ en de bos bloemen erg

Ad marcelis, lid van de orde van Oranje
Nassau, lintje gekregen in 2007, erg blij met
de bos bloemen van All About Flowers.

leuk maar zegt er ook bij dat er in Den
Herdgang veel vrijwilligers werken die
evengoed zeer gewaardeerd worden.
Ad werkte als conciërge op een middelbare
school in Tilburg. Dat deed hij met veel
plezier. Hij vindt het leuk jongeren te sturen
en soms een klein beetje op te voeden,
zodat er wederzijds respect ontstaat. Ook
buiten werkuren was hij bezig voor de
school, het personeel en de jongeren.
De kinderen van Ad wilden bij Jong
Nederland. De Albert Schweitzer Gilde in de
Vredeman de Vriesstraat, vroeg hem leider
te worden. Later werd hij district leider.
Nog steeds werkt hij daar mee. Tot 2 jaar
geleden was Ad verenigingsscheidsrechter
bij SVG en ook is hij nog scheidsrechter
geweest voor de KNVB.
Bij Den Herdgang is hij begonnen als vrijwilliger in de Nachtescorte. Om de zes
weken had hij een week dienst. Als dan de
pieper ging, was hij zo snel mogelijk aanwezig om de nachtzuster te assisteren naar
de aanleunwoningen.
Ad heeft ‘De Gangmaokers’, het huisorkest
van den Herdgang mee opgericht. Hij speelt
de grote trom. 25 Vrijwilligers vonden het
leuk om een instrument te leren spelen. In
het begin konden ze nog niets bespelen.

Met hulp van een instructeur leerden ze
melodieën van marsen en carnavalsliedjes
spelen. De uitdaging was dat ze met
carnaval 2 liedjes konden spelen, dan kregen
ze een krat bier. Dat lieten de orkestleden
zich geen 2 keer zeggen. ‘De Gangmaokers’
bestaan nu 20 jaar en zijn met 17 man. Ze
spelen 53 nummers, oude herkenbare
liedjes voor de ouderen, smartlappen en
ook Nick en Simon. Iedere maandagavond
is de oefenavond in Den Herdgang van
20.00 tot 22.00 uur en daar kunnen mensen
naar komen luisteren. Het eerste uur
speelt het huisorkest met de instructeur.
Het tweede uur herhaalt het wat het
geleerd heeft. ‘De Gangmaokers’ treden
op in de verzorgingscentra van de Wever
bijvoorbeeld tijdens het nieuwjaarconcert.
Met carnaval zijn ze aanwezig op de dinsdag
voor carnaval, ’s morgens bij de Prinsverkiezing in Den Herdgang en ’s avonds als de
Stadsprins langskomt.
Ad zingt ook bij het Ratjetoekoor.
Na zijn pensionering en nu de kleinkinderen
groter zijn waardoor ze overdag geen hulp
van opa meer nodig hebben, organiseert Ad
samen met Claudi Olieslagers (medewerker

Welzijn) het hele jaar verschillende
activiteiten voor de bewoners van Den
Herdgang. Hij ontwikkelde de muzikale
bingo. Er wordt muziek gedraaid die je
moet aanstrepen op je bingokaart.
Wekelijks is er een koersbal competitie. De
deelnemers doen ook mee met de jaarlijkse
koersbalwedstrijd, georganiseerd door de
gemeente. De oudste deelnemer is al 93!
De prinsverkiezing vindt Ad ook altijd
erg leuk om te organiseren. Het geheim
houden van de Prins is erg spannend, de
bewoners houden hem in de gaten. En dan
is er nog Sinterklaas. Dan hebben ze veel
lol. Zet Sinterklaas zijn mijter af, verschijnt
er ineens een klein mijtertje op zijn hoofd.
Ad is iedere doordeweekse dag in
Den Herdgang te vinden. Ad: “Ik lijd
er niets mee en ik doe het graag.”

Het bloemtje is beschikbaar gesteld door: all about flowers Vredeman de Vriesstraat 89
: 013 - 544 07 60 : info@all-aboutflowers.nl : www.all-aboutflowers.nl

Open DiZz

Escape room

Open DiZz is een avond voor en door
jongeren georganiseerd in het jongerencentrum van R-Newt.

Wil jij graag eens een escape room bezoeken bij jou in de buurt? Dat kan in het
jongerencentrum The DiZz.

Elke vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur kun
je vrienden ontmoeten en gewoon een
beetje chillen. Vrijwilligers en jongerenwerkers zorgen voor een veilige en relaxte
omgeving. Soms zijn er thema-avonden
zoals minute-to-win-it (games) en Casino
night en andere avonden draait onze
huis-DJ vette muziek.
Als je zelf iets leuks wil organiseren, dan
kan dat ook. We denken graag mee.

Jongeren uit de buurt hebben hun eigen
escape room gebouwd in de kelder van de
voormalige pastorie. Het is best een
beetje
en erg spannend. Je kunt
met maximaal 8 vrienden of vriendinnen
een poging doen om binnen 45 minuten
te ontsnappen uit de handen van de
moordenaar.
Reserveren gaat via onze Facebook pagina:
Escaperoom The DiZz, entree € 2,- p.p.
elke vrijdag 19.00 - 22.00 uur
Jongerencentrum The DiZz,
Hasseltstraat 194.

Opening jongerencentrum The DiZz

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

R-Newt is een broedplek voor jongeren die zich in hun vrije tijd willen ontwikkelen,
en op zoek willen naar hun talenten door middel van motiverings –
en talentcoachingstrajecten.
De afgelopen drie maanden zijn we flink bezig geweest met de verbouwing
van The DiZz. Dit is een jongerencentrum wat onder R-Newt valt.
Wij hebben samen met ons team ons best gedaan om The DiZz
een nieuwe en frisse uitstraling te geven.
We hebben daarom een openingsfeest georganiseerd op

vrijdag 10 februari van 19.00 uur tot 22.00 uur

N
IE
U
W

met onder andere live optredens, een hapje en een drankje.
Je bent van harte welkom, kom dus langs bij de nieuwe DiZz aan de Hasseltstraat 194

Bestel uw
boodschappen
op plus.nl

!!!Speciale actie!!!
Bij aanmelden van 8 deelnemers
aan de escape room, is deelname
tegen inlevering van deze bon
voor 2 personen gratis.
Geldig tot 28 februari 2017.

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

en kies voor
bezorgen of ophalen

Bestel
boodschappen
Bestel
uw uw
boodschappen
makkelijk
en snel
op plus.nl
makkelijk
en snel
op plus.nl
waar
en wanneer
u wilt.
waar
en wanneer
u wilt.

doen
boodschappen U haalt
U haalt
boodschappen
Wij Wij
doen
uw uw
boodschappen
uw uw
boodschappen
en zetten
deze
klaar
op een
bij een
PLUS
Ophaalpunt
en zetten
deze
klaar
op bij
PLUS
Ophaalpunt
voordat
ze ophaalt.
wanneer
u uitkomt.
vlakvlak
voordat
u zeuophaalt.
wanneer
het het
u uitkomt.

NXT-XXX-X

Neem een kijkje op de site :
www.r-newt.nl of check Facebook
Chiara Rnewt, Marcel Rnewt of … kom
gewoon eens binnen bij Jongerencentrum
The DiZz, Hasseltstraat 194.
Geen entreekosten, wel legitimatie.

spooky

www.plus.nl
Openingstijden: ma-za:08.00-21.00
zo:09.00-21.00
Openingstijden
ma-za 08.00-21.00
zo 09.00-21.00

IJsselstein

Openingstijden: ma-za:08.00-21.00 zo:09.00-21.00

www.plus.nl
www.plus.nl

IJsselstein | Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
| Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
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Sientje Kappesien en Maikey Mik Kruikenpaar 2017
Op 27 februari om 15.00 uur vindt het gearrangeerde maar vrijwillige huwelijk tussen Sientje
(Ilona van de Ven) en Maikey (Maikel de Groot) plaats. Na de Kruikenviering in de
Sint-Jozefkerk op de Heuvel worden ze door Prins Robèrt d’n Irste in de onecht verbonden
op een podium op de Korte Heuvel.
Blaoskapel Dikke Mik komt al jaren dweilen bij C.V. De Kappesientjes. Vorig jaar was de vonk
tussen Sientje en Maikey al overgeslagen, maar dit jaar is het extra feestelijk met de vieringen
van het 22-jarig bestaan van Dikke Mik, het 22e Kappullekesfist (het prinsenbal van
C.V. De Kappesientjes) en een jubileum van de bouwploeg van De Kappesientjes.
Maikel speelt de trom al van jongs af aan. Op zijn 12e ging hij bij de drumfanfare ’t Zand. Bij een
bezoek aan zijn oma in De Bijsterstede tijdens carnaval, hoorde hij Dikke Mik spelen. “Kom maar
eens naar een repetitie”, zei Dikke Mik. Dat is nu 21 jaar geleden. Dikke Mik heeft niet echt een
eigen thuis, maar bezoekt tijdens carnaval diverse bevriende carnavalsverenigingen. Maikel speelt
op 4 trommen en een bekken. Zijn instrumenten zijn op een rollator gebouwd en worden zo in de bus van Dikke Mik meegenomen.
Ilona vervult de functie van Adjudant in de Raad van Elf van De Kappesientjes. Ze fluistert de Opper zijn tekst in tijdens een speech,
geeft drankjes aan, verricht hand en span diensten, regelt het dweilschema, beantwoordt de mails en is penningmeester van de
vereniging. C.V. De Kappesientjes is opgericht op 10 maart 1989 in buurthuis St. Anna. De jeugd die niet naar de stad mocht, kwam
bij De Kappesientjes carnaval vieren. In 1990 ontstond een jeugdraad. De bouwploeg is in 1995 opgericht. Ilona danst al jaren bij
Dansschool van Opstal. Toen het buurthuis van De Kappesientjes werd opgeheven, heeft ze aan de eigenaar gevraagd of
ze daar hun residentie mochten opzetten. Daar hadden ze ook al hun 22-jarig bestaan gevierd. En ondertussen
zijn ze al 5 jaar thuis bij de dansschool.
Dit is de 2e kruikenbruiloft voor C.V. De Kappesientjes. Het verlovingsfeest vond plaats op vrijdag 9 december en het paar kreeg al 2
cadeaus van de stadprins: een potje met een dekseltje met groen-oranje crêpepapier, want op ieder potje past een dekseltje en een
groen-oranje verrekijker, bedoeld om nog even de kat uit de boom te kijken en te ontdekken
of ze het wel zien zitten met elkaar. Dit geschenk kregen ze tijdens Elf-elf. Het laatste cadeau
van de prins ontvangen ze tijdens de onecht verbinding. Ook van bevriende verenigingen
hebben ze leuke cadeaus gekregen. Het went nog steeds niet om in de belangstelling te
staan. Maikel die normaal veilig achter zijn trommels staat, geniet er wel van, maar een
praatje houden is toch voor beiden geen lievelingsbezigheid. Het is wel vertrouwd geworden
met elkaar en ze bemerkten dat ze eigenlijk best veel overeenkomsten hebben. Zo zijn ze
alle twee penningmeester van de vereniging. Maikel werkt in de contractadministratie bij
een scheepsbedrijf en Ilona doet de (financiële) administratie op een assurantiekantoor.
De pin met 2 ringen en de
Om een deel van de kosten te drukken, zoals de kosten van het verlovingsfeest,
namen van de verenigingen
hebben de twee verenigingen een pin laten maken met 2 ringen en de namen van de
verenigingen erin gegraveerd. Van deze pins zijn er nog enkele beschikbaar. Als er geld
overblijft, gaat dit samen met enkele op het verlovingsfeest ontvangen giften naar
het goede doel van het kruikenpaar: Stichting Broodnodig Tilburg (Gerrit Poels).
Dat de twee verenigingen als geheel nu meer met elkaar optrekken, vinden ze helemaal
geweldig. Ze verheugen zich erg op de onecht verbinding. Ze zijn wel zenuwachtig voor het
uitspreken van de beloftes die ze zelf moeten schrijven.
Na het op halen van de liefdesbaby bij Het Laar, vindt dezelfde avond om 21:00 uur nog
de ontbinding plaats. Dat gebeurt in de residentie van C.V. De Kappesientjes, Partycentrum van Opstal. Dit moet voor de nacht anders zouden ze in het echt getrouwd zijn.
Alhoewel ze elkaar erg waarderen, willen ze dat toch niet laten gebeuren. Beiden zijn
erg gelukkig met hun partners.

