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Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

                                                                                                    Goirkestraat 19 

Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:                      06 11 88 55 54
Na deze tijden alleen online:                                        www.lanette.eu

Say Goodbye to Fat

Lanette Beauty & Body Clinic

Speciale 
decemberprij svraag

Met vele prij zen 
beschikbaar gesteld 

door de 
ondernemers 

in de wij k   
                    

                      Pg. 8 en 9

            

                    
                      Pg. 8 en 9

            

Er is voor iedereen wel wat te vinden. Een paradijs aan sfeervolle 
arti kelen van vroeger. Oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klein 
meubilair, schilderijen, kroonluchters en tuindecorati es. Er kan bij wijze 
van spreken een compleet huis worden ingericht met de mooie 
spullen die in bij Terug in de ti jd te vinden zijn. 

Behalve bronzen beelden in alle maten en kleuren, is er een ruime 
selecti e porselein en kristal te vinden. Vele soorten klokken zijn goed 
vertegenwoordigd op de markt. 
Of misschien zoekt u niet iets voor in huis maar bent u op zoek naar iets
moois om te dragen. Op deze anti ek- en brocantemarkt is er genoeg 
te vinden: gouden ringen, sti jlvolle zilveren armbanden, een vergulde 
halsketti  ng, het is er allemaal. Nergens in Nederland vindt u zoveel moois 
voor betaalbare prijzen. 

Terug in de ti jd wordt sinds 1968 in Tilburg gehouden. De beurs is zodanig 
ingericht dat het een beurs is voor iedere beurs.

Toegang: € 6,00 voor volwassenen, grati s voor kinderen t/m 12 onder 
geleide. : kantoor@vlooienmarkten.nl  : www.vlooienmarkten.nl

Terug in de tij d, Nederlands Grootste Antiek - Curiosa & Brocante markt 
Wie op zoek is naar betaalbaar anti ek of mooie curiosa en brocante, kan op beide kerstdagen terecht in de Koepelhal. Ruim 
100 handelaren en verzamelaars in uit Nederland en België etaleren, presenteren en verkopen hun mooiste stukken.
25 en 26 december, 09.30 tot 16.30 uur, Koepelhal (Spoorzone).

GRATIS ENTREE 
Tijdens de kerstvakanti e  

alleen voor lezers van 
WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Tegen inlevering van de bon op 
                                             Pg. 16

Diverse 
kerkdiensten rond 

Kerst in 
Oud-Noord

Pg. 6

Al vier jaar op een rij organiseert een 
enthousiast groepje vrijwilligers in 
wijkcentrum Het Spoor ‘s zomers een reeks 
van zes fi lms op de vrijdagavond. De serie 
heett e Zes Zalige Zomerfi lms. Iedere fi lm-
avond maken zij er weer een klein feestje 
van met een grati s consumpti e en een 
hapje. Wist u dat ti jdens iedere fi lmavond 
twee grati s fi lmkaartjes worden verloot? 

Van zes naar zeven fi lms  
In het nieuwe jaar krijgen de fi lmavonden een 
nieuwe ti tel: Zeven Zalige Zomerfi lms. Voor 
het eerst draaien er zeven fi lms in plaats van 
zes. De fi lmclub heeft  er enorm veel plezier 
in om de gezellige avonden te organiseren. 
Mensen kunnen elkaar ontmoeten èn samen 
genieten van een mooie fi lm. Zeven Zalige 
Zomerfi lms zijn op de vertrouwde plek in 
MFA Het Spoor. De prijs blijft  ongewijzigd: € 4,- 

Extra kerstfi lm 
December vorig jaar werd een extra fi lmavond 
georganiseerd. Dit beviel zo goed dat besloten 
is om ook dit jaar een kerstf ilm te organiseren: 
zondag 17 december, aanvang 14.00 uur met 
zelfgemaakte glühwein en hapjes. 
De Amerikaanse romanti sche dramedy-musical-
fi lm uit 2016, La La Land wordt vertoont.

                                                    Lees verder pg. 4

Zeven Zalige Zomerfi lms organiseert kerstfi lm

Twee van de vrijwilligers samen met de kerstman
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06 44 94 00 81 
martine@suzukivioolstudio.nl

www.suzukivioolstudio.nl

Martine Littel
Suzuki Viooldocente

Aanbieding
10 lessen 

Muziekspeeltuin
voor kinderen vanaf 3 jaar

€ 35,-

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

06 44 94 00 81 
www.suzukivioolstudio.nl

martine@suzukivioolstudio.nl

Aanbieding
10 lessen 

Oudercursus 
& Vioolles

    € 305,- 

      € 175,-
Martine Littel
Suzuki Viooldocente

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

Ans Jansen, dank je wel
Ans werd genomineerd door Jan de Groot 
van ouderenkoor Resurrexit, waar Ans ook 
zingt en penningmeester is. Jan weet dat 
Ans, naast dit penningmeesterschap, nog op 
vele andere plaatsen in de wijk te vinden is.
Ans woonde in Rosmolen en heeft  daar 
2 kinderen groot gebracht. Veel heeft  ze 
gedaan op de scholen van haar kinderen, 
zoals brigadier zijn of oliebollen bakken 
voor de hele school. Later toen haar man 
hulpbehoevend werd, werd ze mantelzorger. 
Ook is ze gaan werken bij de gemeente en 
de politi e. Voor haar kinderen deed ze nog 
steeds vrijwilligerswerk op de verschillende 
clubs waar haar kinderen lid van waren.

Omdat ze toch iedere week in de kerk kwam, 
ging ze koffi  e inschenken ti jdens de samen-
komst na de zondagdienst. Met het verzett en 
van de dienst naar 11.00 uur, is de samen-
komst tegenwoordig voor de dienst. En als 
de pastoor op ti jd is, drinkt hij ook een kopje 
mee. Die heeft  dan al een andere dienst 
gedaan in een andere ‘Toren‘ van de parochie 
Peerke Donders. 
De Peerke Donders parochie bestaat uit 
4 ‘Torens’: De Bron/ Het Goirke, De Vlaspit, 
Montf ort en Frater Andreas/ LucasKerk. Het 
koffi  e schenken doet Ans om de paar weken. 
Tijdens de dienst helpt ze ook de mee met 
het ophalen van de collecte.

Ans verzorgt samen met anderen van de 
bloemengroep, de bloemen in de kerk. Die 
moeten er mooi bij staan ti jdens de wekelijkse 
missen en uitvaarten, doopbeloft e en 
communie. Ze zingt in het Dameskoor van de 
kerk. Met de Missie, Ontwikkeling en Vrede-
groep, de MOV-groep, zamelt ze geld in voor 
goede doelen. Iedere tweede zondag van de 
maand staat de groep met een kraam van 
de wereldwinkel in de Peerke Donderskerk. 
Daar verkopen ze producten uit de derde 
wereld. De MOV-groep komt eens in de 
maand bij elkaar om te vergaderen over de 
vastenacti e, de adventti  jd en de vredesweek 
en wat haar bijdrage daarvoor is. Zo maakt 
ze duifj es voor de vredesweek en houdt ze 
een bingo voor de parochianen om geld in 
te zamelen voor verschillende projecten.

Ans is het manusje-van-alles en wordt ook 
wel ‘de joker’ van de parochie genoemd. 
Zo heeft  ze de noodtelefoon bij zich van 
Gerard Stevelink, lid van het pastoraal 
team van de Parochie. De telefoon gebruikt 
ze bijvoorbeeld voor als er een uitvaart 

        'Een bloemetje voor een vrij willig(st)er'
Iedere editi e geeft  Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje, 
een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De redacti e wil 
een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.

Door: Claudia van der Waal

Het bloemetje is beschikbaar gesteld door: ALL ABOUT FLOWERS Vredeman de Vriesstraat 89
 : 013 544  07  60   : info@all-aboutf lowers.nl  : www.all-aboutf lowers.nl

Terwijl ik dit typ, regent het snoeihard en 
waaien de pannen van het dak. “De herfst 
slaat genadeloos toe en het is waterkoud”, zei 
net de weervrouw op de radio. Dat merken 
we in de winkel. De winterjassen gaan als 
zoete broodjes over de toonbank en mensen 
kiezen er vaak meteen een leuke sjaal en 
muts bij. Zo ben je voor amper 10 euro 
helemaal warm aangekleed en winterproof. 
Want kou lijden is armoede.

Natasja
Voorin in onze winkel staat een mand. Daar 
komen mensen sjaals in doneren die wij niet 
verkopen. Mensen breien ze zelfs speciaal voor 
deze acti e. De sjaals gaan direct door naar 
Natasja. Want Natasja gaat zelf door weer en 
wind de stad door met een zak sjaals. Die 
knoopt ze aan lantaarnpalen bij het centraal 
stati on, aan bomen in het Wilhelminapark en 
in porti eken van diverse fl ats in Tilburg-Noord. 
Want zij weet als geen ander waar mensen 
komen die het koud hebben omdat zij een dikke 
sjaal niet kunnen betalen. Ze hangt aan elke 
sjaal een handgeschreven briefj e met de tekst: 
“Ik ben niet verloren geraakt maar ik hang hier 
voor jou! Neem me mee als je het koud hebt!”
Deze acti e is een voorbeeld hoe ieder mens 
iets kan betekenen voor een ander. 

Zo ontstaan er in de onze winkel steeds weer 
kleine initi ati even die simpel van opzet zijn 
en waarmee je een ander kunt helpen. Zoals 
de Food-Sharing kast. Het kan niet simpeler: 
verpakt eten dat je toch niet gebruikt, zet het 
erin en iemand die het wel kan gebruiken, 
haalt het eruit. Een win-win acti e! Jij ruimt de 
kelder of je kast op en de ander heeft  een grati s 
extraatje. Een pakje thee, een blik soep of een 
zak rijst! Simpel, doeltreff end en duurzaam, 
want eten weggooien kan natuurlijk niet…

Elkaar een beetje helpen van mens tot mens. 
Het is zo simpel en geeft  een fi jn gevoel!
Tante Pollewop en alle andere tantes wensen 
jullie een warme en lieve Kerst toe. 

Tot ziens, Tante Pollewop 
: www.tantepollewop.org
                                      
,

Tante vertelt   

geregeld moet worden, om te zorgen dat 
er bloemen zijn, dat er een koor is of om 
te zorgen dat de Pastoor aanwezig is.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd 
in Rosmolen. Zo werden de huizen in de 
straat waarin ze woonde, afgebroken en 
opnieuw op gebouwd. Ans werd lid van 
de klankbordgroep van De Ring. Deze 
wijkorganisati e beharti gde de belangen van 
de bewoners van Rosmolen en Groeseind 
ti jdens de herstructurering. In 2010 zijn de 
huizen uit die wijk gesloopt en dat betekende 
dat Ans na daar 37 jaar gewoond te hebben, 
moest verhuizen. Ze woont nu in Tilburg-
Noord. In 2013 is ze uit De Ring gegaan 
omdat ze vond dat de nieuwe bewoners 
beter over de herinrichti ng kunnen beslissen 
dan zijzelf, nu ze daar niet meer woonde. 

Ans is een ‘bezige bij’ en kan niet in de bank 
blijven zitt en. Ze heeft  zich aangesloten 
bij de bewonerscommissie van de fl at 
waar ze nu woont. Ze heeft  veel ervaring 
opgedaan en veel mensen leren kennen in 
de klankbordgroep. Daarom durfde ze ook 
de voormalige wethouder van verkeer, Roel 
Lauwerier uit te nodigen toen ze overlast 
ervaarde van de auto’s die hun weg zoeken 
ti jdens de verbouwing van het Wagnerplein. 
Hij is bij haar thuis komen kijken en ervaarde 
hetzelfde. Hierdoor zijn er aanpassingen 
gedaan voor de route die auto’s moeten 
nemen ti jdens de werkzaamheden.

Alhoewel ze liever achter de schermen 
blijft  en zieke en hulpbehoevende 
mensen helpt, waardeert ze dit bloemetje 
voor haar vele vrijwilligerswerk in de 
wijk en voor de parochie heel erg. Het 
voelt als een echt schouderklopje.

De ti jd van gezelligheid 
en saamhorigheid 
komt er weer aan. 
Voor mensen met een 
kleine portemonnee, 
is dat vaak (fi nancieel) 
een mindere ti jd. 
Daarom houdt de wijkraad een 
inzameling van kerstpakkett en, EMTE- 
en Plus pakkett en voor mensen in onze 
wijk Goirke-Hasselt-Bouwmeester-
buurt, die het hard nodig hebben. 

Hebt u van uw werkgever een kerstpakket 
gekregen waarin dingen zitt en die u niet 
wilt, of dingen die u graag doneert? Of 
zijn er producten die u zelf niet gebruikt 
uit uw supermarktpakket? Dan kunt u die 
inleveren bij de recepti e of bij het beheer 
van De Poorten (Hasseltstraat 194).

De Wijkraad zorgt ervoor dat de ingeleverde 
spullen op de goede plaatsen terecht komen. 
Samen proberen we de maand december 
voor iedereen in onze wijk een beetje 
feestelijker en wat zorgelozer te maken! 

Voor informati e en
andere zaken in uw 
wijk kunt u terecht 
op onze website 
: www.goirke-
hasselt.nl 

Daarom houdt de wijkraad een 

INZAMELINGSACTIE 
Wij kraad 

Computercursussen                                                                   
in De Baselaer

Computercursus voor Beginners,
Fotobewerking*, 12 weken, € 66,- 
Tekstverwerking, 6 weken, € 36,-
Dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur 
*Bij voldoende inschrijvingen starten alle 
cursussen op 2 januari 2018

De ‘meedoenregeling’ is van toepassing

Meer info: recepti e De Baselaer of
: 013 543 59 09 
: cursussen@baselaer.nl of 
: infodebaselaer@contourdetwern.nl

www.goirke-www.goirke-
hasselt.nl 

www.goirke-
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WIJKSCHOUW LOVEN-BESTERD (vervolg editie november)
De wijkschouw Loven-Besterd is een georganiseerd 
overleg waarin bewoners en professionals samen de 
buurt bekijken, ’aanschouwen’.

Op 15 december is de wijkschouw Loven-Besterd. 
Tijd: 13.00 - 15.00 uur; Eindlocatie: De Gasterij, Enschotsestraat 160

De aandachtspunten die m.b.t. deze wijkschouw aan bod komen:

1. Goudenregenstraat: parkeerterrein/poort; boomspiegels;
2. Zuid-Oosterstraat: spoorberm; sloop fabriekscomplex; 
3. Celebesstraat: bestrating;
4. Sint Willebrordplein: Integraal KindCentrum (IKC): er is onrust over IKC en 

bestemming Sint Willebrordplein;
5. Enschotsestraat: slachthuis aanzicht gebouwen (nominatie sloop);
6. Kapitein Nemostraat (Loven Buiten): cluster woningen gelegen middenin een 

industriegebied;
7. Bestemming Jan Ligthartschool, Javastraat (plein);
8. Lovensestraat (tussen Koestraat en Enschotsestraat): overlast van het dealen, 

overmatig alcoholgebruik en straatracen; bestemming Klessens-terrein;
9. Bestrating Besterdplein;
10. Nijverstraat: boomspiegels en scheidslijn wijk Loven-Besterd;
11. Koestraat: overlast sluipverkeer en hardrijders;
12. Park de Horion: parkeerterreintje, drank- en drugs overlast en zwerfvuil / afval;
13. Seringenhof en Anemoonerf: parkeeroverlast drank- en drugsgebruik en 

drugsdeal, zwerfvuil/afval;
14. Enschotsestraat: parkeermeters overlast van fi etsen, kliko’s. 

Meer informatie: info@loven-besterd.nl 
Ronald via 013 - 543 93 60 of Wijkraad Loven-Besterd p/a MFA Het Spoor, 
Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg.

Praktijk voor 
Fysiotherapie
& Manuele 
Therapie
Doriene van den Broek
Reinier Vos

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

  All about Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
5041 GR Tilburg

Tel/Fax 013-54 40 760
www.all-aboutf lowers.nl
info@all-aboutf lowers.nl

BESTE NIEUWE BEWONER(S) IN ONZE WIJK, WELKOM
Wij wensen je namens Wijkraad Loven-Besterd veel woonplezier toe in onze wijk. 
Mocht u het op prijs stellen een bezoekje van één van onze wijkraadsleden te 
ontvangen, dan is dat zeker mogelijk. Stuur dan een briefje met vermelding van 
uw contactgegevens naar: 
Wijkraad Loven-Besterd, p/a MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 
5041 AR Tilburg. Of mail naar: info@loven-besterd.nl en kijk ook eens op onze 
website: www.loven-besterd.nl 

De wijkraad zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, 
te verbinden en te sturen. We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en de behoefte samen actief vorm te geven

 aan onze woonomgeving. Het gaat erom dat we met ze’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het bestuur 
van de Wijkraad Loven-Besterd bestaat op dit ogenblik uit zeven actieve leden. Samen met een divers aantal wijkbewoners en 

genodigden, komen wij iedere tweede woensdag van de maand om 19.30u bij elkaar in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36. 

WIJKRAAD LOVEN-BESTERD

OASIS – GAME LOVEN... WEET U HET NOG?
Door: Miranda Winter, namens Elos Foundation

In 2013 streek de Oasis Game in Loven neer. Met een kerngroep van buurt-
bewoners en professionals, gingen we op zoek naar de gezamenlijke droom, 
Oasis van de buurt. Dit deden we op een speelse wijze met een game waarbij 
we waarderend en zonder oordeel de andere buurtbewoners benaderden. 

Na een week realiseerden we gezamenlijk de dromen: een muurschildering en 
panelen, plantenbakken, boomspiegels, beschilderde electriciteitskastjes en een 
buurtbarbecue. Alles met behulp van materialen, talenten en netwerken die er al 
in de buurt aanwezig waren! 

In 2017 is er gekeken naar hoe het in Loven is, 4 jaar na de Oasis Game. Er 
bleek wat onenigheid te zijn geweest over de fysieke resultaten. Het effect van 
de Oasis Game, vooral de enorme energie die het had gebracht, was weggezakt. 
Tegelijkertijd zijn er nog veel fysieke resultaten zichtbaar. En een grotere groep 
mensen is nu weer actief in de wijk, bijvoorbeeld bij de Vrienden van de Wissel. 
Ook de professionals zijn anders samen gaan werken. Zowel onderling (omdat 
ze elkaar beter kenden) als met de buurt. Een mooi resultaat.

Wat de toekomst zal brengen weten we niet. Maar als we samen blijven dromen 
en werken aan een leuke en leefbare buurt, dan zal de toekomst zeker wat 
moois in petto hebben.
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Zomerreisje 2017, naar 
Stuwmeer Eupen en Spa 
fabriek in België

Vereniging KBO Goirke-Hasselt, voorheen KBO 
’t Goirke, viert dit jaar hun 35-jarig bestaan.
Op 26 oktober jl. is er feest gevierd. Dit feest is 
door het bestuur aangeboden aan de leden 
en er namen ca. 125 leden deel. Ze hebben 
genoten van een optreden van Covergroep 
Jukebox013, een optreden van tonpraatster 
Christel v.d. Dungen en van een heerlijk buff et.

KBO Goirke-Hasselt is een vereniging onder de 
vleugels van de De Katholieke Bond voor 
Ouderen Brabant maar heeft  een eigen bestuur. 
De vereniging heeft  zo’n 220 leden variërend in leeft ijd van 
50 tot 90 jaar. Ook jongere ouderen zijn welkom, net als 
niet-katholieken. 
MFA de Poorten is de vaste locati e van de vereniging.

Activiteiten KBO Goirke-Hasselt:
 ‒ Fietsen in de regio, dinsdagmiddag van maart tot oktober; 
 ‒ Bingo-middagen, op de 2e en 4e vrijdag van maand   

 (uitgezonderd april), ook voor niet leden uit de wijk! Er  
 wordt alleen om levensmiddelen gespeeld. Bingo plankjes.  
 Eén plankje kost € 4,-/ 10 ronden, incl. koffi  e/ thee;

 ‒ Jeu de boules op de woensdagmorgen van maart tot  
 oktober op terrein van Kinderboerderij Kerkibo, grati s;

 ‒ Kaarten, maandagmiddag vanaf 13.00 uur, De Poorten, vrije inloop;
 ‒ Biljarten, woensdagmiddag en donderdagmiddag. We kunnen nog leden gebruiken! 
 ‒ Sjoelen, elke 2e en 4e dinsdag van de maand, De Poorten, kleine bijdrage in de kosten.   

 Ook voor niet leden! 
 ‒ Dagtocht (juli, enkel voor leden, tegen 50% van de kostprijs);
 ‒ Nieuwjaarsrecepti e (januari), voor leden die ook in het nieuwe jaar lid blijven van onze   

 vereniging, met grati s drankjes, hapjes en entertainment.

Hulp en voordelen
Waar nodig en mogelijk, zet KBO Goirke-Hasselt zich in om hulp te bieden bij allerlei dingen. 
Er zijn veel vrijwilligers om acti viteiten te begeleiden. De KBO helpt ook Contour de Twern bij 
aangeboden voorzieningen zoals belasti ngformulier invullen, thuisadministrati e, formulieren
invullen en hulp bij het aanvragen van thuishulp, etc. De secretaris kan helpen bij een 
aanvraag van de Meedoenregeling. Hieruit kan bijvoorbeeld de jaarlijkse dagtocht worden 
betaald en kunnen ook leden die minder te besteden hebben, een hele dag mee op stap. 

De KBO Brabant en/of KBO Kring Tilburg bieden vele voordelen o.a. ook voor een zorg-
verzekering of energieleverancier. En via de KBO Kring Tilburg bestaan er talloze korti ngen 
bij winkeliers, restaurants of bioscopen in Tilburg. 

Meer informati e over het lidmaatschap van de KBO Brabant afdeling Goirke-Hasselt via de 
secretaris Marijn Remkes, Erasplaats 13 : 06 54 99 50 52 of  : remkes@home.nl
Hij wil u graag te woord staan, eventueel met een persoonlijk bezoek bij u.
De kosten zijn laag (€ 22,00) en ook via de meedoenregeling te betalen.