Felicitaties van opper Frank van
C.V. De Tunnukes.

C.V. De Kappesientjes vieren carnaval in
partycentrum Van Opstal, in de Koestraat
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 25 februari
Vanaf 14.00 uur kindercarnaval met de
Clown Ricardo en zijn papagaaien waarmee je op de foto kunt. Er staat ook een
springkussen die alle dagen blijft staan.
Er is een snoepkaart te koop à € 5,=:
3x ranja, 1 snoepzak, 1 zakje chips,
1 zakje popcorn en suikerspin.
Het Party centrum blijft gewoon open, maar
de raad en jeugdraad nemen even pauze.

Om 20.00 uur ontvangen wij onze opper
Bjorn den 1ste met zijn adjudant Ilona
en de raad van Elf. Er komen diverse bevriende verenigingen voorbij op onze kapellenavond. Tussen door vieren wij met
veel plezier carnaval tot 02.00 uur.
Zondag 26 februari
Vanaf 14.00 uur zijn we weer aanwezig om
met de jeugd een oud Hollandse spellenmiddag te doen. Tevens doet een gedeelte
van onze vereniging mee aan de optocht,
wij hebben voor de 22e keer een wagen
gebouwd waarmee we mee doen.
Het Party centrum blijft gewoon open, maar
de raad en jeugdraad nemen even pauze.

Om 20.00 uur gaan we verder met de
avond, deze staat in het tekenen van de
senioren. Er wordt af en toe carnavalsmuziek gedraaid uit de oude doos. Deze
avond loopt ook weer te eind om 02.00 uur.
Maandag 27 februari
Vanaf 14.00 uur zijn we weer open en gaan
we er weer een gezellige middag van
maken. Een gedeelte van de vereniging
gaat naar de kruikenviering en naar het
trouwen in de onecht van het kruikenpaar,
dat door stadsprins Robért den 1ste
wordt uitgevoerd op de korte heuvel.
Na het feliciteren komen de raad van
elf weer terug naar de residentie.
Het Party centrum blijft gewoon open, maar
de raad en jeugdraad nemen even pauze.

Om 20.00 uur gaan we weer verder met
het programma, we ontvangen diverse
bevriende verenigingen. Om 21.00 uur
komt stads Prins Robért den 1ste
naar de residentie om het kruikenpaar
te ontbinden. De avond duurt tot 2.00 uur.
Dinsdag 28 februari
De middag start vandaag om 13.00 uur,
dan ontvangen we diverse verenigingen
die aan de dweil zijn.
‘s Avonds starten we weer om 20.00 uur
met een gezellige avond. Om 23.11 uur
gaan we afscheid nemen van opper Bjorn
den 1ste en zijn gevolg, daarna gaan we
nog even rustig door tot 02.00 uur.

Ilona als Adjudant in de Raad van Elf van De Kappesientjes.

Maikel veilig achter zijn trommels

Blaoskapel Dikke Mik in actie

“Ik hoop op een leuke carnaval en
zie jullie graag in onze residentie.
Maar denk er om glaasje op laat je rijden.”
Frans van de Ven,
voorzitter C.V. De Kappesientjes
: fransvandeven@zonnet.nl
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Carnaval in Oud-Noor
d is thuiskomen

Door: Remi Leunissen, lid Raad van Elf Kruikenstad
Mijn huissleutel voel ik nog ergens diep in mijn zak. Nee, koud heb ik het niet deze nacht. Laat is het wel. Genoeg schrobbelèr
gehad die me tegen de kou beschermt. In de verte hoor ik nog flarden van een oude carnavalskraker uit een Café. Verderop
richting het Rosmolenplein loopt nog een verdwaald carnavalsfiguur…
Het wordt vaak gezegd: carnaval is écht een feest van emotie. Als lid van de Raad van Elf van Kruikenstad maak je dan ook
veel gezellige, mooie en indrukwekkende momenten mee. De eerste kriebels beginnen al met de voorbereidingen voor Elf-elf.
Als je op deze heugelijke datum kennis maakt met de Prins van Kruikenstad en zijn adjudant, en vervolgens op het Willemsplein
als ‘gevolg’ gepresenteerd wordt aan het publiek, dan gaat het feest echt beginnen.
Je bezoekt vele plekken in de stad. Uiteraard zijn dat de openbare feesten die carnaval in Kruikenstad zo kenmerken. Te
denken hierbij valt aan bijvoorbeeld het Prinsebal, het Proefblaoze en uiteraard d’n Opstoet. Maar denk ook aan de feesten
bij verenigingen in de talrijke kroegen die Kruikenstad kent.
Hoogtepunten waarbij je vele Kruiken en Kruikinnen mag
begroeten. Daarom is carnaval naar mijn mening dan ook ‘social media’ bij uitstek. En het is een enorme eer om deel uit te
mogen maken van het gevolg van de Prins van Kruikenstad. Zoveel mooie feesten en vrolijke mensen, is iets dat mij raakt.
Als de prinsenbus door mijn eigen wijk Oud-Noord rijdt, geeft me dat een extra warm gevoel. Dan denk ik bijvoorbeeld
ook aan de bezoeken die we brengen aan de bewoners van Huize Padua; samen in de polonaise; de verenigingen die bij
Partycentrum Van Opstal thuis zijn, en waar kapellen echte carnavalskrakers spelen; Café ‘t Uilennest waar we altijd gastvrij
ontvangen worden door C.V. De Kerkuilen. En natuurlijk denk ik ook aan de hilarische toespraken van diverse Oppers en de
altijd gezellige drukte in café De Kauw, waar je vele bekenden tegen komt. Ja, in Oud-Noord wordt goed carnaval gevierd!
Buiten het carnavalsseizoen wordt je ook wel eens herinnerd aan dit mooie feest. En dat gewoon binnen je eigen wijk. Laatst was ik in de Hoefstraat. Toen ik langs het Wijkcentrum
De Baselaer liep, was het daar een gezellige drukte. Twee wat oudere dames en een heer stonden buiten te praten. Al passerend knipoogde één van de dames naar mij, en riep in
onvervalst Tilburgs: “Gij zit in de Raod hè? Dè zie ik wel!”
Intussen is ook het licht bij de overburen uit. Nog zacht gonst het laatste liedje van de Hofkapel door mijn hoofd en denk ik langzamerhand aan de dag van morgen, de dag van
d’n Opstoet. Weer vroeg uit de veren dus. Gelukkig heb ik mijn huissleutel. Met een glimlach open ik mijn voordeur. Thuis in mijn vertrouwde omgeving, even rust, en op naar
weer een mooie carnavalsdag…Het is goed toeven in Oud-Noord!

DE KERKUILEN vana

f 1972

Door: Christ Kanters
3 maart 1972
Ik kom terug van de carnavalsoptocht uit de stad en loop in de Koestraat café Kerkzicht
binnen (nu Café ‘t Uilennest). Het is gezellig aan de bar en ik vraag: “Is hier geen
carnavalsvereniging thuis?” ”Nee” zei de toenmalige kastelein, Nico Nanningk. “Is het goed dat wij er dan één oprichten?”,
zeg ik. “Ge doet mar, ik zal de lijst wel maken,” zegt hij en voor we naar huis gingen hadden we al 14 leden!
Nu, na 45 jaar, zitten we nog steeds in
ditzelfde cafépand. Er is natuurlijk wel veel
veranderd in die jaren. De oprichters van
C.V. De Kerkuilen waren allemaal van middelbare leeftijd. En ik ben nog als enige
erelid en overlevende uit die tijd over. Wij
haalden als leden de gekste capriolen uit.
Zo hadden we nog geen geld in kas. Daar
moesten we als eerste wat op vinden.
Harrie van Gangelt had een idee: “We gaan
steunpilaren verkopen.” Ik zei: “Das mooi,
maar hoe komen we, zonder geld, aan steunpilaren?” “Let op!”, zei hij. Harrie haalde een
doosje lucifers uit zijn zak en telde ze: “48”
en hij verkocht ze voor 1 gulden per stuk, als
zijnde, steunpilaar. Dat kon in die tijd allemaal. Het eerste geld was binnen.
Daarnaast moesten we ervoor zorgen dat
Tilburg ons als De Kerkuilen leerde kennen.
Wij zaten toen aan ‘de verkeerde kaant van
de lijn’. Je had verenigingen die zaten aan
geene kaant (bezuiden de spoorlijn) en dat
waren volgens de verenigingen aan deeze
kaant (benoorden de spoorlijn) ‘De Natzakken’. Dat betekende dat wij niet bij ‘De Natzakken’ hoorden. Zo ging dat 45 jaar geleden
in de volksmond. Wij verzonnen onze eerste
stunt. We nodigden als De Kerkuilen

Minister Den Uyl uit. Op zaterdagmiddag
gingen we in optocht vanaf de Koestraat
naar het station. Na even wachten, met
alle belangstellenden die we op de hoogte
gebracht hadden, kwam de trein aan. Wat
toen de meesten niet wisten was dat we
twee mensen, Arie Arkesteijn en Kees de
Wolf, in jacket en met hoge hoed op, in
hadden laten stappen op station West. Ze
hadden een grote vogelkooi bij zich, met
een opgezette uil met kaartje om zijn nek:
‘Jopie Den Uil’. Nou, de ene helft lag in
een deuk en de andere helft voelde zich
behoorlijk in de zeik genomen. Maar ze
kenden ons wel toen en de grap was voor
ons geslaagd. Op naar de volgende…
Ik zou een boek vol anekdotes kunnen
schrijven. We zijn nog steeds een actieve
vereniging die vrijwel bij ieder carnavalsevenement aanwezig is, met bestuur of
compleet.
Vrijdags beginnen we al met ‘Nest
bezichtigen’. Leden en bevriende Carnavals
verenigingen en blaaskapellen, komen
de residentie van De Kerkuilen ‘Het
Warme Nestje’ goedkeuren.
Op zaterdag- en zondagmiddag is er het

traditionele kindercarnaval met spelletjes,
hapjes, frikandellen, chips, drankjes, medailles en prijzen. Het is voor de kleintjes gratis.
Op maandag hebben we de grote ontvangst
dag. Al vele burgemeesters, Tilburgse
prinsen en BN’ers mochten we ontvangen
in onze residentie.
Dinsdags gaan we zelf even dweilen.
En we sluiten ’s avonds helaas weer af
met het begraven van onze Prins.
Dit jaar heeft C.V. De Kerkuilen weer iets
unieks in Tilburg. Na 14 jaar, hebben we
een nieuwe Opper: Henry Dekker met zijn
Adjudant Fransje Nieuwlands. Joost de
Leeuw die 14 jaar lang Opper van C.V. De
Kerkuilen is geweest is nu bevorderd tot
Groot Vorst van De Kerkuilen. Dit is voor
de vereniging een toegevoegde waarde.
Wat ook speciaal is, is dat C.V. De Kerkuilen,
al 45 jaar in hetzelfde cafépand zit.
Café ‘t Uilennest in de Koestraat 125 te
Tilburg, is dus nog steeds ons vertrouwde,
warme nest.
Met Carnaval zijn we allemaal anders en
toch ook weer allemaal gelijk, met een
ons-kent-ons-mentaliteit. En we zijn altijd
druk bezocht door de vele verschillende
verenigingen, van deeze en geene kaant,
van de lijn.

Grootvorst Joost de Leeuw, Prins Henry
Dekker, Adjudant Frans Nieuwlands

Diverse bezoekers, o.a. Guus Meeuwis

Het café is dé ideale gelegenheid voor
een potje biljarten, darten of kaarten.
Gezelligheid staat bij ons voorop!

Enkele leden van C.V. De Kerkuilen. Rechts onder, hurkend in de
hoek, helaas vorig jaar overleden Frans Maes.

Op de 2e verdieping is een
feestgelegenheid voor feesten en partijen.
Uitbater Atilla Solmaz en Burgemeester Noordanus

Koestraat 125

013 850 06 63
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Carnavalsvereninging De Görkese Turken is ontstaan aan het Smidspad in Café van Broekhoven.
Tien vaste stamgasten hadden geproefd van carnaval en besloten samen om dit feest voor het daaropvolgende jaar te organiseren.
Bij de oprichtingsvergadering, gehouden op
11-3-1955, werden 174 leden ingeschreven.
De naam werd De Görkese Turken en het
doel van de vereniging was de viering van
carnaval in Tilburg openbaar te maken.
Het eerste bal werd gehouden op
20-11-1955. Op 19-1-1956 werd de eerste
Raad van Elf gekozen. In die tijd werd
slechts één carnavalsbal gegeven.
Het bestuur van De Görkese Turken als
grootste actievoerder, liet samen met
andere verenigingen de Gemeente Tilburg
uiteindelijk bezwijken. Resultaat: in 1960
mocht de eerste Kinderstoet door de stad
trekken.
In 1968 telt de vereniging 500 leden. Op
2-3-1969 brandde de grote zaal van café
van Broekhoven in zijn geheel af. Hierdoor
moest gezocht worden naar een nieuwe
residentie. Gekozen werd voor de
Tiendschuur waarvan ze na enkele jaren
noodgedwongen afscheid moest nemen
vanwege een nieuw bestemmingsplan.

Kindercarnaval De Görkese Turken

Uiteindelijk belandt ze bij ‘t Hoefke in
de Hoefstraat, waar ze bijna 28 jaar heeft
gezeten.

Op dit prinsenbal komen bevriende
carnavals verenigingen ons Görkese
feestje mee vieren.

Nu anno 2017 zit de vereniging voor het
tweede jaar in residentie de “Midi” op
de Heuvelring. Een schitterende, mooie
zaal geschikt om een mooi carnavalsfeest
te houden en wel 4 dagen lang.
Nog steeds is De Görkese Turken als oudste
carnavalsvereniging actief in Kruikenstad.
Zo begint ze het seizoen met haar eigen
11/11-bal: het begin van een nieuw
carnavalsseizoen.
De Raad van Elf gaat op 6 januari bij haar
leden en vrienden van de Görkese Turken
driekoningenzingen. De opbrengsten
komen ten goede aan het kindercarnaval.

Ook is De Görkese Turken actief in de
wagenbouw waarmee ze de optocht van
Kruikenstad rijden op carnavalszondag.
Hiervoor zijn haar bouwers al sinds begin
september een schitterende wagen aan
het bouwen.

De carnavalsvereniging heeft een eigen
prinsenbal met een uitzonderlijke naam:
E.E.O.G.G.T.R.V.11.FIST
(Enige Echte Officiële Groot Görkese
Turken Raad Van Elf FIST).

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten
van onze carnavalsvereniging De Görkese
Turken, kijk dan eens op de website :
www.gorkese-turken.nl. Of kom eens
langs op onze carnavalsavonden en
kom proeven hoe gezellig het bij ons
kan zijn. : info@gorkese-turken.nl
Driekoningenzingen door
De Raad van Elf

De kindercarnavalsmiddagen zijn op
zaterdag en op maandag. Alle
kinderen van Kruikenstad kunnen
zich hiervoor inschrijven.
Voor maandagmiddag kunt u uw
kind(eren) nog steeds opgeven. Uiterste
inschrijf datum is 17 februari.
Entree is € 2.50 per kind voor leden
en € 3.50 voor niet-leden.
Uiteraard worden uw kinderen voor
dit geld flink verwend door middel van
chips, snoep drinken en een ijsje.
Aanmelden kan via : kindercomite@
gorkese-turken.nl of : 06-46 33 88 93

De raad van Elf van De Görkese Turken

Waogenslouwe 2017
Ieder jaar ongeveer 4 weken voor carnavalszondag is het Waogenslouwe op het
industrieterrein Kraaiven, Ledeboerstraat 5. Tijdens het Waogenslouwe krijgt u al een
voorproefje van het grootste evenement van het openbare carnaval, d’n Opstoet.

Richard Verhagen voorzitter van
het bestuur van
De Görkese Turken

Het hele jaar zijn de leden van de bouwploegen van de carnavalsverenigingen bezig met
het bouwen van hun carnavalswagen. Na carnaval zijn ze één keer per week aanwezig
voor het afbreken van de oude wagen en het voorbereiden van de wagen voor het
komende carnaval. In september zien ze elkaar vaker in de bouwhal en tegen carnaval
zijn ze iedere avond aanwezig om alles op tijd klaar te hebben.
De carnavalsverenigingen uit Tilburg Oud-Noord zijn in de bouwhal hard aan het werk,
om de verenigingswagen op tijd af te hebben voor zondag 26 februari, maar tijdens het
Waogenslouwe is het feest en laten ze
trots hun waogens zien.
C.V. De Schèèl Praaje
Bouwplek van De Görkese Turken

C.V. De Schèèl Praaje, dat mag nog een kleurtje

Bouwplek van C.V. De Kappesientjes
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tot schèèl
p r a aj
Van kapper

Door: Theo van Etten : www.theovanetten.nl

Overdag knipt, kneedt en kapt Robert Smulders zich een weg door de
haren van menig Tilburger. Als eigenaar van kapsalon Zijn Haarmode
op De Besterd, heeft hij het er maar druk mee. Ontspanning is dan
ook belangrijk en dat vindt Robert in een ogenschijnlijk totaal
andere wereld. Toch zijn tussen die werelden bij nader inzien meer
overeenkomsten dan je zou denken.
zo goed mogelijk voor de dag komen”.
Voor de optocht van 2017 werkt hij
aan een heuse, authentieke kaptafel.
Roberts taak is om het stalen skelet te
voorzien van de grove vorm: “Elk detail,
van latje en laatje tot profielrandje, moet
er al in zitten. Zodat de plakkers en de
schilders die na mij komen, een goede
basis hebben om hun kunstje te doen.”

Rolstoel lenen
tijdens carnaval?
Bent u slecht ter been maar
wilt u ook graag carnaval
vieren. Of wilt u naar de optocht kijken,
maar kunt u niet de hele optocht staan.
Tijdens de carnaval bent u van harte
welkom bij Vegro om een rolstoel te komen
lenen.
In de Thuiszorgwinkel kunt u hulpmiddelen
kopen, huren en lenen.

helpen me daarbij: “Zo zie ik bijvoorbeeld
heel snel of iets waterpas staat.”

Climax

Een heel jaar wordt toegeleefd naar
dat ene ultieme moment waarop de
wagen gedurende enkele uren aan het
publiek wordt getoond… En vervolgens
volledig wordt gesloopt. “Ja, dat is wel
bizar”, zucht Robert. “In het begin kon
ik dat niet aanzien. In de weken na d’n
Opstoet worden die wagens ‘ritueel
gesloopt’. Daar had ik dan een heel jaar

kindercar
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Wilt u de wagen van de Schèèl Praaje
met eigen ogen zien? Kom dan op 26
februari naar d’n Opstoet in de Tilburgse
binnenstad. In de dagen daarna is Robert
weer ‘normaal’ aan het werk in zijn
kapsalon ‘Zijn Haarmode’ aan de Nicolaas
Pieckstraat 10 in de wijk Den Besterd
: 013 542 36 63 : www.zijnhaarmode.nl

a l i n d e H all

De Hall of Fame is opgericht door Tilburgse jongeren en het stelt zich tot doel
om jongeren te stimuleren en te ontwikkelen. De cultuurfabriek wil jongeren en beginnende organisaties de kans geven hun dromen
te verwezenlijken door steun, ruimte en creatieve hulp te bieden. Onder de Hall of Fame vallen onder andere een poppodium,
skatepark, danszalen en repetitieruimtes.
Carnaval staat weer voor de deur en dat
moet gevierd worden, ook bij de cultuurfabriek Hall of Fame, maar dan net ’n bietje
anders. Daarom vieren we zaterdag 25
februari weer ons jaarlijkse carnavalsfeest:

Kernafval. Op dinsdag 28 februari zijn
alle kids welkom tijdens kindercarnaval.
Tijdens Kernafval 2017 wordt de Hall
of Fame opgedeeld in 4 area’s, met

Wellicht heeft u een artikel slechts tijdelijk
nodig. Dankzij de Zorgverzekeringswet kunt
u bepaalde producten ook gratis lenen.
We hebben veel producten op voorraad.
Zo weet u zeker dat u uw gewenste
artikelen snel in huis heeft.

verschillende muziekstijlen. Tussen 22:00
en 04:00 uur is iedereen welkom voor een
knotsgekke verkleedpartij, maar dan
zonder de traditionele carnavalskrakers.
Kindercarnaval is dinsdag tussen 14:00 en
18:00 uur met dj’s, een goochelaar en
knutselen.
Tickets voor Kernafval zijn in de voorverkoop en aan de deur tot 22:30 uur € 5,na 22:30 uur: € 8,De entree van kindercarnaval is gratis,
deelname aan het knutselen kost € 1,-

Iedere 1e woensdag van de maand
gratis bloeddrukmetingen.
Voor meer informatie kunt ons vinden aan
het Julianapark 26,
0800 288 77 66
(gratis nummer)
of op
: www.vegro.nl

mijn ziel en zaligheid in gestopt. Nu
weet ik dat beter te plaatsen hoor. Na
afloop zit mijn hoofd al weer vol met
plannen voor de volgende wagen!”

Meer informatie is te vinden op
: www.hall-fame.nl en het Facebook
evenement van Kernafval.

Artwork: Yannick Evers
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In de avonduren knipt en kneedt Robert
nog steeds, maar nu werkt hij aan de
carnavalswagen van ‘De Schèèl Praaje’.
Dat is toch heel iets anders? “Nou, dat
valt wel mee”, vertelt Robert. “Net als het
knippen van mensen, luistert dit werk heel
nauw. Onze groep staat bekend om de
mooie vormgeving, dus willen we elk jaar

De lol komt uiteindelijk van het samen
bouwen. Robert: “We zijn stuk voor stuk
mensen die overdag een drukke baan
of eigen zaak hebben. Op deze manier
vinden we de broodnodige ontspanning
en zijn we toch creatief bezig. Ik vind
het gaaf om zo’n groot stuk karton om
te vormen tot iets herkenbaars. Mijn
vaste hand en scherp oog die ik vanuit
het kappersvak heb meegekregen,

Onder het toeziend oog van een carnavalspop die 2016 overleefd
heeft, werkt Robert aan de nieuwe wagen.
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Inschrijven Kèndersto

Carnavals-turnles bij
Kunst en Kracht
Elke zaterdag gaan de kleuters lekker gymmen en turnen in de Bataviastraat bij juf
Karlijn en juf José. Op zaterdag 18 februari
organiseert vereniging Kunst en Kracht een
open carnavals-turnles. Wat is er nu leuker
dan zwaaien, klimmen, rollen, duikelen,
springen en op zijn kop gaan in een grote
gymzaal met jouw favoriete carnavalskleding aan?
Zaterdag 18 februari, 10:00 - 11:00 uur
Leeftijd; 4 - 5 jaar
Locatie; Bataviastraat
Vanwege de veiligheid mogen er maximaal
15 kleuters mee doen aan deze les. En
VOL = VOL. Meld je nu aan
door een mail te sturen
naar : j.aussems@
kunstenkrachttilburg.nl

et

Wat is er nu leuker dan samen met je vriendjes
en vriendinnetjes carnaval te vieren in het
centrum van Kruikenstad? Ben jij tussen de 4 en
15 jaar, dan organiseren wij speciaal voor jou de
Kènderstoet, op dinsdagmiddag 28 februari 2017.
Neem samen met je vriendjes, vriendinnetjes,
klas of carnavalsvereniging deel aan deze gezellige
optocht door de straten van Kruikenstad. Laat zien
hoe creatief jullie zijn, maak iets moois of ga gek
verkleed. Je maakt namelijk kans op mooie prijzen!
Het hele centrum van Kruikenstad staat deze middag
in het teken van kindercarnaval. We beginnen de
middag met de jaarlijkse ‘ballonnenwedstrijd’ op
het Willemsplein. Na de ‘ballonnenwedstrijd’ start
de Kènderstoet, die loopt van het Willemsplein
naar de Stadhuisstraat, van de Stadhuisstraat
naar de Oude Markt, van de Oude Markt naar de
Heuvelstraat, van de Heuvelstraat via de Katterug
naar de Paleisring, van de Paleisring naar het
Piusplein en via de Juliana van Stolbergstraat naar
het eindpunt, de Heuvel! Langs de route staat veel
publiek, spelen dweilorkesten gezellige muziek,
ontmoet je de Prins van Kruikenstad en natuurlijk
loopt Tjeuke samen met zijn vriendjes Köpke,
Fontieske, Lieke en Willem, gezellig met jullie mee!
Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan de Kènderstoet. Alleen, maar ook met je hele klas of (sport)vereniging.
In alle categorieën mag je meedoen met of zonder voertuig. Inschrijven kan tot maandag 21 februari 2017.
Inschrijven kan in verschillende categorieën:
Allêenig: 1 gekostumeerd kind
Minitroepe: 3 t/m 5 gekostumeerde kinderen
Grôote troepe: 9 t/m 12 gekostumeerde kinderen