Koninklijke Harmonie Orpheus
in samenwerking met Gemengd Koor Resurrexit
Op zondag 14 januari 2018 om 14.00u kunt u getuige zijn van een Nieuwjaarsconcert in wijkcentrum 
‘De Baselaer’ aan de Hoefstraat 175 te Tilburg met Koninklijke Harmonie Orpheus en Gemengd Koor 
Resurrexit. Met de klanken van blazers, van trom en piano en de koorklanken van het seniorenkoor 
zullen deze verenigingen gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden. Het gezamenlijk doel is om u te 
vermaken met de prachtige orkestrale en muzikale klanken van orkest en koor. 

Zondag 14 januari 2018
aanvang: 14:00 uur

Buurtbühne Nieuwjaarsconcert 

Vr
ij 

En
tre

e 
!

Koninklijke Harmonie Orpheus bestaat 
inmiddels meer dan 150 jaar en  staat 
onder leiding van dirigent Hardy 
Mertens.

Bespeelt u een instrument en wilt u 
nader kennismaken met dit orkest, 
bezoek dan de website van Orpheus 
voor meer informatie:  www.khorpheus.nl

Resurrexit is een seniorenkoor en 
bestaat reeds meer dan 45 jaar en 
wordt geleid door dirigent Wil van 
Leijsen en op piano begeleid door 
Cia de Backer-van Venrooij.  
Resurrexit heeft een gevarieerd 
repertoire en is te vinden op de 
Tilburgse podia, in zorgcentra en 
luistert nog diensten op t.b.v. 
enkele parochies in Tilburg. Wilt u 
zich aansluiten bij Resurrexit, neem dan contact op met de voorzitter Jan Kapitein, tel. 013 45 50 529 of via 
het secretariaat 06 83 69 90 26 en email: info@resurrexit.nl of bezoek de website: www.resurrexit.nl

Zowel Koninklijke Harmonie Orpheus als Resurrexit houden hun repetities in wijkcentrum ‘De Baselaer’.  

Dit Nieuwjaarsconcert wordt in het kader van de Buurtbühne mede ondersteund door: 

Activiteiten in de wij kcentra

KBO Goirke-Hasselt ruim 35 jaar actief in de wij k

Tai Chi

Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur 
Gratis proefles

TuiNa praktijk 
Marjo Geeris                        06 - 16 51 37 07           
info@marjogeeris.nl   www.marjogeeris.nl

Bevordering van de gezondheid en de 
eenheid van lichaam en geest.

Voor alle leeftijden.

Elke 2e vrijdag van de maand, een fi lm. Aanvang 19.30 uur (Zaal open 18.45 uur)
Entree € 4,- incl een consumpti ebon, popcorn en een hapje ti jdens de pauze. 
Abonnement € 21,-  Kaartverkoop aan de bar of recepti e van De Poorten.

Film in De Poorten 2017 – 2018

9 februari, LION                               9 maart, DEMAIN TOUT COMMENCE

I, DANIEL BLAKE (97 minuten)
De 59-jarige ti mmerman Daniel Blake krijgt een hartaanval en voor het 
eerst van zijn leven moet hij een beroep op de staat. Hij probeert 
zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucrati sche 
uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Kati e 
en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun 
waardigheid terug.
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 Zeven Zalige Zomerfi lms organiseert kerstfi lm
LA LA LAND 
Een Amerikaanse romanti sche dramedy-musicalfi lm uit 2016,
geschreven en geregisseerd door Damien Chazelle. 
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. 
Tussen het serveren van koffi  e door rent ze van de ene auditi e naar 
de andere. Jazzmuzikant Sebasti an (Ryan Gosling) speelt piano in 
sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van 
een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver 
weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand 

tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hecti sche leven in Hollywood?
MFA Het Spoor, aanvang 14.00 uur, entree € 4,-
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Covergroep Jukebox013 ti jdens het optreden 
in de kapel van het Jan van Besouwhuis

Kerstmarkt in De Wissel

Heeft  u een chronische ziekte en wilt u 
onder begeleiding aangepast sporten en 
bewegen? Kom dan naar deze speciale 
gymclub, in wijkcentrum Het Spoor.

In een klein groepje van circa 12 mannen en 
vrouwen kan men hier aangepast sporten en 
bewegen. Sommige hebben hartproblemen, 
andere reuma of een spierziekte. Allemaal 
voelen zij zich hier thuis, omdat hun handicap 
hier ‘gewoon’ geaccepteerd wordt. De 
oefeningen en balspelen kunnen, als men 
dat wil, zitt end worden gedaan.

Speciale gymclub voor mensen met chronische ziekte

De jongste is nu rond de 50, maar er is geen 
leeft ijdsgrens. Alle leden vinden de sociale 
contacten met elkaar ook belangrijk.  

Dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. 
Begeleiding: Toon van den Broek, Sport-
bedrijf gemeente Tilburg.
Meer info en aanmeldingen 
: 013 536 00 39 of  013 542 16 64 
of aan de balie van Het Spoor.

“Het houdt je jong, samen 
aangepast te sporten.”
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Ruimte voor kerststal en activiteiten Het Spoor
Voor mensen uit Oud-Noord die daar regelmati g komen, 
is het even wennen: de maquett e in haar volle glorie is  
verdwenen en elders opgeslagen. Dit vanwege ruimte voor de 
kerststal en de acti viteiten in het wijkcentrum. De bouwers 
blijven hun werkplek in Het Spoor gebruiken en zijn er elke 
maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. 

De Ti lburg Maquette, project van Stadsmuseum Ti lburg
Een groep enthousiaste vrijwilligers bouwt in navolging van 
wijlen Ruud Cleverens het Tilburg van de jaren ’50 in 
miniatuur na met tulpenbomenhout. Enkele bijzondere 
gebouwen uit de binnenstad zijn in 3D geprint door Vitrox. 
Meer informati e: Saskia Dellevoet 
: saskiadellevoet@gmail.com

Na ruim 27 jaar neemt Mieke Huizinga, sociaal werker en 
vertrouwd gezicht in buurthuis De Wissel, afscheid. 

Zij heeft  besloten om eerder te stoppen met werken. En dat 
voelt best wel een beetje raar. “Ik ben de laatste ti jd al minder 
gaan werken en heb mijn taken overgedragen. Maar ik weet wat 
er allemaal bij komt kijken in De Wissel, en om dan niets meer 
te doen, is echt even wennen”, aldus Mieke. 

Mieke is in 1990 begonnen als jongerenwerker. En dat heeft  ze 
20 jaar gedaan, later als coördinator. In Oud-Noord is ze bij de 
speeltuin terecht gekomen, waar al een moedergroep acti ef 
was. Mieke’s opdracht was om acti viteiten te organiseren met 
en voor buurtbewoners. 
Toen buurthuis De Wissel gerealiseerd werd, is in 2013 de vrijwilligersgroep Vrienden van De Wissel opgericht. Zo’n 
25 buurtbewoners meldden zich aan. Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen die zich inzett en voor de buurt: 
de dames van de hobbyclub, de gastvrouwen/heren die mensen ontvangen en voor koffi  e en thee zorgen en een 
facilitaire groep die zich bezighoudt met klussen, de tuin, de was, de boodschappen en het speelgoed. Ook stagiaires 
spelen een belangrijke rol in De Wissel. Zij zorgen er samen met de beroepskrachten voor dat alles reilt en zeilt.  

“Ik ben heel trots op wat we hebben bereikt in De Wissel. Dat er een groep mensen uit 
de wijk iets voor een ander over heeft . Dat mensen elkaar helpen en dat mensen 

De Wissel hun 'tweede huiskamer' noemen. De Wissel is een belangrijke plek in de wijk 
geworden waar bewoners met hun vragen en wensen naartoe kunnen komen.”

Mieke, wat wil je de mensen nog graag meegeven?: “Ik hoop dat de vrijwilligers en stagiaires zo doorgaan en met mijn 
opvolgers op dezelfde manier door blijven werken aan de goede band en resultaten die we opgebouwd hebben. Ik hoop ook dat 
de bewoners in ontwikkeling blijven en het beste uit zichzelf en de ander naar boven halen. Blijf elkaar aandacht geven en dingen 
ondernemen. En blijf je inzett en voor de ander. Want daarin schuilt het geluk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.”

Wij zullen Mieke en haar enorme bevlogenheid enorm gaan missen. Begin januari neemt zij afscheid van haar collega’s, 
samenwerkingspartners en wijkbewoners. Collega Shannon Odolphij volgt Mieke op en zal het goede werk voortzett en.

Inzamelingsactie kerstviering
Ook dit jaar wordt er weer een voedsel-
inzameling gehouden. Daar maken de vrij-
willigers weer leuke pakketjes van, die ti jdens 
de kerstviering op 22 december worden 
verloot. Houdbaar voedsel, schoonmaak-
middelen, verzorgingsproducten of andere 
goede spullen waar u niets mee doet, kunt u 
voor 20 december nog inleveren. 

Waar is de Ti lburg Maquette? 

Sinds juli stond de Tilburg Maquett e 
in MFA Het Spoor. 

Mieke Huizinga neemt afscheid 

Mieke (tweede van rechts) tussen wijkbewoners

Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan
Bewoners van de texti elbuurt zijn 6 jaar geleden begonnen met de acti viteiten voor de buurtbewoners rond de Texti elstraat.

De kerstviering is voor de buurtbewoners rond 
de Texti elstraat en begint om 19.00 uur met 
een rondrit door de buurt met een verlichte 
huifk ar. De kerstman, vrijwilligers en kinderen 
uit de buurt gaan dan gezellig de buurt rond in 
de huifk ar. Kinderen moeten zich opgeven.

Vanaf 20.00uur gaat de viering door in de 
Texti elstraat tussen de Weverstraat en de 
Getouwstraat met warme chocomel, lekkere 
versnaperingen, een fi lmtent, spelletjes en de 
loterij waar de samengestelde pakkett en
worden verloot.

Disco dansavond 30 december
Dansavond voor iedereen vanaf 18 jaar 
in De Poorten, van 20.00 tot 24.00 uur. 
Muziek van de jaren '50 tot '90.
Disco dansavonden in 2018: 27 jan. 24 feb. 
24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli

Meer info, of producten voor de pakkett en inleveren: Acti viteitengroep De Nieuwe Jordaan: 
: hantonlove@hotmail.com   : www.facebook.com/DeNieuweJordaan
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Kapitein Nemostraat 90  
06 - 51 25 11 63
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Woensdag 20 december 
11.00u boeteviering Joannes Zwijsen.

Vrij dag 22 december 
19.00u kerstviering Surinaamse gemeenschap   
              in Petrus Donderskerk, met koor Pramisi.

Zondag 24 december 2017, Kerstavond:
15.00u viering in De Bijsterstede;
16.30u peuter-kleuterviering in de Petrus Donderskerk;
18.00u viering in de Goirkesekerk (kerstspel);
18.30u kindergezinsviering in de Petrus Donderskerk;
19.00u viering in Den Herdgang;
20.00u nachtmis Joannes Zwijsen;
20.30u viering in de Petrus Donderskerk  
             met medewerking van Switch;
21.00u viering in de Goirkese kerk;
22.30u nachtmis in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua.

Na de samenvoeging van de parochies Besterd, Loven, 
Hoefstraat en Groeseind tot parochie De Vlaspit, werd 
een aantal kerkgebouwen overbodig. Zo zijn 
De Besterd (1901) in 1975 en het Groeseind (1930) in 
1976 gesloopt. De kerk van de Hoefstraat (1913) kreeg 
woning/ondernemings bestemming. In 2001 is deze 
kerk ontt rokken aan eredienst. 

De Lovense kerk (1922) stond in de Enschotsestraat en 
werd in 2000 deels gesloopt en vervangen door een kleinere, moderne zaalkerk. Toch is de 
kerk nog een beetje te zien in het straatbeeld. De contouren werden namelijk herhaald 
in de appartementen en de toren bleef gespaard.
De kleinere zaalkerk werd in 2002 ingezegend en kwam in de plaats van de oude Sint 
Willibrorduskerk. Die was in 1921 ontworpen door Cees van Hoof. De Sint Willibrorduskerk 
werd te groot voor het afgenomen aantal gelovigen. De kerk werd, met uitzondering van de 
toren, gesloopt. Deze markeert nu een appartementencomplex en de nieuwe 
Petrus Donderskerk met driehonderd zitplaatsen.
In het interieur bevinden zich onder meer het doopvont en een aantal gevelmozaïeken uit de 
vroegere kerk. Ook de oude toegangsdeuren werden in ere hersteld. Het kerkorgel is
afk omsti g uit de Lourdeskerk, het altaar stond voorheen in de Besterdse kerk en enkele 
glas-in-loodramen komen uit de Noordhoekse kerk.

De Goirkese kerk heeft  als patroonheilige 
St. Dionysius, net als de kerk van het Heike. 
Hij is de patroon van Tilburg en Parijs. 

In 1712 kocht pastoor Walter Coolen grond 
aan waarop in 1715 een schuurkerk gebouwd 
werd op de hoek van de Goirkestraat/ Hout-
straat (tegenwoordig de Kardinaal Vaughan-
straat). ‘Kerkschueren’ moesten voldoen 
aan de voorschrift en dat ze geen uiterlijke 
kerkelijke kenmerken mochten hebben en ook 
niet aan een doorgaande weg, een herdgang, 
mochten liggen.

In 1718 liet pastoor Becanus het pastoreel 
huys op ’t Goirke bouwen. Vanuit deze 
pastorie werd ook de zuidelijke schuurkerk 
van het Heike bediend. Hierdoor ontstond 
tussen het Goirke en de Veldhoven een 
bescheiden nederzetti  ng. 
In 1724 werd de schuurkerk door noodweer 
vernield. Pastoor Habets kreeg toestemming 
om op de plek van het huidige kerkhof, een 
nieuwe schuurkerk te bouwen. 
In 1797 hebben de parochianen in het zuide-
lijke deel van Tilburg bij de abt van Tongerlo 
en vicaris van Alphen van het bisdom, het 
verzoek gedaan om de parochie van Tilburg te 
splitsen. De nieuwe pastoor, Walter Tabbers, 
werd op het Heike benoemd en pastoor 
Herman Franken bleef pastoor op het Goirke.
In 1829 werd het nieuwe kerkgebouw van 
het Heike gerealiseerd. In het noordelijk deel 
van Tilburg, wilde men ook een kerk van 
formaat neerzett en.
In 1833 bemiddelde de Prins van Oranje, later 
koning Willem II, bij zijn vader koning Willem I, 
voor een kerk op het Goirke. De koning 
schonk fl .25.000,- voor de bouw. De nieuwe 
kerk moest de stenen schuurkerk uit 1725 
vervangen.
 
Naar plannen van H. Essens werd in 1835-1839 
een nieuwe kerk gebouwd. In de loop van de 
eeuw werd die voorzien van een neobarokke 
inventaris. Het is de eerste katholieke kerk in 
Nederland die in de neogoti sche sti jl 
werd opgetrokken. De voorkeur van de 
prins van Oranje voor deze bouwsti jl, heeft  
hier vermoedelijk een rol bij gespeeld.
In 1903 kreeg het gebouw een nieuwe
voorgevel met een neogoti sche spits. 
In 1967 is die weer verdwenen. 

Rond de jaren 30 vatt e men het plan op de 
kerk in fasen geheel te vervangen naar een 
ontwerp van architect C.H. de Bever in de 
traditi e van het Traditi onalisme. In 1938 was 

Petrus Donderskerk, 
Enschotsestraat

St. Dionysiuskerk, 
Goirkestraat

een nieuw koor 
en transept klaar. 
Door WO II en 
door de terugloop 
van het aantal 
gelovigen, heeft  
een verdere 
vernieuwing van 
de kerk niet meer 
plaatsgevonden.
 
De St. Dionysiuskerk is de tweede oudste 
katholieke kerk van Tilburg en werd in 2000 
rijksmonument. De oude pastorie uit 1715 
waarvan alleen het Norberti jnenpoortje nog 
over is, lag hier zuidoostelijk achter en is in 
1927 vervangen door de huidige pastorie.
Peerke Donders droeg in het huidige gebouw 
zijn eerste mis op. 

Restauratie kerk voorlopig afgerond
Sinds 2015 is de kerk weer in gebruik voor de 
eredienst. Er zijn plannen voor een Mariakapel, 
waarin het beeld uit de voormalige Hasseltse 
kerk geplaatst kan worden. Ook zijn er 
plannen voor een Petrus Donderskapel.

Uit het Tilburgse rijke roomse leven een 
spreuk waarin deze kerk een rol speelt: 

"Al springde zoo hoog as de Görkese toren, 
maar baos zal ik blèève!"

 Kerstvieringen
Maandag 25 december 2017, eerste kerstdag:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua. 

Dinsdag 26 december 2017, tweede kerstdag:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk.

Zaterdag 30 december 2017:
19.00u viering in Den Herdgang.

Zondag 31 december 2017:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua. 

Maandag 1 januari 2018:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk     
              met medewerking van Canti qua.

maar baos zal ik blèève!"

 Kerstvieringen

schonk fl .25.000,- voor de bouw. De nieuwe 

Naar plannen van H. Essens werd in 1835-1839 
een nieuwe kerk gebouwd. In de loop van de 
eeuw werd die voorzien van een neobarokke 
inventaris. Het is de eerste katholieke kerk in 

prins van Oranje voor deze bouwsti jl, heeft  

Bron: W. Franken, Stadsgidserij Tilburg en parochie Peerke Donders. De informati e 
over de kerken en de diensten rond kerst zijn niet per se compleet. Wilt u meer 
weten over een kerk in Oud-Noord kijk op de site : www.stadsgidserij.nl  en loop 
eens een wandeling mee. Meer informati e over de diensten in de kerken kijk op
: www.parochiepeerkedonders.nl/vieringen/kerstmis-2017 
of op de site van de betreff ende woonzorgcentrum.

Het Norberti jnenpoortje 
van de oude pastorie, 
uit 1715, in 1988 
gerestaureerd. In de 
nis het beeld van
Sint Dionysius schuts-
patroon van Tilburg
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De haan van de kerk van Den Besterd.

Het eerste gasthuis van Tilburg stond hier en de 
grond is sterk verbonden met de geschiedenis 
van de Fraters van Tilburg. Hun eigen ver- 
zorgingshuis stond hier tot het begin van deze  
eeuw. Toen is daar het huidige WZC Joannes  
Zwijsen gebouwd, dat in 2008 in gebruik is  
genomen. 
Er was ruimte gereserveerd voor een grote  
groep oudere fraters. Ook zusters en paters/ 
broeders van andere congregaties vonden er 
onderdak, tussen de niet-religieuze  bewoners.  
Hun aantal is inmiddels behoorlijk geslonken,  
maar ze dragen nog steeds bij aan de  
spiritualiteit waarmee WZC Joannes Zwijsen  
zich profileert.

Op de begane grond beheren de fraters een 
ruim opgezette, fraai ingerichte kapel met 
ruim 100 zitplaatsen, met daarin een paar 
glas-in-loodramen uit de afgebroken Heilig-
Hartkerk (Noordhoeksekerk), met afbeeldingen 
van o.a. de heilige Dionysius, patroon van 
Tilburg, en de Oirschotse Heilige Odulphus. In 
deze kapel beginnen en sluiten de fraters en 
een aantal zusters elke dag, door het bidden 
van het kerkelijk ochtend- en avondgebed. 
Elke dag is er om 10.00 uur een Eucharistie-
viering. Dit is mogelijk dank zij de mede- 
werking van diverse parochiepriesters 
en emeriti uit Tilburg.

Op zondag is er een gezongen eucharistie-
viering, regelmatig met Gregoriaanse  
gezangen. Het koor van de fraters wordt dan  
begeleid door de ‘huisorganist’ of een 
vervanger. De Heilige Missen kunnen door de  
bewoners op hun kamer via de tv worden 
gevolgd en worden ook bezocht door mensen  
van buiten het woonzorgcentrum: iedereen is  
van harte welkom. 

De voormalige parochie is genoemd naar 
de H. Antonius van Padua. Jan Grewen, 
een vermogende effectenhandelaar uit 
Rotterdam, had een bijzondere verering 
voor de H. Antonius. Hij stortte in 1906 één 
miljoen gulden in een fonds om kerken te 

In het hart van Tilburg, in de levendige omgeving van de Spoorzone, ligt  
woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Het is gebouwd op een bodem met rijke historie. 

De kapel van de fraters is ook beschikbaar 
voor uitvaartdiensten en andere kerkelijke 
vieringen. 

De vieringen rond Kerstmis
Op woensdag 20 december is er gelegenheid 
om de geboorte van de Heer voor te bereiden 
met een boeteviering, aanvang 11.00 uur. 

De nachtmis van Kerstmis is op zondag 
24 december, aanvang 20.00 uur.
Verder is er, naast de dagelijkse eucharistie-
vieringen elke zondag een gezongen viering 
om 10.00 uur, ook op beide kerstdagen, 
op oudjaar en nieuwjaarsdag, 1 januari.

Inlichtingen via de receptie van 
WZC Joannes Zwijsen, : 013 549 26 00

Kapel in Den Herdegang

Kapel in De Bijsterstede

bouwen. De nieuwe parochie Hoefstraat 
kreeg ook geld uit dit fonds en moest 
daarom Antonius van Paduakerk heten. 
De pastorie had werk- en spreekkamers, 
een grote keuken op de begane grond en 
een handige verbinding met de kerk.
Boven waren de kamers van de pastoor en de 
kapelaans en natuurlijk van de pastoorsmeid. 
In de voormalige tuin en op de plaats van de 
Mariaschool staan nu zorgappartementen.