Meej zen tweeje: 2 gekostumeerde kinderen
Klèèn troepe: 6 t/m 8 gekostumeerde kinderen
Knòtsgrôote troepe: 13 of meer gekostumeerde kinderen

Schrijf je nu online in als deelnemer aan de Kènderstoet! Het reglement en nadere informatie voor deelname aan dit
evenement, wordt per inschrijving verstuurd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, laat dit ons weten via
: jeugdzaken@kruikenstad.nl.
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Vrijdag was er weer een leuke
dansles van Patricia Djukić
op de Krisjkrasjkresj.
Ze had het thema snel aangepast naar ‘Sneeuwballen’
omdat er die ochtend een
dik pak sneeuw was gevallen.
De kinderen mochten in de
kring met een doek heel ritmisch stoffen sneeuwballen
laten dansen.
Patricia maakt altijd een verhaal met
een begin en einde. Al verhalend met de muziek erbij dansen en bewegen
de kinderen tijdens de uitvoering. Op de foto hebben ze een stokje met
een lint en maken ze daarmee grote en kleine ronde ‘sneeuwbal’ vormen.
Spelenderwijs leren ze zo begrippen en verschillende bewegingen.
Patricia sluit de les altijd af met een rustig muziekje waarbij de kinderen
op de grond gaan liggen en weer even tot rust kunnen komen
voordat ze aan de rest van de dag gaan beginnen.

Feesteli jk Carna val
Emely Paijmans,
Groep 7 Eerste Jan Ligthartschool
Vorig jaar hebben we op een feestelijke
manier Carnaval gevierd.
En vorig jaar hebben we ook een
wedstrijd gedaan met zingen.
Maar dit jaar wordt het nog leuker en feestelijker,
want we hebben weer leuke kostuums.
Ik hoop dat we dit jaar weer een zangwedstrijd
gaan doen. En een modeshow in de klas met
de kostuums en een winnaar natuurlijk!
De modeshow was natuurlijk heel leuk.
Met de hele school in de aula
vieren we gezellig feest.
Dit jaar komt er een gek kostuum voor
de dag, maar ik zeg nog niet wat…

Groep 1/2 van OBS Yore
is samen met
peuterspeelzaal Willebrord
bezig met het thema ‘Kleding’.
Erg toepasselijk, want met carnaval
gaan we ons ook allemaal verkleden.
3 Kinderen uit groep 1/2 hebben
mooie tekeningen gemaakt.

Huiswerkbegeleiding
Door: Juffrouw Ester en Juffrouw Wilma

Dinsdag 10 januari zijn we gestart met de huiswerkbegeleiding voor
leerlingen uit groep 7 & 8 van de Eerste Jan Ligthartschool (EJL) en OBS Yore.
We hebben een groepje van 12 leerlingen. De begeleiding is bedoeld voor alle
leerlingen, die hulp willen bij het maken van hun huiswerk of die behoefte hebben
aan een rustige plek om hun huiswerk te maken.
De leerlingen vonden het erg leuk om kennis met elkaar te maken en we hebben,
hoewel nog wat onwennig, hard gewerkt.
De leerlingen van Yore waren blij dat ze het gebouw van de Eerste Jan Ligthart, waar de
begeleiding plaatsvindt, nu een keer hebben gezien, want daar gaan we, als
in augustus onze scholen samengaan, met zijn allen een half jaar naar school.
Maar de leerlingen van EJL zijn natuurlijk ook reuze benieuwd naar OBS
Yore. Als in januari 2018 alles daar verbouwd is, trekken we daar definitief in.
Daarom gaan we ook een keer op OBS Yore de begeleiding geven.

Groep 5/6 OBS Yore op bezoek bij Padua
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 van OBS Yore gaan in groepjes van 3 op woensdagochtend naar Huize Padua
om daar samen met 3 bewoners spelletjes te spelen op de computer. Net als vorig jaar genieten de
bewoners en de kinderen hier weer enorm van. De eerste woensdag was het de beurt aan Lara, Zakaria
en Stijn. Het spelletje Galgje was duidelijk favoriet. Het uur was om, voor we het in de gaten hadden.
We verheugen ons nu al weer op volgende week. Dan gaan we weer met 3 andere kinderen!
Ik ging na de gymles samen met juffrouw
Wilma, Stijn B en Zakaria naar Padua.
Padua is een bejaardenhuis.
We gingen met de auto, want we mochten de
mensen daar iets over de computer leren.
Ik zat daar met meneer Jos, hij woont in Padua.
Ik mocht met Jos een spelletje
uitkiezen en we deden galgje.
Meneer Jos is heel goed in galgje, maar ik ook!
We zijn maar één keer af geweest. Het
waren allemaal namen van dieren.
We kregen ook ranja en meneer Jos was heel lief.
Ik vond het heel erg leuk in Padua!
Lara Mathijssen

Ik vond het leuk om de
oudere mensen te helpen
met de computer.
Zakaria Rahhou

Ik was bij Padua. We
gingen spelletjes op
de laptop doen. We
gingen kaarten en galgje
doen. Het was leuk.
Toen ging ik naar school.
Stijn Baars.
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Go (Goirke)-Ha (Hasselt)-Bo (Bouwmeester) buurtpreventie
Door: Ton Melis buurtpreventie Go-Ha-Bo
We leven in een tijd dat er zeer veel om ons heen gebeurt en jammer genoeg ook heel
veel dingen die we liever anders hadden gezien. Denk aan overvallen op straat,
berovingen van ouderen aan huis, inbraken, diefstallen etc.
Wie zijn wij van de buurtpreventie
Wij zijn mensen uit de buurt die zich
vrijwillig hebben opgegeven omdat we tijd
hebben en maken om wat voor de
gemeenschap te kunnen betekenen.
Wat doet buurtpreventie GoHaBo
Mensen in ons team surveilleren nooit
alleen maar doen dat minimaal met z’n
tweeën een paar uurtjes per week, wanneer ons dat uitkomt. Lekker in de buitenlucht op pad om te kunnen waken over
de veiligheid in onze buurten: wij zijn
eigenlijk de ogen en oren van de politie die
niet op iedere hoek van de straat kan zijn.
Wij surveilleren ook in poorten en steegjes
waar hangjeugd aanwezig is en bij inbraakgevoelige achterzijden van woningen. Wij
staan in direct contact met de politie en
wijkbewoners kunnen ons aanspreken
als er iets aan de hand is. Ook zijn we van
de partij bij buurtfeesten om ervoor te

zorgen dat alles naar behoren verloopt.
Verder controleren wij (zwerf-)afval, de
straatverlichting en onregelmatigheden
in stoep of wegdek die direct gevaar op
kunnen leveren. We waarschuwen mensen
als hun auto niet goed is afgesloten en we
attenderen ze erop dat hun vuilcontainers
niet aan de straat moeten blijven staan
(vanwege inbraakgevaar).
GEZOCHT: nieuwe leden
Wij zijn driftig op zoek naar meer vrijwilligers die ons team mee kunnen versterken.
Mijn ervaring is heel erg positief, want je
draagt iets bij aan de gemeenschap en
je hoort er weer bij. En dat voelt goed!
Hopelijk heb ik u er ook van kunnen overtuigen dat wij u nodig hebben, dus meld
u snel aan; wij heten u van harte welkom
in ons team!
U kunt zich aanmelden bij
: tonmelis.tm@gmail.com
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Inloophuis Midden Brabant

Inloophuis Midden Brabant biedt ondersteuning
aan mensen met kanker en hun naasten. Het
Inloophuis is in de eerste plaats een open
huiskamer die rust, troost en begrip biedt. Voor
de een is dat misschien een gesprek, voor de ander drie woorden en een kop thee. We
proberen er voor iedereen te zijn en bieden diverse workshops en activiteiten aan.
Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29, organiseert op
donderdag 16 februari een thema-avond over darmkanker.

Darmkanker: van theorie tot praktijk
In Nederland is darmkanker de meest voorkomende soort kanker. In 2015 kwamen er
15.550 nieuwe gevallen bij. Met de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek onder
55+-ers is de verwachting dat steeds meer mensen met deze ziekte te maken gaan krijgen.
De diagnose is ingrijpend en de gevolgen kunnen enorm zijn. Zo
krijgt een deel van de patiënten, al dan niet tijdelijk, een stoma.
Een arts, stomaverpleegkundige en ervaringsdeskundige gaan op
deze avond in op het thema darmkanker. Zij nemen je mee van
theorie tot praktijk: van de eerste klachten tot de diagnose, de
behandeling, de verschillende soorten stoma’s en het leven met
een stoma in de praktijk. Een avond voor iedereen die met
darmkanker te maken heeft of er meer over wil weten.
Donderdag 16 februari 2017, 19.00 uur inloop 19.30 uur start thema-avond. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Graag vooraf even aanmelden via onze website
: www.inloophuismiddenbrabant.nl of : info@inloophuismiddenbrabant.nl
of : 013-785 16 81 Je bent van harte welkom!

TilburgsAns kaajbaandexpositie
Op 16 april 2016 werd het lettertype TilburgsAns gelanceerd, een gratis lettertype
gebaseerd op het karakter van de stad Tilburg. Het lettertype bevat niet alleen letters,
maar ook vijftig pictogrammen van karakteristieke Tilburgse locaties, evenementen,
personen en woorden.
Het lettertype duikt sindsdien overal in
de stad op, op posters, websites, in wijkkranten, brochures, video’s, etc. En vier
pictogrammen werden verwerkt in het logo,
dat door de gemeente ontworpen werd,
voor de viering van Koningsdag 2017.

achtentwintig containers werden
voorzien van een sticker naar keuze.

Vervolgens werd het Brabants Afval Team
benaderd met de vraag of de medewerkers
van het BAT de kaajbaandexpositie zouden
willen openen. Dat gebeurde op donderdag
De ontwerpers van TilburgsAns, Sander
12 januari. Diverse buurtbewoners, beNeijnens en Ivo van Leeuwen, bedachten
langstellenden en een klas van basisschool
dat de pictogrammen ook gebruikt kunnen De Stappen keken hoe de containers geleegd
worden om afvalcontainers een wat vrolijker werden en vervolgens zo teruggezet werden
dat ze een fraaie beeldengalerij vormden.
uiterlijk te geven. En als alle containers in
De kaajbaandexpositie is vanaf nu iedere
een straat voorzien zijn van zo’n tekening,
ontstaat daardoor een wekelijkse expositie donderdagochtend gratis toegankelijk
van het erfgoed van de stad. Gekozen werd voor het publiek. Het lettertype
TilburgsAns kan gratis gedownload
voor de Mr. Stormstraat, de plek waar
TilburgsAns is ontstaan. De buurtbewoners worden op : www.tilburgsans.nl.
bleken erg enthousiast over dit idee:

De wekelijkse kaajbaandexpositie in de Mr. Stormstraat

Medewerkers van het BAT openen de expositie

Er rijden tien vrachtwagens rond met het logo, van vijf
verschillende logistieke bedrijven.