Vieringen:  
maandag, dinsdag en vrijdag, 08.15 uur 
Bron: W. Franken, Stadsgidserij Tilburg  

Het kappeltje van Den Herdgang is een bezinnings-
ruimte en er kan een kaarsje worden aangestoken. De 
kerkelijke viering is in het restaurant. Alle even weken 
is er op zaterdag een kerkelijke viering om 19.00 uur.
Kerstviering zondag 24 december om 19.00 uur.
Den Herdgang vernieuwt in 2018, zie pg. 13

Het kapelletje in De Bijsterstede is een plekje om tot bezinning of (innerlijke) rust te komen.

Parochiecentrum Hoefstraat 201           

Het kapelletje in ‘De Bijsterstede’
Door: Alex Hendrickx, Welzijn medewerk van De Bijsterstede

Volgend jaar bestaat woonzorgcentrum 
De Bijsterstede 30 jaar. Samen met woon-
zorgcentrum De Kievitshorst vinden wij onze 
oorsprong in het Sint Josephgesticht uit de 
Lange Nieuwsstraat. Bij de opening van De 
Bijsterstede in 1987, ging het klooster van de 
Clarissen in de Lange Nieuwstraat dicht. 

Omdat ik nauwe banden met de zuster van dat 
klooster had, kregen wij op De Bijsterstede het 
altaar van de zusters geschonken, dat nu in 
ons kapelletje staat. Ook de daarin aanwezige 
2 engelen komen uit de Clarissenkapel. Het 
mariabeeld is in bruikleen van de Parochie ‘De 
Zalige Peeke Donders’. Pastor Jos Siemons heeft dit 
mariabeeld 3 maanden voor zijn overlijden bij De 
Bijsterstede gebracht omdat het beeldje dat er toen stond zo klein was. Het vaandel van de 
heilige Theresia komt uit de Sint Theresiakerk, samen met het beeldje van Theresia. Het Sint 
Jozef beeldje staat in het kapelletje omdat dit onze patroonheilige is van De Bijsterstede.
Het Tabernakel (red: rijk versierde, brandwerende kluis op het altaar), komt van de 
Sint Theresiakerk maar is daar al geplaatst vanuit de kerk van de Gasthuisring. 

In ons kapelletje vind je een herdenkingsboek dat vanaf 21-8-1996 is bijgehouden en waarin
vanaf die tijd al onze overleden bewoners staan. In ons kapelletje hangt ook een  
verzameling kruizen die door families geschonken zijn en biedt een speciaal plekje voor  
onze overleden medewerkers.
Tegenover ons kapelletje (naast de ingang van ons Bruin Café) staan, tussen 2 glasplaten  
geplaatst, een haan en een slot. Deze haan en het slot komen uit de kerk van Den Besterd.  
Hier mee zie je dat kerk en café nog steeds dicht bij elkaar staan.

Het kapelletje in De Bijsterstede worden geen diensten gehouden, het is een plekje om tot  
bezinning of (innerlijke) rust te komen. Alle eucharistie vieringen in De Bijsterstede en  
andere (gedenk)diensten worden in het restaurant 'De Brasserie' gehouden. Kerstviering  
zondag 24 december 15.00 uur, zie de agenda van De Bijsterstede pg. 10

Kom gerust eens een kijkje nemen en steek één van de kaarsjes bij Maria aan om zo even tot 
rust of bezinning te komen. U bent daarvoor in De Bijsterstede te allen tijde van harte welkom.

Kapel in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen 

Naast de Sint-Antonius van Paduakerk, ook bekend als de Hoefstraatkerk, staat het  
Parochiecentrum Hoefstraat. De kapel is ondergebracht in de zitkamer van mijnheer  
pastoor in de monumentale, voormalige pastorie.

Parochiecentrum Hoefstraat

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

S c h i l d e r w e r k e n

Hasseltstraat 230
5046 LR  Tilburg
T 013 - 542 65 24
M 06 - 20 01 73 74
E mommersschilderwerken@hetnet.nl
W www.mommersschilderwerken.nl

Hallo Twan,

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast.

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderhoud NL 
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.

2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).

Wil je dit ook voor ons doen?

eEn ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21  september aanleveren voor  de wijkkrant.
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.
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Massageprakti jk-Tilburg
Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                06 27 32 47 70
info@massageprakti jk-ti lburg.nl
                 www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Massagecadeaubon 
van een uur 
t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 10,-
te besteden bij  LOXX Hair and More  
                                         (niet geldig op producten)  

LOXX Hair and More      013 511 42 79
Burgemeester Brokxlaan 1708a (t.o. AH XL)
Online afspraak maken:   
                              www.loxxhairandmore.nl

Modern glazen kruis 
t.w.v. € 70,-

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35                  013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
 www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

Vloeronderhoudsmiddel 
t.w.v. € 17,95 

plus tegoedbon van 
10% korting op 

een aankoop uit voorraad
PLUS IJsselstein
Besterdring 110                  013 542 74 85
Openingsti jden: 365 dagen van het 
jaar: ma t/m zo van 08.00 - 21.00 uur

3  x 1 cadeaubon           
       t.w.v. € 10,- 

Ringbaan Oost 102 
www.facebook.com/raven.ti lburg         

     Gi� card t.w.v. € 25,- 

        Speciale decemberprij svraag
                                      Prij zen beschikbaar gesteld door 
                                                                       ondernemers in Oud-Noord 
                                  

In totaal hebben 17 ondernemers, 23 prijzen beschikbaar gesteld. Kijk rond in de wijk en 
vind de locati e van de foto. Blader door de wijkkrant en zoek de oplossing van de puzzel en 
maak kans op één van de prijzen. Zend beide oplossingen in vóór 28 december 2017 

De prijsvraag bestaat uit 2 delen: Om mee te doen, moet u 2 antwoorden inzenden.

1. Raad de locati e: 
SCHMIDLIN maakt foto’s in Tilburg Oud-Noord. 
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet 
u op welke locati e de foto is genomen? 
Antwoord 1: de locati e van de foto.

2. Zoek het woord opdracht:
De afb eelding is een stukje van een arti kel of een advertenti e in deze editi e van de 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Bij elke afb eelding hoort één of meerdere lett ers.
Vind de lett ers, zet ze achter elkaar en maak het woord(en). 
Antwoord 2: De woorden

Mail uw oplossing met beide antwoorden, vóór 28 december 2017 
naar :  wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com 
De prijzen worden verloot onder mensen die het juiste antwoorden hebben gegeven. U krijgt 
bericht wanneer u een prijs heeft  gewonnen. De prijsuitreiking is bij de ondernemer (vanaf 
29 december tot ongeveer de 3e week van januari). Tijdens de feestelijke gebeurtenis worden 
foto’s gemaakt van u en de ondernemer. Deze foto's van de winnaars en het antwoord worden 
geplaatst in de editi e van februari 2018 en komen op de website 
: www.persoonlijkekunstencreati e.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-ti lburg-oud-noord

2. Letterzoeker

Oplossing oktober: speelterrein Lovense straat

Foto: Foto Schmidlin

Persoonlij k haarverzorgingspakket 
bestaande uit 3 producten van 

Schwartzkopf professional
 t.w.v € 40,-

Soho Salon 
Philips Vingboonsstraat 2       013 542 48 96
sohosalon013@gmail.com
                                          www.sohokapper.nl

1. Zoek de locatie op de foto in Ti lburg OUD-NOORD     

        Speciale decemberprij svraag
                                      Prij zen beschikbaar gesteld door 

Speciale decemberprij svraag
                                      Prij zen beschikbaar gesteld door 

Speciale decemberprij svraag
                                                                       ondernemers in Oud-Noord

                                 Mede tot stand gekomen door de hulp van een enthousiaste 
wijkbewoonster: Anita van Bavel

Foto Schmidlin        Koningsplein 246 
013  542 16 33            06  13 91 51 86
: fotoschmidlin@hotmail.com                            
                  : www.fotoschmidlinplus.nl
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Foto-expositie Zó gezien

Aan het woord de Hasseltse 
Henriëtt e van Raak, één van de exposanten:
“Alweer 4 jaar volg ik met veel plezier deze 
cursussen en workshops waarbij verrassende 
thema’s en creati viteit voorop staan. Het 
resultaat is bijzonder en vaak mooi.

Fotograferen doe ik al lang, op mijn 8e kocht 
ik mijn eerste camera, een plasti c ding van 
2,5 gulden (eind jaren 60), het resultaat was 
er ook naar. De foto’s hadden alleen in het 
midden een beetje scherpte. Maar ik vond het 
zo leuk. Via de pocketcamera en vervolgens 
de compact camera ben ik bij een analoge 
spiegelrefl excamera beland. Midden jaren 80 
heb ik die gekocht in de winkel van 
Joop van Tellingen. Die stond desti jds bekend 
als paparazzi en glamour-fotograaf. Zijn kleine 
winkel hing dan ook vol met foto’s van 
hem met ’bekende Nederlanders'. De 
spiegelrefl excamera was een zware 
camera met een zoomlens waarmee ik 
natuurlijk veel betere foto’s kon maken. 

Twee keer heb ik een fotovakanti e gedaan. De 

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten

           Specialisaties:	 	 																			Netwerken:
           Manuele Therapie                    Claudicationet
           Fysiotherapie                     Reumanetwerk Midden Brabant
           Lymfoedeem Therapie                    Parkinsonnet
           Oncologie                     Artrosezorgnet
           Second Opinion                                       Schoudernetwerk Midden Brabant                        
           Echografie

           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)
           Dry needling

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922   
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl  

   
Academische Fysio-Manueel Therapeuten 

 
                                         Specialisaties:   Netwerken: 

 

                                         Manuele Therapie  Claudicationet 
                    Fysiotherapie   Reumanetwerk Midden Brabant 
                    Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnet 
                                         Oncologie   Artrosezorgnet 
                                         Second Opinion                                          Schoudernetwerk Midden Brabant                         
                                         Echografie 

 
                                         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) 
                                         Dry needling 
   

                    Korte hoefstraat 1b                                 Drs. Ivo Lutke Schipholt 
              5046 DA Tilburg                                                         Drs. Herman Lutke Schipholt 
                             T: 013-5362922        Drs. Teun Castelijns 

                    E: info@fysiotherapietilburg.nl      Nienke van Gorp-Cremer 

                    I: www.fysiotherapietilburg.nl    

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

eerste keer was naar Toscane onder leiding 
van een beroepsfotograaf. Het landschap is 
glooiend met de kenmerkende cipressen, en 
natuurlijk met dat prachti ge ‘gouden’ licht dat 
je daar hebt in september. Dat was nog met 
een analoge camera: iedere dag een rolletje 
van maximaal 24 foto’s dat we op het eind van 
de dag inleverden om te laten ontwikkelen en 
afdrukken. De volgende dag werden de foto’s 
dan besproken. 

De 2e keer was naar Courtesoult, een klein 
dorpje in Frankrijk met mooie kerkjes in de 
directe omgeving. Dat was onder leiding 
van een kunstenaar. De foto’s hadden 
dus een geheel andere invalshoek. 
Inmiddels fotografeerde ik wel met een 
digitale camera. We exposeerden de foto’s in 
combinati e met beelden van een groep die 
zich diezelfde week met beeldhouwen bezig 
had gehouden. Alle bewoners van het dorp 
waren uitgenodigd om te komen kijken.

Op dit moment heb ik een digitale spiegel-
refl excamera, met 3 verschillende lenzen. 

Mijn focus is vooral het licht 
‘mooi vangen’, 

ongeacht het onderwerp. 

Daarnaast wil ik natuurlijk de compositi e 
steeds meer verbeteren en leuke ideeën 
ontwikkelen. 

Door samen met anderen te fotograferen, 
elkaars foto’s te beoordelen en goede 

Rainier van Amelsvoort loopt marathons voor KiKa. Hij zal de 
marathon van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. 

Op de plaats rust
Door: Rainier van Amelsvoort

Rusten is trainen. Die wijze les heb ik alti jd goed in mijn oren 
geknoopt. Soms moet je even pas op de plaats maken en je rust 

pakken, dat komt de prestati e uiteindelijk ten goede.

Na de marathon van Chicago pak ik ook even mijn rust. Voor herstel na een marathon staat 
ongeveer 4 tot 6 weken. Dit is per persoon verschillend natuurlijk. Fysiek maar ook mentaal 
heb je wat te verduren gehad. En daar moet je van herstellen, logisch. Er dus ook echt de 
ti jd voor nemen. Dat is vaak wat lasti ger.

Na een week zonder, ben ik weer gaan lopen. Kleine rondjes van 10km. En dit 1 à 2 keer per
week. Kalmpjes aan. Ik ren ook even geen wedstrijden. In januari staat de volgende pas 
gepland: de halve marathon van Egmond. Meteen de pitti  gste halve marathon. Je kunt het 
maar achter de rug hebben, hè? 

Tot die ti jd blijf ik mijn rust pakken. Soms laat ik ook even de teugels vieren wat eten en 
drinken betreft . Eventjes dan. Na Chicago is de focus nu op Berlijn gericht. Die is in september. 
Weer een vlakke marathon. Dat biedt meer mogelijkheden. Voor die ti jd zal ik de nodige 
wedstrijden lopen als voorbereiding op het grote werk.

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

: 2018.runforkikamarathon.nl/
rainier-van-amelsvoort

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

‘Zó gezien’ is een foto-expositi e van amateurfotografen die cursussen en workshops volgen 
bij fotografe Marjolein Tap. 12 Deelnemers willen hun werk graag aan u tonen op zaterdag 16 
en zondag 17 december 2017 in de expositi e ‘Zó gezien’. De expositi e is grati s te bezichti gen 
tussen 12.00 en 17.00 uur bij NS16, NS plein 16 te Tilburg. De fotografen heten u 
van harte welkom en zijn regelmati g aanwezig.

feedback te geven, wordt de kwaliteit van 
de foto’s steeds beter. Het is trouwens ook 
gewoon leuk om samen op pad te gaan. 

Foto-expositie ‘Zo gezien’
De ti tel van de expositi e is ’Zó gezien‘. Uiter-
aard niet omdat je zo bent uitgekeken maar 
omdat wij, de exposanten, het ‘ZO’ hebben 
gezien. De foto’s zijn hiervan het mooie en 
verrassende resultaat. Ben best wel trots!”

Schoonheid van lelijk

Marjolein Tap, Fotografi e en workshops                     
: 06 48 09 11 59 : info@studiomt.nl             
: www.studiomt.nl
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Zomerreisje 2017, naar 
Stuwmeer Eupen en Spa 
fabriek in België

Vereniging KBO Goirke-Hasselt, voorheen KBO 
’t Goirke, viert dit jaar hun 35-jarig bestaan.
Op 26 oktober jl. is er feest gevierd. Dit feest is 
door het bestuur aangeboden aan de leden 
en er namen ca. 125 leden deel. Ze hebben 
genoten van een optreden van Covergroep 
Jukebox, een optreden van tonpraatster 
Christel v.d. Dungen en van een heerlijk buffet.

KBO Goirke-Hasselt is een vereniging onder de 
vleugels van de De Katholieke Bond voor 
Ouderen Brabant maar heeft  een eigen bestuur. 
De vereniging heeft  zo’n 220 leden variërend in leeft ijd van 
50 tot 90 jaar. Ook jongere ouderen zijn welkom, net als 
niet-katholieken. 
MFA de Poorten is de vaste locati e van de vereniging.

Activiteiten KBO Goirke-Hasselt:
 ‒ Fietsen in de regio, dinsdagmiddag van maart tot oktober; 
 ‒ Bingo-middagen, op de 2e en 4e vrijdag van maand   

 (uitgezonderd april), ook voor niet leden uit de wijk! Er  
 wordt alleen om levensmiddelen gespeeld. Bingo plankjes.  
 Eén plankje kost € 4,-/ 10 ronden, incl. koffi  e/ thee;

 ‒ Jeu de boules op de woensdagmorgen van maart tot  
 oktober op terrein van Kinderboerderij Kerkibo, grati s;

 ‒ Kaarten, maandagmiddag vanaf 13.00uur, De Poorten, vrije inloop;
 ‒ Biljarten, woensdagmiddag en donderdagmiddag. We kunnen nog leden gebruiken! 
 ‒ Sjoelen, elke 2e en 4e dinsdag van de maand, De Poorten, kleine bijdrage in de kosten.   

 Ook voor niet leden! 
 ‒ Dagtocht (juli, enkel voor leden, tegen 50% van de kostprijs);
 ‒ Nieuwjaarsrecepti e (januari), voor leden die ook in het nieuwe jaar lid blijven van onze   

 vereniging, met grati s drankjes, hapjes en entertainment.

Hulp en voordelen
Waar nodig en mogelijk, zet KBO Goirke-Hasselt zich in om hulp te bieden bij allerlei dingen. 
Er zijn veel vrijwilligers om acti viteiten te begeleiden. De KBO helpt ook Contour de Twern bij 
aangeboden voorzieningen zoals belasti ngformulier invullen, thuisadministrati e, formulieren
invullen en hulp bij het aanvragen van thuishulp, etc. De secretaris kan helpen bij een 
aanvraag van de Meedoenregeling. Hieruit kan bijvoorbeeld de jaarlijkse dagtocht worden 
betaald en kunnen ook leden die minder te besteden hebben, een hele dag mee op stap. 

De KBO Brabant en/of KBO Kring Tilburg bieden vele voordelen o.a. ook voor een zorg-
verzekering of energieleverancier. En via de KBO Kring Tilburg bestaan er talloze korti ngen 
bij winkeliers, restaurants of bioscopen in Tilburg. 

Meer informati e over het lidmaatschap van de KBO Brabant afdeling Goirke-Hasselt via de 
secretaris Marijn Remkes, Erasplaats 13 : 06 54 99 50 52 of  : remkes@home.nl
Hij wil u graag te woord staan, eventueel met een persoonlijk bezoek bij u.
De kosten zijn laag (€ 22,00) en ook via de meedoenregeling te betalen.

Koninklijke Harmonie Orpheus
in samenwerking met Gemengd Koor Resurrexit
Op zondag 14 januari 2018 om 14.00u kunt u getuige zijn van een Nieuwjaarsconcert in wijkcentrum 
‘De Baselaer’ aan de Hoefstraat 175 te Tilburg met Koninklijke Harmonie Orpheus en Gemengd Koor 
Resurrexit. Met de klanken van blazers, van trom en piano en de koorklanken van het seniorenkoor 
zullen deze verenigingen gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden. Het gezamenlijk doel is om u te 
vermaken met de prachtige orkestrale en muzikale klanken van orkest en koor. 

Zondag 14 januari 2018
aanvang: 14:00 uur

Buurtbühne Nieuwjaarsconcert 

Vr
ij 

En
tre

e 
!

Koninklijke Harmonie Orpheus bestaat 
inmiddels meer dan 150 jaar en  staat 
onder leiding van dirigent Hardy 
Mertens.

Bespeelt u een instrument en wilt u 
nader kennismaken met dit orkest, 
bezoek dan de website van Orpheus 
voor meer informatie:  www.khorpheus.nl

Resurrexit is een seniorenkoor en 
bestaat reeds meer dan 45 jaar en 
wordt geleid door dirigent Wil van 
Leijsen en op piano begeleid door 
Cia de Backer-van Venrooij.  
Resurrexit heeft een gevarieerd 
repertoire en is te vinden op de 
Tilburgse podia, in zorgcentra en 
luistert nog diensten op t.b.v. 
enkele parochies in Tilburg. Wilt u 
zich aansluiten bij Resurrexit, neem dan contact op met de voorzitter Jan Kapitein, tel. 013 45 50 529 of via 
het secretariaat 06 83 69 90 26 en email: info@resurrexit.nl of bezoek de website: www.resurrexit.nl

Zowel Koninklijke Harmonie Orpheus als Resurrexit houden hun repetities in wijkcentrum ‘De Baselaer’.  

Dit Nieuwjaarsconcert wordt in het kader van de Buurtbühne mede ondersteund door: 

Activiteiten in de w� kcentra

KBO Goirke-Hasselt ruim 35 jaar actief in de w� k

Tai Chi

Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur 
Gratis proefles

TuiNa praktijk 
Marjo Geeris                        06 - 16 51 37 07           
info@marjogeeris.nl   www.marjogeeris.nl

Bevordering van de gezondheid en de 
eenheid van lichaam en geest.

Voor alle leeftijden.

Elke 2e vrijdag van de maand, een fi lm. Aanvang 19.30 uur (Zaal open 18.45 uur)
Entree € 4,- incl een consumpti ebon, popcorn en een hapje ti jdens de pauze. 
Abonnement € 21,-  Kaartverkoop aan de bar of recepti e van De Poorten.

Film in De Poorten 2017 – 2018

9 februari, LION                               9 maart, DEMAIN TOUT COMMENCE

I, DANIEL BLAKE (97 minuten)
De 59-jarige ti mmerman Daniel Blake krijgt een hartaanval en voor het 
eerst van zijn leven moet hij een beroep op de staat. Hij probeert 
zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucrati sche 
uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Kati e 
en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun 
waardigheid terug.
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 Zeven Zalige Zomerfi lms organiseert kerstfi lm
LA LA LAND 
Een Amerikaanse romanti sche dramedy-musicalfi lm uit 2016,
geschreven en geregisseerd door Damien Chazelle. 
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. 
Tussen het serveren van koffi  e door rent ze van de ene auditi e naar 
de andere. Jazzmuzikant Sebasti an (Ryan Gosling) speelt piano in 
sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van 
een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver 
weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand 

tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hecti sche leven in Hollywood?
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Covergroep Jukebox ti jdens het optreden 
in de kapel van het Jan van Besouwhuis

Kerstmarkt in De Wissel

Heeft  u een chronische ziekte en wilt u 
onder begeleiding aangepast sporten en 
bewegen? Kom dan naar deze speciale 
gymclub, in wijkcentrum Het Spoor.

In een klein groepje van circa 12 mannen en 
vrouwen kan men hier aangepast sporten en 
bewegen. Sommige hebben hartproblemen, 
andere reuma of een spierziekte. Allemaal 
voelen zij zich hier thuis, omdat hun handicap 
hier ‘gewoon’ geaccepteerd wordt. De 
oefeningen en balspelen kunnen, als men 
dat wil, zitt end worden gedaan.