Koningsdaglogo met TilburgsAns
Tijdens Koningsdag 2017, op 27 april, bezoekt de koninklijke familie Tilburg. Het
officiële logo voor Koningsdag 2017 in Tilburg is 19 december gepresenteerd. Dat
gebeurde middels het voorrrijden van een vrachtwagen met het logo erop en de tekst:
‘Samen op weg naar Koningsdag 2017’.
Het logo bestaat uit de Tilburgse T in
oranje, met daarboven een kroon vol
Tilburgse iconen.
De vorm van de kroon is afgeleid van
een kroon in een voormalig Tilburgs
stadswapen. Dit is te zien in het glas-inlood van het paleis-raadhuis. De iconen
in de kroon belichten enkele belangrijke

kanten van Tilburg: het bolletje wol in
hartvorm verwijst naar de textielindustrie,
maar ook naar het sociale hart van
Tilburg. De cello en de gitaar staan voor de
Tilburgse muziekcultuur, met onder meer
het conservatorium en de rockacademie.
De overige 4 iconen zijn ontleend aan
TilburgsAns, het Tilburgse lettertype. De
eerste is het zogenoemde kroepoekdak
van het centraal station van Tilburg.
Het draaimolenpaard is een verwijzing
naar de jaarlijkse kermis, de grootste
van de Benelux. De woontoren
Westpoint is de op twee na hoogste
van Nederland. Als laatste zien we ‘Den
Ophef’, de hefbrug over de Piushaven.
Alles volgen over Koningsdag in Tilburg
2017 : www.tilburg.nl/koningsdag
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Start werkzaamheden woonvoorziening Chapeau aan Goirkestraat

Tiwos en Chapeau Woonkringen gaan aan de Goirkestraat in Tilburg een kleinschalige woonvoorziening realiseren voor mensen met psychische problematiek. Medio maart 2017
gaan de bouwwerkzaamheden van start.
Woonvoorziening
Samen met DAT Architecten en Chapeau is een ontwerp gemaakt voor een woonvoorziening voor 19 bewoners. Het woongebouw komt op de hoek Goirkestraat/ Wittebollestraat. De hoofdingang bevindt zich aan de Goirkestraat. Het gebouw krijgt 3 tot 4
bouwlagen en sluit qua uitstraling aan op de bestaande bouw in de omgeving. Alle
appartementen hebben een eigen voordeur, een eigen keuken en sanitair. Daarnaast zijn
er gemeenschappelijke ruimtes.

Persoonlijk begeleider Chapeau: “We staan ten alle tijden naast de bewoners, ze
vertrouwen ons, en we laten ze in hun waarden, waardoor het voor hen makkelijker wordt
dingen te vertellen”.
Bewoonster: “Ik vind de begeleiding erg fijn en ik merk dat ik zelfstandiger ben geworden”.
Teamleider Chapeau: “De maatschappelijke winst van een woonvoorziening als Chapeau
is tijdig inspringen op signalen van het ontstaan van psychotisch gedrag, eventueel
overlast wordt daarmee op tijd afgewend.

Beschermd wonen
Leven en wonen in vrijheid en zelfstandigheid, daar gaat het om bij de Chapeau woonkringen. De ervaring heeft geleerd dat veel mensen die getroffen worden door een
psychische ziekte, toch in staat kunnen worden gesteld zelfstandig hun leven in te
richten. Met de hulp van de juiste medicatie lukt hen dat. En vooral wanneer ze ervan
verzekerd zijn dat de juiste ondersteuning waarop ze een beroep kunnen doen of die
hen actief ondersteunt, dicht bij is.

Informatie voor de omwonenden
Chapeau Woonkringen en Tiwos hebben omwonenden uitgebreid geïnformeerd. De
bouwplannen zijn besproken met een bewonersgroep uit de buurt, waarbij verschillende
aandachtspunten aan bod zijn gekomen, zoals de hoogte van het gebouw, parkeren,
gebruik van de tuin, bewoners en zorgen over mogelijke overlast. De reacties van de
buurtbewoners waren verdeeld, maar na de uitleg waren ze positief over de komst
van de woonvoorziening.

De Chapeau Woonkringen komen tot stand op basis van burgerinitiatieven. Het bestuur
van de lokale woonvoorzieningen bestaat uit vrijwilligers met een maatschappelijke
betrokkenheid, die de bewoners van de gespecialiseerde woonvoorziening ondersteunen
in hun contacten met de samenleving. Die vrijwilligers hebben mogelijk zelf een familielid
die in de woonvoorziening woont. De dagelijkse begeleiding van de bewoners is in handen
van professionals.

Planning
Medio maart 2017 start een bouwbedrijf uit Uden met de bouwwerkzaamheden.
Naar verwachting wordt het gebouw begin 2018 opgeleverd. Chapeau zorgt
voor de selectie van de bewoners en contracteert de dagelijkse begeleiding.
Meer informatie zie : www.chapeau-woonkringen.nl en de
pagina: /index.php/woonkringen/woonkring-tilburg

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Foto Schmidlin maakt foto’s in de wijk Oud-Noord. Herkent u het stukje wijk op de foto
en weet u op welke locatie de foto’s van de nieuwe opgave genomen zijn? Mail dan uw
oplossing voor 20 januari 2017 naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:
Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres en Locatie 1: Locatie 2:
Hieronder vindt u de opgave voor februari. Onder de mensen die het juiste antwoord
geven, wordt een prachtig boeket van bloemisterij
all about flowers verloot.
U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en
op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkranttilburg-oud-noord worden de antwoorden en de naam van de winnaar gepubliceerd. In de
wijkkrant van maart volgt er weer een nieuwe
: www.fotoschmidlinplus.nl
opgave!
Wilhelminapark 39
Lijkt het u als ondernemer uit de wijk leuk
: 013 542 16 33
06 139 151 86
om een prijs beschikbaar te stellen? Neem
: fotoschmidlin@hotmail.com
dan contact op met de redactie
:
: www.all-aboutflowers.nl
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Vredeman de Vriesstraat 89
: 013 544 07 60
Oplossing december:
: info@all-aboutflowers.nl
Locatie 1: Willibrordusstraat
Locatie 2: Gasthuisring

Foto: Foto Schmidlin

Tip: 1. is een bloemenstraat
2. is een Bisschopstraat

Het boeket van all about flowers
is gewonnen door:
Mevrouw Anita de Groot
uit de Van Goorstraat

Van harte gefeliciteerd!

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

Nieuwe opgave

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

Foto: Foto Schmidlin

UITNODIGING
WONDERBOX BIJ ZWIJSEN
Stichting Lorenzetti en Zorgcentrum
Joannes Zwijsen nodigen u van harte uit
voor de opening van:
WONDERBOX BIJ ZWIJSEN
woensdag 15 februari 2017 om 14.00 uur
door de Tilburgse wethouder van cultuur
mw. Marcelle Hendrickx.
Locatie: Zorgcentrum Joannes Zwijsen,
Burgemeester Brokxlaan 1407, Tilburg.
WONDERBOX Reizend Museum is een
initiatief van Stichting Lorenzetti en heeft
als doel kunst en cultuur door middel van
kijkdoos-vitrines dichter bij bewoners
van Tilburg te brengen. Verschillende
insteken zijn hierbij mogelijk: artistiek
(Kunst), educatief (Museum Op School),
therapeutisch (Wonderbox in de
Zorg) en op termijn ook participerend
(Wonderbox voor de Buurt).
Deze eerste presentatie is vooral toegesneden op de oudere bewoners van
het zorgcentrum, soms dementerend.
Cultuur kan hen helpen herinneringen
terug te halen.
T/m zondag 2 april 2017.
: www.wonderbox.nu : 06 20 97 08 91
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Boa’s: hart voor leefbaarheid, hard
tegen onveiligheid

Buurtpreventie zoekt
vrijwilligers

Gratis cursus
‘Uitkomen met inkomen’

Ze dragen een uniform en een insigne, maar het zijn geen politiemensen: de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren, kortweg boa’s of handhavers.

De buurtpreventieteams GroeseindHoefstraat en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt zoeken nieuwe leden. Doordat
vrijwilligers zichtbaar aanwezig zijn op
straat en extra oren en ogen vormen voor
politie en gemeente, kunnen inbrekers en
vandalen minder makkelijk hun slag slaan.

Heeft u moeite om rond te komen van uw inkomen, of wilt u
weten hoeveel geld u iedere maand ontvangt en uitgeeft? Geef
u dan op voor de cursus ‘Uitkomen met inkomen’. Deze cursus
is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn of haar financiële situatie. In zes bijeenkomsten is er aandacht voor:
• administratie
• inkomsten/uitgaven
• kwijtschelding
• belastingen
• bezuinigen
• schulden/schuldeisers

Er bestaan veel misverstanden over handhavers van de gemeente Tilburg.
Sommige mensen stellen de titel gelijk aan stadswacht of parkeerwacht. Maar
het werkveld van handhavers is veel breder. Het meest zichtbaar zijn de handhavers die in de openbare ruimte werken. Ze worden veelal ingezet bij de aanpak
van overlast en ‘kleine ergernissen’, zoals hondenoverlast, parkeer-excessen,
zwerfvuil op straat, illegale stort, jeugdoverlast en vandalisme. Stuk voor stuk
problemen uit de ergernis top 10 van burgers.
In Tilburg Oud Noord zijn sinds juni 2016 vier Boa's dagelijks bezig met hun
werkzaamheden. Hun werkgebied ligt tussen de Ringbaan-West, RingbaanNoord, Ringbaan-Oost en de Spoorlaan. Roel van Veghel is al drie jaar actief in
Oud Noord en vindt dat de leefbaarheid al verbeterd is maar dat het nog beter
kan. Hij zegt: "We hebben elkaar nodig om leefbaar en veilig Tilburg te kunnen
creëren. Wij zijn afhankelijk van de meldingen van inwoners via het algemene
telefoonnummer 14 013 en de buiten-beter app." Met zo'n melding gaan de
boa's de wijk in. Samen met inwoners en wijkregie proberen ze de juiste oplossing proberen te vinden voor iedereen. "Dat doen we het liefst met een gesprek
of een waarschuwing," zegt Roel, "maar soms is er geen andere mogelijkheid
dan het geven van een bekeuring. Dat hoort ook bij het werk als boa."

Wilt u de veiligheid en leefbaarheid in
uw wijk verbeteren? Neem dan contact
op met:
-Team Groeseind-Hoefstraat: aanmelden
bij wijkagent Peter Nouwens via e-mail
Peter.Nouwens@mw-brabant.politie.nl
of bij Inez en Natascha van de gemeente
(contactgegevens rechts onderaan de
pagina)
-Team Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt:
aanmelden kan bij de coördinator van het
buurtpreventieteam Ton Melis
(tonmelis.tm@gmail.com) of via de wijkagenten alberto.de.jezus@mw-brabant.
politie.nl. en
cissy.oerlemans@mw-brabant.politie.nl.

Er is een nieuwe cursus van donderdag 9 maart
t/m 13 april van 18.30 - 20.30 uur.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.tilburg.nl/budgetcursus. Bent u sinds
kort zelfstandig ondernemer, of start u binnenkort uw eigen
onderneming? Dan kunt u ook een cursus volgen voor ZZP’ers.
Heeft u nog vragen over de cursus? Neem dan contact op met
Schuldhulpverlening via e-mail:
budgetcursus@tilburg.nl.

Overige inkomensondersteunende regelingen
Behalve de Meedoenregeling, het T-Kindpakket en de cursus
‘Uitkomen met inkomen’ biedt de gemeente Tilburg nog meer
inkomensondersteunende maatregelen. Ga voor meer
informatie naar: www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen

Verbeteren van wijkcentrum
de Poorten - Denk mee!
De centrale ruimte in de Poorten is
vaak verhuurd, waardoor het steeds
minder beschikbaar is voor wijkbewoners. De gemeente Tilburg, de
wijkraad en ContourdeTwern willen
de centraal gelegen hal aanpassen
om daar een plek voor ontmoeting te
realiseren. Het moet een huiskamer
worden voor de wijk.
We willen dat mensen zich meer
welkom voelen bij binnenkomst in
het wijkcentrum. Dus gaan we ook
de receptiefunctie verbeteren.

KIND
PAKKET

REGELINGEN VOOR KINDEREN

En we willen beter gebruik maken van
de buitenruimte. Naast een betere
oplossing voor het parkeren, denken
we aan een jeu de boulesbaan en een
moestuin.
Graag zouden we ook de ideeën van
bewoners meenemen in onze plannen.
Heeft u een idee? Deze kunt u kwijt bij
Natascha Verhaaren (contactgegevens
onderaan de pagina) en/of Zandra van
Toorenburg, coördinator van de Poorten
(zandravantoorenburg@
contourdetwern.nl).

De Meedoenregeling
Meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom krijgen Tilburgers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum
ieder jaar € 100 per persoon om mee te kunnen doen. Het
budget van € 100 is een kalenderjaar geldig. Veel inwoners
krijgen de regeling automatisch. Heeft u 9 januari 2017
geen toekenningsbrief ontvangen, dan kunt u de regeling
aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling.
Ruim aanbod
Op www.meedoentilburg.nl kunt u zien wat u met de
Meedoenregeling kunt doen. Het aanbod bestaat uit ruim
1200 verschillende activiteiten op het gebied van sport,
uitgaan, cursussen en cultuur. Elke maand sluiten nieuwe
aanbieders zich aan bij de Meedoenregeling. Wie vragen
heeft over één van de activiteiten, kan contact opnemen
met de aanbieder van die activiteit. De contactgegevens
staan op de website.

Denkt u recht te hebben op het
T-Kindpakket of wilt u meer informatie? Neem contact op met
de stichting Leergeld Tilburg via
013 580 12 11 of kijk op
www.leergeldtilburg.nl.

Vraag het T-Kindpakket aan
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-Kindpakket.
Dit is een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen op school en in hun
vrije tijd:
• De Meedoenregeling, een bijdrage van 100 euro voor leuke, leerzame
of gezonde activiteiten.
• De Tjippas, waarmee kinderen allerlei kortingen en voordelen kunnen
krijgen. De pas kost 10 euro per jaar, die kosten zijn via de Meedoenregeling te verrekenen.
• Een gratis bibliotheekpas voor kinderen tot 18 jaar.
• Een financiële bijdrage van stichting Leergeld voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er via Stichting leergeld mogelijkheden voor het volgen van zwemlessen tot diploma A.
• Bijzondere bijstand waar nodig.

“€100 EXTRA,
OOK VOOR U?”

Nieuwe werkwijze: neem
het klantnummer mee!
De werkwijze is dit jaar
iets veranderd. Naast een
geldig paspoort, rijbewijs
of identiteitskaart heeft de
www.tilburg.nl/meedoenregeling
aanbieder voortaan ook een
klantnummer nodig.
Met het klantnummer controleert de aanbieder de persoonlijke gegevens en het budget. Wie geld overhoudt, kan
dat nog ergens anders voor gebruiken. Wie meer gebruikt
dan € 100 betaalt de rest zelf.
Let op! Het klantnummer staat op de toekenningsbrief.
De aanbieder kan het klantnummer niet voor u opzoeken.
Vergeet daarom niet het nummer (of dat van gezinsleden)
mee te nemen.

Meepraten?

Wie mee wil praten over maatregelen
in de buurt, kan contact opnemen met:
- Inez Rastovac (Schotelplein,
Rozenplein, Theresia);
inez.rastovac@tilburg.nl;
tel. 06- 41663423
- Remmert Slagter (Theresia);
remmert.slagter@tilburg.nl;
tel. 06-536 026 36
Volg ons ook via Twitter
@oudestadtilburg

- Natascha Verhaaren (Textielplein,
Kamgarenplein, Kasteel,
Nassaubuurt en Schotelplein);
natascha.verhaaren@tilburg.nl;
tel. 06-132 093 39
- Jaap Quispel (Textielplein, Kasteel,
Kamgarenplein, Nassaubuurt);
jaap.quispel@tilburg.nl;
tel. 06 -51 78 38 70
- Paul van Esch (Rozenplein);
paul.van.esch@tilburg.nl;
tel. 06-109 621 93
Geef meldingen door via de gratis
BeterBuitenApp
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Eerste paal nieuwe Dolfijn Bowling Tilburg

Op 25 maart 2016 is Dolfijn Bowling Tilburg volledig verwoest door een brand. Een
gigantische klap in het gezicht van familie Dol, daar het levenswerk van de overleden
Ronald Dol verloren is gegaan. Dat er een doorstart zou komen stond voor Thomas
en Marjo Dol dan ook direct buiten kijf.

Kunstmaan zoekt nog 23 vrienden
De subsidie van de gemeente Tilburg voor Kunstmaan is stopgezet. “Als je eigen stad
je al niet steunt, dan wordt het moeilijk andere fondsen aan te boren. Maar: hoezo
‘als je eigen stad je al niet steunt?’ Wij mogen ons toch verheugen op immer volle
zalen, wij worden toch regelmatig door verraste en verrukte bezoekers aangesproken
op het weldadige karakter van onze salon?”
Investeren in Kunstmaan?
Wij vragen ons af hoeveel vrienden (ook
buiten Tilburg) wij hebben die draagvlak
willen vormen. Hoeveel mensen zien er
belang in om Kunstmaan als unieke theaterlocatie en onderkomen van De Mus, de
Sofa Sessies, de circusgebonden shows
van Hybrid Cabaret en MissC (NOK), en
vooral heel veel verrassend en spontaan
aanbod, voor Tilburg te behouden.
150 Vrienden die € 50,- per jaar doneren,
is voldoende om Kunstmaan door te
ontwikkelen. Voor dat geld blijft Kunstmaan
met jouw hulp bestaan en kun je blijven
genieten van de zeer speciale, niet
intimiderende sfeer en cultuur die daar
bestaat.
Bovendien krijg je als vriend, gratis toegang
tot 2 evenementen per jaar (50 % korting
op Sofa sessies). En, ieder jaar, exclusief
toegang tot de Kunstmaanvriendenrevue,
een avondvullend programma vol verrassende wendingen met weldadig veel
pauzes!

over te brengen aan de gemeentelijke
overheid. De waarde van een stad waarin
niet alle horeca op één plek en alle theaters
op één plek en alle werkplaatsen op één
plek gecentreerd zijn, is voor ons evident.
Wij merken aan onze bezoekers dat ze het
erg waarderen eens niet in de binnenstad
samen te klonteren: intra-stedelijk
toerisme, toerisme binnen de diverse
wijken. Het verhoogt de culturele doorstroming in een stad, mensen komen op
andere plekken en de wijkbewoners zien
andere mensen. Een levendigheid die
vroeger vrij gewoon was, voordat alle
werkplaatsen naar industrieterreinen
verhuisden, alle horeca in een uitgaanscentrum werd gebundeld.
Theresia heeft nog een buurtcafé, een
park, een expositiezaal en Kunstmaan,
een salon-theater, uniek in zijn soort. Het
biedt contactmogelijkheden en zoals de
wijkbewoonster opmerkte: “Het idee alleen
is al verfrissend. Dat zijn wijkjuwelen die
gekoesterd zouden moeten worden.”

Culturele ANBI status
Kunstmaan heeft een culturele ANBI status.
Dat betekent: doe je een periodieke gift,
over een periode van 5 jaar, dan is het bedrag volledig aftrekbaar van je belasting. Wij
stellen een bedrag voor van minimaal € 40,-

Wil jij vriend van Kunstmaan worden?
Geef dit dan te kennen via
: info@kunstmaan.nl dan sturen we
u de gegevens en documenten voor
een (periodieke) schenking toe.
Lees meer op : www.kunstmaan.nl

Hoeveel vrienden zijn er?
Het is belangrijk om zicht te krijgen op de
vraag of er dergelijk draagvlak voor
Kunstmaan is. Dus je hoeft nu nog niks te
doneren, alleen aangeven of je dat zou
willen doen. Er zijn al 77 aanmeldingen
binnen. Bij minimaal 100 vrienden weten
wij ons voldoende gesteund om door te
gaan en zullen we een beroep op je doen
ons daadwerkelijk te steunen. Wij hopen
met deze actie ook een signaal aan de
politiek te geven.
Waarde voor de wijk
Een wijkbewoonster, die zo af en toe eens
een bezoekje brengt, geeft aan dat ze de
waarde van het bestaan van onze salon inziet omdat het de wijk wat ‘stedelijker’ of
‘wereldser’ maakt. Dat staat voor haar los
van de frequentie waarin ze Kunstmaan
bezoekt. Dat idee verschafte haar genoegen.
Een soortgelijk idee trachten wij al jaren

“De aannemer is in de eerste week van
februari begonnen”, vertelt Thomas Dol.
Thomas en Marjo Dol zijn druk bezig de
voorbereidingen van het nieuw te bouwen
pand op de oude locatie, Ringbaan-Oost 2A.
Ze mogen van huurbaas Dhr. Nooteboom
het pand volledig naar wens inrichten. De
bowlingbanen, computerscore en machines
zijn besteld. De tekening is goedgekeurd
voor het interieur. De zaak wordt veel
groter qua zitplaatsen en naast het bowlen,
biedt ze nog een aantal activiteiten aan,
zoals de indoor minigolf.
Er wordt een vide in de bowling geplaatst,
met verschillende activiteiten. Ook komt
er een kids-hoek, waar de kinderen even
‘stoom’ kunnen afblazen in afwachting
van de frietjes of dergelijke. En er komt
een ondergrondse parkeergarage.
Voor meer info : www.dolfijnbowling.nl
of de Facebookpagina

Lees ook het interview in Bowlen.nl.
: www.nbf.bowlen.nl/OverdeNBF/
Communicatie/OnlinetabloidBowlennl/
Januari2017.aspx

Computercursussen in
De Baselaer
Start vanaf eind februari.
Beginners – Fotobewerking – Writer
(alternatief voor Word).
Alle cursussen worden gegeven op
dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur in
De Baselaer, Hoefstraat 175.
•
•

Binnenkort in de salon
Donderdag 16 februari: Sofa sessies,
intiem singer songwriter concert met
Charles delamarre
Woensdag 22 februari: De Mus, het jonge
varietepodium met altijd verrassende acts.
Donderdag 23 februari: start van Mannenzaken. Wij bieden elke maand een donderdagavond een mannenavond waarbij je los
van de dagelijks sleur een uitdaging aan
kunt gaan en/of geïnspireerd kunt raken.
Avonden die bijdragen aan het geestelijk
en fysiek prikkelen van de behoeften
van de man. Avonden die je creativiteit
stimuleren. Waar je jezelf kunt zijn in een
ongedwongen sfeer. Waar je kunt lachen,
kunt klooien, niet sociaal wenselijk gedrag
vertonen, geïnspireerd kunt worden door
andere mannen. Met actuele lezingen
en vette verrassende workshops.

“Wij hebben er in ieder geval heel veel
zin in, we denken dat we echt leuke
dingen in gedachte hebben om de
Tilburgers aan te bieden”

•

Beginners en
Fotobewerking, 12
weken, € 66,Writer, 6 weken,
€ 36,Inclusief een
cursusboek en een USB-stick met
programma’s en oefenmateriaal.

Ook voor 2017 is de ‘meedoenregeling’
weer van toepassing.
Meer info: receptie De Baselaer of
: www.tilburgoudnoord.nl/
computercursussen-in-de-baselaer of
: 013 543 59 09

Mentoren gezocht
in Midden- en Noodoost Brabant

Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie
over hun eigen leven te houden. Een onafhankelijke
mentor kan hierin ondersteunen. Mentorschap Middenen Noodoost Brabant zorgt voor werving, opleiding en
begeleiding van vrijwillige mentoren.
Meer weten? Kijk op www.mentorschapoostbrabant.nl
of neem contact op: 06 51 27 07 93
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Wilt u echt iets voor een ander betekenen?
Meld u aan als mentor.