Speciale gymclub voor mensen met chronische ziekte

De jongste is nu rond de 50, maar er is geen 
leeft ijdsgrens. Alle leden vinden de sociale 
contacten met elkaar ook belangrijk.  

Dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. 
Begeleiding: Toon van den Broek, Sport-
bedrijf gemeente Tilburg.
Meer info en aanmeldingen 
: 013 536 00 39 of  013 542 16 64 
of aan de balie van Het Spoor.

“Het houdt je jong, samen 
aangepast te sporten.”
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IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Door: Frans van de Moosdijk 

Door de samenwerking van Sti chti ng 
Alleen op deze aarde en Café-zaal Bierings 
hoeft  u nooit meer alleen te zijn. 

Samen organiseren ze op 25 december de 
Kerst-in. Er zijn het hele jaar rond acti viteiten! 
Oprichter van de sti chti ng, Frans van de 
Moosdijk: "Vroeger ging ik van het ene 
internaat naar het andere en toen ik 16 jaar 
was ervaarde ik mijn eerste Kerst alleen. En 
toen dacht ik: dit nooit meer! En met deze 
gedachte heb ik deze sti chti ng opgezet." 

Geen plaats voor Stichting 
Alleen op deze aarde 
Net zoals in het jaar 0 toen Maria van het 
kind moest bevallen, had de Sti chti ng 
Alleen op deze aarde in 2005, net voor de 
maand december geen onderkomen. 
Frans: “Het was de tweede Kerst-in en er 
waren 30 inschrijvingen. Na het laatste 
gesprek met de Twern bleek dat we geen 
Kerst-in konden vieren op eerste kerstdag. 
De Twern, toen nog in de Paperclip, vond 
dat zij een beheerder moesten vrijmaken, 
en dat kon niet omdat iedereen al te 
veel uren had gedraaid. Eind november 

Nooit meer alleen met Kerst
2005 besliste de Twern dat ‘Alleen op 
deze aarde’ zelfstandig moest worden.

Ik werkte wel eens bij Café-zaal Bierings. Die 
dag kwam ik mopperend binnen in het café 
van Johan Bierings en deed mijn verhaal. 
Johan stelde voor om de Kerst-in in zijn café 
te laten plaats vinden. Zo geschiedde en 
het bleef niet bij één acti viteit per jaar.
Met na de kerst een nieuw bestuur, waar 
ook Johan tot toe is getreden, is het café dé 
standplaats voor Sti chti ng Alleen op deze 
aarde en organiseert ze sindsdien meerdere 
acti viteiten per jaar voor eenzame ouderen. 

Elke maand zijn er ontmoeti ngsgroepen 
zoals de zelfh ulpgespreksgroep. De mensen 
beschouwen het café als een huiskamer.
In de ontmoeti ngsgroep zijn we op een 
bepaald moment gaan eten, gewoon 
eenvoudige maalti jden. Dit was een 
schot in de roos. De derde dinsdag van 
de maand is er een ontmoeti ngsgroep 
met eten. Wees welkom!"
Het eten kost € 8,00 per persoon, opgeven 
kan bij Juanny van der Elzen, 
: 013 456 04 92. 

Buiten de ontmoeti ngsgroep zijn er ook nog 
andere acti viteiten zoals: Sinterklaas, 
Kerstreis (dit jaar naar Oberhausen), 
Kerst Bingo (17 dec) Kerst-in (25 
dec), Nieuwjaarfeest 9 (6 jan), 
Sjoelkampioenschappen, Carnaval op 
maandag, Paas-in, extra Bingo eens in de 
drie maanden, Vergeet me niet-dag (1e dag 
van de zomer), Week van de eenzaamheid 
(september) en Dag van ouderen. Meer 
informati e : eenzaamvolwassen@gmail.com 
of : www.alleenopdezeaarde.nl 
                           Zie ook de agenda op pg 14

Den Herdgang vernieuwt in 2018

Lange ti jd werd er in de wandelgangen 
gesproken over de mogelijke sluiti ng van 
Den Herdgang aan het Berlagehof 60. Met 
trots kunnen wij u vertellen dat deze roddel 
voorgoed naar het rijk der fabelen kan 
worden verwezen.
Voor het tweede jaar op rij behoort Den 
Herdgang tot één van de toplocati es van 
de Wever en blijft  ook de komende periode 
gewoon open. Dit heugelijke nieuws zorgt ook 
voor investeringsmogelijkheden om de locati e 
weer up-to-date te krijgen. Zo zullen er door 
de Wever diverse ruimtes binnen het gebouw 
worden gerenoveerd en/of opnieuw ingericht.

Bruin café
Om te voldoen aan de wens van de bewoners 
en omwonenden én om meer cohesie te 
krijgen met de wijk, wordt er i.s.m. Vrienden 
van Den Herdgang een bruin café gerealiseerd. 
Dit bruin café zal door de week worden 
gebruikt voor diverse welzijnsacti viteiten en 
voor enkele café-avondjes. In het weekend 
wordt de ruimte gereserveerd voor de 
exploitati e van feesten en parti jen voor 

Restaurant Den Herdgang
De open keuken van het restaurant van Den 
Herdgang krijgt een facelift . Deze wordt 
dusdanig verbouwd, dat het dé blikvanger van 
restaurant Den Herdgang zal zijn waarbij het 
daadwerkelijk eten uit zal stralen. Verder komt 
er een volledig nieuwe vloer in het restaurant 
en door middel van kleurstelling en diverse 
nieuwe meubels, vitrage en aankleding, zal 
de sfeer en beleving binnen het restaurant 
verbeteren. Restaurant Den Herdgang zal nog 
meer een uitnodigende omgeving worden 

Entree Den Herdgang
Door bezuinigingen in de zorg, is in 2016 
de keuze gemaakt de recepti e binnen Den 
Herdgang te sluiten. Dit gebeurde vooral 
om niet te hoeven snijden in de zorg zelf, de 
handen aan het bed. Al met al is dit behoorlijk 
goed gegaan en draaien we nu al bijna 2 jaar 
zonder recepti e. De ontvangst/entree van 
Den Herdgang is echter hetzelfde gebleven; 
bezoekers komen binnen in een vrij sobere 
omgeving met een lege recepti e. Mede 
hierdoor wordt ook de entree onder handen 
genomen door een andere kleurstelling, een 

bewoners en omwonende 65+ers. Zij kunnen 
dan in een gezellige en inti eme ruimte een 
feest of parti j organiseren. Hierbij is iedereen 
van harte welkom: bewoners, hun familie, 
wijkbewoners en iedereen die zich er pretti  g 
bij voelt. Ook het organiseren van een 
koffi  etafel behoort tot de mogelijkheden.

waarbij het op een gastvrije 
wijze alle bewoners, familie 
én wijkbezoekers van harte 
welkom heet. Een aan-
gename plek waar mensen 
elkaar ontmoeten om zo 
ook te ontsnappen aan een 
mogelijk sociaal isolement. 
Een warm welkom voor een lekker bakje 
koffi  e, een heerlijk drie-gangendiner, 
een pallet aan verschillende acti viteiten, 
een lekker borreltje in ons bruin café, de 
mogelijkheden voor een besloten feest in 
ons bruin café en nog veel en veel meer. Huiskamer Korvel

De huiskamer Korvel is een van de 
ruimtes waar onze bewoners gedurende 
de dag gebruik van kunnen maken en 
waarbij men in een kleine groep de dag 
doorbrengt. Deze huiskamer is opgebouwd 
uit diverse losse appartementen waarvan 
de muren desti jds zijn doorbroken. Dat 
maakt het erg lasti g hier sfeer te creëren, 
ook gezien het feit dat het meubilair 
behoorlijk gedateerd is. De huiskamer 
krijgt volledig nieuw meubilair, nieuwe 
vitrage, nieuwe kleurstelling en nieuwe 
aankleding. Ook de vloer wordt vernieuwd 
en wordt doorgetrokken in de gang. 

Voor informati evoorziening aan bewoners, 
familie en bezoekers, wordt een digitale 
informati ezuil gerealiseerd. Die zal van 
alles tonen, bijvoorbeeld informati e 
over acti viteiten, het dagmenu, Wever 
thuis en meer. Zo krijgen bewoners en 
bezoekers de juiste informati e èn creëert 
Den Herdgang een warm welkom. 

De upgrade is in 2018 gerealiseerd en zal in
fases gebeuren. De bewoners zullen 
over de planning en dergelijke nog nader 
worden geïnformeerd, middels een 
nieuwsbrief en/of een informati eavond. 
Wij hebben zin in 2018! 

Activiteiten:                                                                                          
Donderdag 14 December                                                                               
Kerststukjes maken                                                                                               
Entree: € 5,00 incl. drankjes 
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Maandag 25 december /
Zondag 26 december
Kerst-Diner in Brasserie de Refter

Zondag 31 december, Ouderjaarsdag
Optreden van DJ Ron,
'Hoe waast Vruuger'
Entree: € 5,00 
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter

Pop-up Museum
Tot 15 januari
Servies, emaille, gebruiksartikelen uit 
grootmoeders tijd met brocante van 
Yvonne’s Brocante te kijk en te koop.
Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/Joannes-Zwijsen  

Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen   

  Elke week een ander  
lekker broodje!

 Zie de aanbieding 
van de week op

 www.facebook.com/
joanneszwijsen                                                                                         

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur
   Dagelijks een
warme maaltijd

 van 11.45 tot 13.30 uur

joanneszwijsen                    

Inschrijven bij  receptie Joannes Zwijsen 
Kosten zijn € 12,50 p.p.
Aanvang om 12.00 uur

Eerste Kerstdag menu
Pasteitje met rundvlees 
en champignonragout

***
Heldere bouillonsoep

***
Mini kerstrollade

Champignonroomsaus
Sperzieboontjes in spek gerold

Aardappel gratin
***

Kerstdessert

Tweede Kerstdag menu

Heldere vermicellisoep

***
Varkenshaasrol met 
bospaddenstoelen

Witlof met 
ham-kaas saus

Frietjes

***
Kerstdessert

Vrijwilliger
We zijn op zoek naar een 
vrijwilliger, die mee wil 
helpen bij de avondmaaltijd, vanaf 
16.00 tot 19.00 uur. Dagen in overleg.

Graag aan melden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00

nieuwe vloer en een nieuw zitje waardoor 
een andere beleving zal ontstaan. De oude 
recepti e wordt omgebouwd en zal niet 
meer als zodanig zal worden herkend. 