Het is even zuchten maar december is weer
voorbij, mooie feestdagen, lekkere feestdagen en voor vele ook ‘aankom’dagen. De
onsjes, ponden en kilootjes hebben weer
toegeslagen en zijn bij velen blijven hangen.
Wat is er dan beter om de dansschoenen
aan te trekken en je volop te laten gaan.
Met elke heupbeweging, zwaai, pasje, zwier,
pirouetje dans je er wat grammetjes af, dus
jullie raden; als je maar genoeg danst kom
je vanzelf weer op je oude gewicht.
Na de decemberstop gaan we weer vol aan
de bak. Dus kom, en laat zien dat je het nog
kunt, zoals gebruikelijk op de derde vrijdag
van de maand. Volgende 17 februari om
20.00 in Mfa de Poorten, entree € 3,- . De
vloer, de hapjes en de DJ wachten al op jullie.
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Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 5831800
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken.
Warme maaltijd,
Van 12.00 - 13.45 uur
Van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Clubactiviteiten
Biljarten
Maandag
14.00 - 16.00 uur
Bewegen
Maandag
10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag
14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag
09.30 - 11.45 uur
Koersbal
Donderdag
14.30 - 16.00 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur

Woonzorgcentrum
de Bijsterstede
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00
Dagelijkse openingstijden restaurant
‘de Brasserie’:
9.00: Koffie drinken in de koffiecorner
12.00 - 14.00: Warme maaltijd
Clubactiviteiten:
Computerhoek: Ma t/m Vr - 09.30-11.30
en Ma/Di - 18.30-20.30
Hobbygroep: Di,Wo,Do - 10.00-12.00
Kegelen:
Maandag - 10.00-11.30
Bibliotheek:
Dinsdag - 09.30-10.30
Wandelclub:
Dinsdag - 10.15-12.00
Alle onderstaande activiteiten zijn van
14.30 - 16.30:
Ma: Schilderclub/Indoor Boules
Di: Sjoelen
Wo: Bingo
Do: Barakken
Vr: Matinee/Karaoke
Andere activiteiten:
Duofiets:
Ma t/m Vr: Op afspraak
Kapsalon: Ma, Wo en Do:
Op afspraak vanaf 09.00
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:
Di:Op afspraak 09.00 - 12.00
Dagverzorging ‘de Bijsterstede’:
Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00 - 16.30
Ook te huur voor o.a. feesten, partijen,
koffietafels, recepties, etc.

Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60

FEBRUARI 2017

Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een Kerkelijke viering
in ons restaurant.
Carnaval in Den Herdhof

l.hoogendoorn@dewever.nl

“Goed ingezipt is half geschoore”

Deelname activiteiten?
Mail dan naar Claudi Olieslagers

Dinsdag 21 februari
10.30 uur bekend making
Prins(es) van Den Herdhof en
Raad van Elf
17.00 uur Brabantse Koffietafel
en aansluitend een fijn fisje met
hopelijk een bezoek van
Prins Robèrt d’n Irste

c.olieslagers@dewever.nl

Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.
Of like onze facebookpagina

www.facebook.com/denherdgang

Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op
woensdagmiddag, aanvang
14.30 uur.
Entree € 2.50
Bingokaart € 1.50 per stuk.
Dinsdag 14 februari
speciale bingo,
speciaal doel
De opbrengst gaat
naar de Roparun
team De Wever
14.30 uur

Extra activiteiten

10 - Vrijdagmatinee met optreden
van ‘De 2 stemmige heren
- 14.30
17 - Karaoke - 14.30
19 - Vurgloeifist met optreden van
Bart van Loon - 14.30
22 - Carnavalsbingo - 14.30
23 - Stampottenfist - 12.00-14.00
25 - Carnaval 2017
Carnavalsmis - 15.00
26 - Carnaval 2017
Optocht kijken op groot scherm
- 13.00
27 - Carnaval 2017
In de Brasserie - 14.30 - 16.30
28 - Carnaval 2017
In de Brasserie - 14.30 - 16.30

• Opgeven voor Koffietafel
€ 8.00 met welzijnspas,
€ 11.00 zonder welzijnspas
Vrijdag 24 februari
14.30 uur Presentatie over
Kruikenstad en haar
kruikenzeikers
Zaterdag 25 februari
14.30 tot 15.00 uur
Bliksemoptreden van
Carnavalsband De Möllukus
Zondag 26 februari
11.30 uur
Snertconcert van
De Gangmaokers.

Van 09 februari t/m 29 maart

03 - Karaoke - 14.30
04 - Eucharistieviering - 16.00
05 - Koopzondag - met modeshow
van CeeJee mode en
schoenenverkoop van de
Fa.Carma schoenen - 14.30
10 - Vrijdagmatinee met optreden
van Shirley van Bakkeren, met
haar muzikale show
‘De Levensloop’ - 14.30
17 - Karaoke - 14.30
19 - Zondagmiddagmatinee met
optreden van Jan Hoesen - incl.
dans demonstratie(s) - 14.30
24 - Vrijdagmatinee met optreden van
‘Spelt Muziek’ - 14.30
29 - Bloemenbingo - 14.30
Wist u dat:
u als wijkbewoner welkom
bent om samen met onze
bewoners gezellig carnaval te
komen vieren?
de entree daarbij voor u
gratis is?
vele bandjes tijdens
carnaval bij ons optreden?
we de inwendige mens
daarbij niet vergeten?
u ook tijdens carnaval
gebruik kunt maken van ons
Bruin Café?

Maandag 27 februari
Dweilmiddag
13.30 uur Koppent
15.00 uur Rudi Rozenberg
Natuurlijk ook met onze eigen
Gangmaokers
Om 17.00 uur kunt u blijven eten,
ook van de kleine kaart
Dinsdag 28 februari
D’n leste
lestemiddag
middag
D’n
14.00 uur De Gaoteblaozeers
14.45 uur De Laaileuters
15.30 uur De Jokers
16.00 uur De Gangmaokers
Om 17.00 uur kunt u blijven eten,
ook van de kleine kaart
Woensdag 1 februari
Aswoensdag
11.00 uur Kapel Den Herdgang
korte gebedsdienst

•

Voor presentaties en
optredens vragen wij
€ 5.00 entree inclusief
koffie/thee.

Verkoop
Donderdag 9 februari 10.00 uur
~ Kerkhofmode ~
Donderdag 15 maart 10.00 uur
~ Mia Vincken ~

Welzijnspakket
De Bijsterstede biedt u een
welzijnspakket aan voor € 30,- per
persoon per maand. U kunt gedurende
de hele maand gratis of tegen
gereduceerd tarief deelnemen aan
activiteiten.
Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk binnen de
Bijsterstede? Dan kunt u contact
opnemen met Alex Hendrickx,
Coördinator vrijwilligers.
De Wever Thuis
24 uur zorg met een indicatie van CIZ,
thuiszorgadvies van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00
Informatie tel: 0800 339 38 37
Appartementen huren
Appartementen huren op de
Bijsterstede?
Informatie Frans van Gurp.
tel: 0800 339 38 37

De Bijsterstede is ook op
Facebook te vinden. Surf naar
www.facebook.com/debijsterstede
en blijf op de hoogte van de actuele activiteiten
en ontwikkelingen binnen de Bijsterstede. Uw
eventuele ‘like’ wordt daarbij zeer gewaardeerd.
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Jong Nederland

Wijkinformatie

Wijkraden
Wijkraad Loven-Besterd
info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd

Woonzorgcentra

De Bijsterstede

Energieplein 54
013 549 61 00
bijsterstede@dewever.nl www.dewever.nl

Den Herdgang

013 583 18 00

Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl

Jong Nederland Loven-besterd

Leliestraat 49 (De Wissel) 013 543 57 52
www.jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl
Wekelijkse groepsavonden:
Ma 18.30-20.00 Rakker meisjes
7 t/m 9 j
Di 18.30-20.00 Junioren jongens
10 t/ 12 j
Di 20.00-21.30 Senioren
J+m 13 t/m 16j
Wo 18.30-20.00 Junioren meisjes
10 t/m 12j
Do 18.30-20.00 Rakker jongens
7 t/m 9j
Do 20.00-21.30 Oldtimers Volw. m/e verstand.beperk.
Vrij 18.30-20.00 Minioren
J+m 4 t/m 6j
Vrij 20.00-21.30 16+ groep
J+m 16 +

Therapie

www.dewever.nl

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl
www.dewever.nl

Thuiszorg

Vegro Thuiszorgwinkel Tilburg

Julianapark 26-27 (gratis) 0800 288 77 66
tilburg@vegro.nl
www.vegro.nl

Mentorschap

Mentorschap Midden- en
NoordOost Brabant 06 51 27 07 93

Coördinator: Hester van den Berg
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Basisscholen

Basisschool Den Bijstere

Daltonerf 8
013 542 37 72
info.bijstere@tangent.nl
www.denbijstere.nl

Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers

Eerste Jan Ligthartschool

(bijzonder neutraal)
Ringbaan Oost 275
013 542 30 82
directie@janligthart.nl www.janligthart.nl

Openbare basisschool Yore

Bankastraat 2
013 543 46 43
obs.yore@opmaat-scholen.nl
www.yore.nl

Basisschool De Cocon
Hoefstraat 173,
info@decocon.net

Beurdenoort (Sport)massage

Petra van Onzenoort-van Beurden
Theresiastraat 15 A
06 22 89 23 55
www.beurdenoort-sportmassage.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Mevr. D. van den Broek Dhr. K Hoosemans
Molenbochtstraat 58 A
013 544 11 60

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Drs. H.Lutke Schipholt Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B
013 536 29 22
www.fysiotherapietilburg.nl

Hypotheek

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221
013 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
www.hypotheekvisie.nl

Auto

www.decocon.net

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

bs.de.stappen@xpectprimair.nl
www.bsdestappen.nl

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175

Kapitein Nemostraat 90
06 51 25 11 63
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

013 542 20 55

Kringloop

Kringloop Tilburg

Ceramstraat 12
013 577 17 78
contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl

Fiets

Spijkers Fietsen

Ringbaan Noord 136
013 542 17 67
info@spijkersfietsen.nl
www.spijkersfietsen.nl

Bloemen

All About Flowers

Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutflowers.nl 013 544 07 60
www.all-aboutflowers.nl
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St Willebrordplein 6
013 532 37 37
k.vandenhoven@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/anakanak

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

013 822 89 28
06 27 01 42 44
www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

Smidspad 76A
013 5446416
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

Kinderopvang NulVier Tilburg

Schaepmanstraat 42
013-744 01 50
tilburg@nulvier.nl
www.nulvier.nl
www.facebook.com/kinderopvangNulvier
TilburgSchaepmanstraat

Ê
¿
ªÂ

Ø

Anak Anak kinderopvang Tilburg

M

èØ

AM
ER
A

Kinderopvang

Foto’s





Foto Schmidlin
013 542 16 33

Wilhelminapark 39

06 13 91 51 86

fotoschmidlin@hotmail.com
www.fotoschmidlinplus.nl

Kapper

Zijn Haarmode

Nicolaas Pieckstraat 10
www.zijnhaarmode.nl

013 542 36 63

Partycentrum

Partycentrum van Opstal

Koestraat 28
06 50 50 39 25
www.partycentrumtilburg.nl

Café

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125
www.uilennest.nl

013 850 06 63

Maart

1: Vegro gratis bloeddrukmetingen
4: 14.00 uur, kinderworkshops Kunstlab
16: Editie maart, thema tuinen
17: 20.00 uur, 50+ Dansen, De Poorten
31: Redactionele deadline editie 20 april,
thema Koningsdag

April

1: 14.00 uur, kinderworkshops Kunstlab
5: Vegro gratis bloeddrukmetingen
9: 15.30 uur, Cantiqua Concert, Petrus
Donderskerk
18: 19:30 uur, Lezing KASTEEL013, De Poorten,
Bas Aarts: Het Kasteel van Tilburg,
Aanmelden: KASTEEL013.nl Max 100p.
20: Editie April, thema Koningsdag
21: 16.00-20.30 uur, KASTEEL013 Hasselt
20.00 uur, 50+ Dansen, De Poorten
27: Koningsdag
Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in
deze agenda? Stuur uw aankondigingen op naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Voor bedrijven : www.persoonlijkekunst
encreatie.nl/tarieven-en-formaten-advertentieswijkkrant-tilburg-oud-noord

Adverteren

Colofon

Lederwaren

: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Wilt u ook altijd vindbaar zijn voor de bewoners
in uw wijk? Adverteer met uw contactgegevens
op deze pagina!
Dat kan vanaf € 7.50 excl. BTW en € 52.50 excl.
BTW per jaar. Meer informatie:
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.
com

Molenstraat 128
info@gdemanmelis.nl

013 542 11 61
www.gdemanmelis.nl

Dieren

Veldhovenring 20
013 303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Gasthuisring 36-38
013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.discusanimo.nl

Supermarkt

PLUS IJsselstein

Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_
plus-ijsselstein_634

Jumbo

Bart van Peltplein 1
013 535 57 12
www.jumbo.com/content/jumbo-tilburgbart-van-peltplein

Kunst & Cultuur

Hocus-Pocus-Focus

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com
saskiadellevoet.nl

Museum

TextielMuseum

Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl

!!!LET OP nieuw e-mail adres redactie!!!
Redactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie: Saskia Dellevoet

Advertenties:

Tarieven en formaten downloaden via

tarieven-en-formaten-advertentieswijkkrant-tilburg-oud-noord
of mail naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-tilburgoud-noord met links naar de website
van de adverteerder.

Bezorgklachten: Krant niet ontvangen?

Mail uw adres naar de redactie.
U kunt de wijkkrant ook lezen of halen bij De
Baselaer, De Poorten, Het Spoor, De Wissel,
Dierenkliniek Oud-Noord, De Bijsterstede,
Den Herdgang en Joannes Zwijsen.
Bekijk de krant digitaal op
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van
de auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet
(noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
te weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de
weergave of foutieve informatie, dan wel voor
schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie
zich niet aansprakelijk.

Kopijsluiting

volgende wijkkrant Tilburg Oud-Noord
vrijdag 24

februari

De eerste volgende editie van Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord verschijnt op

Donderdag 16 maart 2017

013 53 67 475

WONDERBOX BIJ ZWIJSEN

De Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord is de krant voor
de wijken Loven-Besterd, Goirke-Hasselt,
Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat,
Theresia. In 2017 verschijnt de wijkkrant
8 keer, vijf edities voor de zomervakantie,
3 erna.

: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Z
OO

Celebesstraat 1A
013 544 00 07
n.matthijssen@sbkinderopvang.nl
www.peuterspeelzalentilburg.nl

25 - 28 diverse carnavalsfeesten bij de
verenigingen en verzorgingscentra, kijk
voor programma’s elders in deze wijkkrant.
25: 22.00 uur, Kernafval Hall of Fame
26: 12.30 uur, d’n opstoet centrum Tilburg
27: 15.00 uur, Kruikenviering SintJozefkerk/onecht Korte Heuvel
28: 13.30 uur, Kènderstoet
14.00 uur, kindercarnaval Hall Of Fame

Molenstraat 43
013 580 10 88
info@texon.nl
Facebook: Texon stomerij & wasserij

4145
61

Peuterspeelzaal Willebrord

WIJKKRANT TILBURG
OUD-NOORD wenst u
een fijne carnaval.

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

Peuterspeelzaal Poorten

Hasseltstraat 194
013 464 92 26
www.peuterspeelzalentilburg.nl

10: 19.00 uur, Opening jongerencentrum
The Dizz
15: Opening WONDERBOX BIJ ZWIJSEN
16: 19.00 uur, thema-avond over darmkanker, Inloophuis Midden-Brabant
20.00 uur, Kunstmaan: Sofa sessies
17: 20.00 uur, 50+ Dansen, De Poorten
18: 10.00 uur, carnavals turnles K en K
21: Sluiting inschrijving kènderstoet
22: Kunstmaan: De Mus
23: Kunstmaan: Mannenzaken.
24: Redactionele deadline
editie 16 maart,
thema tuinen

Stomerij

Texon stomerij & wasserij

Agenda

Februari

G. De Man-Melis

AutoZorg Mutsaers

013 543 42 77

Basisschool De Stappen,

06 27 32 47 70

www.massagepraktijk-tilburg.nl

Basisschool De Vijf Hoeven

Hendrik van Tulderstraat 7 013 542 12 41
bs.devijfhoeven@xpectprimair.nl
www.devijfhoeven.nl

Kapitein Nemostraat 99

013 580 21 13

FEBRUARI 2017

t/m 2 april

Zorgcentrum Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407
www.wonderbox.nu
06 20 97 08 91

Thema voorjaar/tuinen

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Brochures Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Alle websites van adverteerders, basisscholen en kinderopvang op één pagina
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
De wijkkrant Tilburg Oud-Noord downloaden als PDF of lezen via tablet of telefoon
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

!!!LET OP nieuw e-mail adres redactie!!!
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
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Stap voor stap naar KinderenKankervrij
Kinderen en kanker horen niet in één zin.

Mijn naam is Rainier van Amelsvoort, 42 jaar uit Tilburg.
Getrouwd en vader van 3 jonge zoontjes. In 2013 ben ik
na een weddenschap met een vriend begonnen met
hardlopen. Inzet was de Tilburg Ten Miles het daaropvolgende jaar. Ik rookte toen nog stevig, dronk geregeld
en at slecht. Mijn vriend zette er dan ook 100 euro op, zo
groot was het vertrouwen dat ik het niet zou halen. Maar dit
stimuleerde mij alleen maar meer. Ik ben gaan trainen. Begonnen
met rondjes van 250 meter en dit verder gaan uitbreiden. Op een gegeven moment
ben ik gestopt met roken, minder gaan drinken en ook beter gaan eten. Ik ben wedstrijden gaan lopen. 5 km, 10 km, 15 km en uiteindelijk de Ten Miles. Ik had het
gehaald.
En toen had het hardloopvirus mij te pakken. Ten Miles werd een halve marathon. En
dat werden er 2 en 3 en ook 4. En ik wilde meer. Ik ging een hele marathon lopen!
Graag wilde ik mijn sportieve prestatie koppelen aan een goed doel. Dat werd KiKa.
KiKa is een geweldige organisatie die onderzoek naar kinderkanker financiert met als
doel in 2025 een genezingspercentage te halen van 95%! Hier is uiteraard veel geld
voor nodig. Dit halen zij o.a. op door Run for KiKa-marathon te organiseren. De
marathon lopen in New York, was een droom voor mij en KiKa werd het goede doel. Op
1 november 2015 heb ik de marathon
van New York gelopen. Wat een
geweldige ervaring! En wat was de
marathon zwaar. Maar dat weegt
niet op tegen wat kinderen met
kanker moeten doorstaan.
Ik haalde ruim 13.000 euro op voor
KiKa. Dit is me gelukt door een darttoernooi te organiseren, een bingo,
emballage te verzamelen en door een
sponsorloop te organiseren op Basisschool de Stappen, de school van mijn
zoontje Storm. Ruim 600 leerlingen
haalden ruim 10.000 euro op.
Fantastisch natuurlijk.
Omdat ik van mening ben dat kinderen
en kanker niet in 1 zin horen, besloot ik
me weer in te schrijven voor een marathon. Het is de marathon van Chicago geworden
op, 8 oktober 2017. De komende maanden houd ik emballage-acties bij verschillende
filialen van Albert Heijn in Tilburg, Berkel Enschot en Oosterhout. De emballage
bonnetjes komen dan weer ten goede aan mijn actie voor KiKa. Ook kunt u
rechtstreeks doneren op mijn persoonlijke KiKa account
: www.runforkikamarathon.nl/rainier-van-amelsvoort
Op mijn facebookpagina: www.facebook.com/rainierlooptdemarathon en in de
wijkkrant Tilburg Oud-Noord houd ik u op de hoogte van mijn acties voor KiKa, mijn
trainingen en wedstrijden. Wilt u zelf een actie organiseren ten behoeve van deze actie
voor KiKa, houdt u de wijkkrant Tilburg Oud-Noord op de hoogte
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com zodat we dit
kunnen vertellen of aankondigen in de wijkkrant.
Alvast bedankt namens mij en KiKa!

Kapitein Nemostraat 90
06 - 51 25 11 63
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken
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Geschiedenis Kasteel van Tilburg als basis voor KASTEEL013

Door: Saskia Dellevoet, projectleider KASTEEL013
en Krelis Swaans, Heemkunde Klein Hasselt
KASTEEL013 is op 21 april in de Hasselt. Het
wordt een evenement waarbij wijkbewoners
met kunst en cultuur het Kasteel van Tilburg weer
op de kaart zetten. Dat doen ze onder andere met
een theatrale performance. Ook zijn er allerlei
activiteiten in de Hasseltstraat op 21 april.
Sinds de vorige editie van de wijkkrant zijn
al veel wijkbewoners en organisaties aangehaakt. Amateurs, professionals, vrijwilligers: stuk voor stuk talenten uit de wijk
die zijn georganiseerd in teams van
verschillende (kunst)disciplines.
Theater, beeldend, muziek
Paul van de Waterlaat en Inez Wolters van
Bouwjaar ’84 vormen het artistieke team.
Met zoveel mogelijk wijkbewoners werken
ze toe naar een theatrale, visuele performance. Ook decor is een belangrijk onderdeel; samen met Krejakids013 en Bakfietsjuf gaan bewoners aan de slag met verschillende materialen voor de aankleding van
het Stenen Kamerpark. Bij een viering hoort
natuurlijk ook lekker eten en muziek.
Jeanne Coumans, een enthousiaste gepensioneerde muziekdocent van het Factorium,
zorgt voor een muzikale opstoet. Diverse
wijkorganisaties, waaronder Kookschool
De Cantharel, nemen het onderdeel
‘versnaperingen’ op zich want van al dat
moois krijgt iedereen trek. De Hasselt zal
op 21 april horen en proeven dat er ooit
een kasteel was in hun wijk. De basis van
KASTEEL013 is het kasteel dat er ooit stond.
En daar weet Krelis Swaans van Heemkunde
Cleijn Hasselt, alles van af.
Fabrieken en woonwijk
In de wijk Hasselt zien we vandaag de dag
uitsluitend woonhuizen én nog slechts
enkele ondernemers. In het verleden
was dat anders. De wijk heeft zich in
de tweede helft van de 19e eeuw sterk
ontwikkeld. Bernard Pessers bouwde er op
een braakliggende terrein zijn fabriek om
dierenhuiden te bewerken. Ook andere
fabrieken verrezen in de omgeving. Deze
werkgelegenheid trok vele arbeiders aan
en nieuwe woningen werden gebouwd.
Rond 1900 was de verbindingsweg
Hasselt – Veldhoven (de Hasseltsche
straatweg) nagenoeg volgebouwd.

Erfgoed:
Kasteel van Tilburg een steenen camer
Maar de geschiedenis gaat verder terug.
Wat maar weinig mensen weten is, dat
tussen de herdgangen Hasselt (Hasseltplein)
en Veldhoven (Wilhelminapark) “het
kasteel op de Hasselt” stond. Rond 1450
werd een “stenen camer” aangekocht
door Jan van Haestrecht. Door hem werd
het “huijs van Tilborch” uitgebouwd tot
het latere kasteel. De laatste heer van het
kasteel was de graaf Van Hogendorp. Al
die tijd was het kasteel het bestuurlijke
centrum van de Heerlijkheid Tilborch en
Goirle (groot grondgebied van een adellijke
familie). Er werd ook recht gesproken.
Na de inval van de Fransen in 1795 werden
de Heerlijkheden in de Hollandse provincies
opgeheven en verloor de adel de inkomsten om hun bezittingen te onderhouden.
Hun onroerende goederen werden bij
openbare verkoping verkocht. Holland werd
centraal bestuurd vanuit ’s-Gravenhage.
Restanten kasteel
Door afbraak van de fabrieksgebouwen in
1977 kwam het terrein vrij om onderzoek te
doen naar het kasteel en haar verleden. Een
kleine expositie over het kasteel en haar
bewoners is te zien op de 2e verdieping
van MFA De Poorten in de Hasseltstraat.
Op de locatie ‘Stenen Kamerpark’ vindt
men op een bronzen plaquette de
contouren van het kasteel, zoals die zijn
waar genomen door de onderzoekers.
: kasteel013.nl
: spektakelkasteel013@gmail.com

Meer weten:
Kom op
18 april 19:30 uur
naar de lezing:
‘Het kasteel van Tilburg’
door historicus Bas Aarts,
in de De Poorten

Aanmelden: KASTEEL013.nl, Max 100p.

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:

Netwerken:

Manuele Therapie
Fysiotherapie
Lymfoedeem Therapie
Oncologie
Second Opinion
Echografie

Claudicationet
Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Artrosezorgnet

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht
Hand / pols / elleboog / schouder / heup / knie / voet
COPD / Reuma / Artrose / CVA / Parkinson / Hoofdpijn
Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
CRPS / Dystrofie (Complex Regionaal Pijn Syndroom)
Flexchair (core stability training bij rugklachten)

Korte hoefstraat 1b
5046 DA Tilburg
T: 013-5362922

E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Nienke van Gorp-Cremer

Open
van
07:00
tot in
de
avond!