Entree Den Herdgang 2017

De open keuken van het restaurant 
Den Herdgang 2017

Loven
Besterd
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OPLAGE: 14.150
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            Theresia

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.
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Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:                      06 11 88 55 54
Na deze tijden alleen online:                                        www.lanette.eu

Say Goodbye to Fat

Lanette Beauty & Body Clinic

Speciale 
decemberpr� svraag

Met vele pr� zen 
beschikbaar gesteld 

door de 
ondernemers 

in de w� k   
                    

                   Pg. 8 en 9

            

                    
                   Pg. 8 en 9

            

Er is voor iedereen wel wat te vinden. Een paradijs aan sfeervolle 
arti kelen van vroeger. Oude serviezen, nostalgisch speelgoed, klein 
meubilair, schilderijen, kroonluchters en tuindecorati es. Er kan bij wijze 
van spreken een compleet huis worden ingericht met de mooie 
spullen die in bij Terug in de ti jd te vinden zijn. 

Behalve bronzen beelden in alle maten en kleuren, is er een ruime 
selecti e porselein en kristal te vinden. Vele soorten klokken zijn goed 
vertegenwoordigd op de markt. 
Of misschien zoekt u niet iets voor in huis maar bent u op zoek naar iets
moois om te dragen. Op deze anti ek- en brocantemarkt is er genoeg 
te vinden: gouden ringen, sti jlvolle zilveren armbanden, een vergulde 
halsketti  ng, het is er allemaal. Nergens in Nederland vindt u zoveel moois 
voor betaalbare prijzen. 

Terug in de ti jd wordt sinds 1968 in Tilburg gehouden. De beurs is zodanig 
ingericht dat het een beurs is voor iedere beurs.

Toegang: € 6,00 voor volwassenen, grati s voor kinderen t/m 12 onder 
geleide. : kantoor@vlooienmarkten.nl  : www.vlooienmarkten.nl

Terug in de t� d, Nederlands Grootste Antiek - Curiosa & Brocante markt 
Wie op zoek is naar betaalbaar anti ek of mooie curiosa en brocante, kan op beide kerstdagen terecht in de Koepelhal. Ruim 
100 handelaren en verzamelaars in uit Nederland en België etaleren, presenteren en verkopen hun mooiste stukken.
25 en 26 december, 09.30 tot 16.30uur, Koepelhal (Spoorzone).

GRATIS ENTREE 
Tijdens de kerstvakanti e  

alleen voor lezers van 
WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Tegen inlevering van de bon op 
                                             Pg. 16

Diverse 
kerkdiensten rond 

Kerst in 
Oud-Noord

Pg. 6

Al vier jaar op een rij organiseert een 
enthousiast groepje vrijwilligers in 
wijkcentrum Het Spoor ‘s zomers een reeks 
van zes fi lms op de vrijdagavond. De serie 
heett e Zes Zalige Zomerfi lms. Iedere fi lm-
avond maken zij er weer een klein feestje 
van met een grati s consumpti e en een 
hapje. Wist u dat ti jdens iedere fi lmavond 
twee grati s fi lmkaartjes worden verloot? 

Van zes naar zeven fi lms  
In het nieuwe jaar krijgen de fi lmavonden een 
nieuwe ti tel: Zeven Zalige Zomerfi lms. Voor 
het eerst draaien er zeven fi lms in plaats van 
zes. De fi lmclub heeft  er enorm veel plezier 
in om de gezellige avonden te organiseren. 
Mensen kunnen elkaar ontmoeten èn samen 
genieten van een mooie fi lm. Zeven Zalige 
Zomerfi lms zijn op de vertrouwde plek in 
MFA Het Spoor. De prijs blijft  ongewijzigd: € 4,- 

Extra kerstfi lm 
December vorig jaar werd een extra fi lmavond 
georganiseerd. Dit beviel zo goed dat besloten 
is om ook dit jaar een kerstf ilm te organiseren: 
zondag 17 december, aanvang 14.00uur met 
zelfgemaakte glühwein en hapjes. De 
Amerikaanse romanti sche dramedy-
musicalfi lm uit 2016, La la and wordt vertoont.

                                                    Lees verder pg. 4

Zeven Zalige Zomerfi lms organiseert kerstfi lm

Twee van de vrijwilligers samen met de kerstman
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Kapitein Nemostraat 90  
06 - 51 25 11 63
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Woensdag 20 december 
11.00u boeteviering Joannes Zwijsen.

Vr� dag 22 december 
19.00u kerstviering Surinaamse Gemeenschap   
              in Petrus Donderskerk, met koor Pramisi.

Zondag 24 december 2017, Kerstavond:
15.00u viering in De Bijsterstede;
16.30u peuter-kleuterviering in de Petrus Donderskerk;
18.00u viering in de Goirkesekerk (kerstspel);
18.30u kindergezinsviering in de Petrus Donderskerk;
19.00u viering in Den Herdgang;
20.00u nachtmis Joannes Zwijsen;
20.30u viering in de Petrus Donderskerk  
             met medewerking van Switch;
21.00u viering in de Goirkese kerk;
22.30u nachtmis in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua.

Na de samenvoeging van de parochies Besterd, Loven, 
Hoefstraat en Groeseind tot parochie De Vlaspit, werd 
een aantal kerkgebouwen overbodig. Zo zijn 
De Besterd (1901) in 1975 en het Groeseind (1930) in 
1976 gesloopt. De kerk van de Hoefstraat (1913) kreeg 
woning/ondernemings bestemming. In 2001 is deze 
kerk ontt rokken aan eredienst. 

De Lovense kerk (1922) stond in de Enschotsestraat en 
werd in 2000 deels gesloopt en vervangen door een kleinere, moderne zaalkerk. Toch is de 
kerk nog een beetje te zien in het straatbeeld. De contouren werden namelijk herhaald 
in de appartementen en de toren bleef gespaard.
De kleinere zaalkerk werd in 2002 ingezegend en kwam in de plaats van de oude Sint 
Willibrorduskerk. Die was in 1921 ontworpen door Cees van Hoof. De Sint Willibrorduskerk 
werd te groot voor het afgenomen aantal gelovigen. De kerk werd, met uitzondering van de 
toren, gesloopt. Deze markeert nu een appartementencomplex en de nieuwe 
Petrus Donderskerk met driehonderd zitplaatsen.
In het interieur bevinden zich onder meer het doopvont en een aantal gevelmozaïeken uit de 
vroegere kerk. Ook de oude toegangsdeuren werden in ere hersteld. Het kerkorgel is
afk omsti g uit de Lourdeskerk, het altaar stond voorheen in de Besterdse kerk en enkele 
glas-in-loodramen komen uit de Noordhoekse kerk.

De Goirkese kerk heeft  als patroonheilige 
St. Dionysius, net als de kerk van het Heike. 
Hij is de patroon van Tilburg en Parijs. 

In 1712 kocht pastoor Walter Coolen grond 
aan waarop in 1715 een schuurkerk gebouwd 
werd op de hoek van de Goirkestraat/ Hout-
straat (tegenwoordig de Kardinaal Vaughan-
straat). ‘Kerkschueren’ moesten voldoen 
aan de voorschrift en dat ze geen uiterlijke 
kerkelijke kenmerken mochten hebben en ook 
niet aan een doorgaande weg, een herdgang, 
mochten liggen.

In 1718 liet pastoor Becanus het pastoreel 
huys op ’t Goirke bouwen. Vanuit deze 
pastorie werd ook de zuidelijke schuurkerk 
van het Heike bediend. Hierdoor ontstond 
tussen het Goirke en de Veldhoven een 
bescheiden nederzetti  ng. 
In 1724 werd de schuurkerk door noodweer 
vernield. Pastoor Habets kreeg toestemming 
om op de plek van het huidige kerkhof, een 
nieuwe schuurkerk te bouwen. 
In 1797 hebben de parochianen in het zuide-
lijke deel van Tilburg bij de abt van Tongerlo 
en vicaris van Alphen van het bisdom, het 
verzoek gedaan om de parochie van Tilburg te 
splitsen. De nieuwe pastoor, Walter Tabbers, 
werd op het Heike benoemd en pastoor 
Herman Franken bleef pastoor op het Goirke.
In 1829 werd het nieuwe kerkgebouw van 
het Heike gerealiseerd. In het noordelijk deel 
van Tilburg, wilde men ook een kerk van 
formaat neerzett en.
In 1833 bemiddelde de Prins van Oranje, later 
koning Willem II, bij zijn vader koning Willem I, 
voor een kerk op het Goirke. De koning 
schonk fl .25.000,- voor de bouw. De nieuwe 
kerk moest de stenen schuurkerk uit 1725 
vervangen.
 
Naar plannen van H. Essens werd in 1835-1839 
een nieuwe kerk gebouwd. In de loop van de 
eeuw werd die voorzien van een neobarokke 
inventaris. Het is de eerste katholieke kerk in 
Nederland die in de neogoti sche sti jl 
werd opgetrokken. De voorkeur van de 
prins van Oranje voor deze bouwsti jl, heeft  
hier vermoedelijk een rol bij gespeeld.
In 1903 kreeg het gebouw een nieuwe
voorgevel met een neogoti sche spits. 
In 1967 is die weer verdwenen. 

Rond de jaren 30 vatt e men het plan op de 
kerk in fasen geheel te vervangen naar een 
ontwerp van architect C.H. de Bever in de 
traditi e van het Traditi onalisme. In 1938 was 

Petrus Donderskerk, 
Enschotsestraat

St. Dionysiuskerk, 
Goirkestraat

een nieuw koor 
en transept klaar. 
Door WO II en 
door de terugloop 
van het aantal 
gelovigen, heeft  
een verdere 
vernieuwing van 
de kerk niet meer 
plaatsgevonden.
 
De St. Dionysiuskerk is de tweede oudste 
katholieke kerk van Tilburg en werd in 2000 
rijksmonument. De oude pastorie uit 1715 
waarvan alleen het Norberti jnenpoortje nog 
over is, lag hier zuidoostelijk achter en is in 
1927 vervangen door de huidige pastorie.
Peerke Donders droeg in het huidige gebouw 
zijn eerste mis op. 

Restauratie kerk voorlopig afgerond
Sinds 2015 is de kerk weer in gebruik voor de 
eredienst. Er zijn plannen voor een Mariakapel, 
waarin het beeld uit de voormalige Hasseltse 
kerk geplaatst kan worden. Ook zijn er 
plannen voor een Petrus Donderskapel.

Uit het Tilburgse rijke roomse leven een 
spreuk waarin deze kerk een rol speelt: 

"Al springde zoo hoog as de Görkese toren, 
maar baos zal ik blèève!"

 Kerstvieringen
Maandag 25 december 2017, eerste kerstdag:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua. 

Dinsdag 26 december 2017, tweede kerstdag:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk.

Zaterdag 30 december 2017:
19.00u viering in Den Herdgang.

Zondag 31 december 2017:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk 
              met medewerking van Canti qua. 

Maandag 1 januari 2018:
09.30u viering in de Goirkese kerk;
10.00u viering bij Joannes Zwijsen;
11.00u viering in de Petrus Donderskerk     
              met medewerking van Canti qua.

maar baos zal ik blèève!"

 Kerstvieringen

schonk fl .25.000,- voor de bouw. De nieuwe 

Naar plannen van H. Essens werd in 1835-1839 
een nieuwe kerk gebouwd. In de loop van de 
eeuw werd die voorzien van een neobarokke 
inventaris. Het is de eerste katholieke kerk in 

prins van Oranje voor deze bouwsti jl, heeft  

Bron: W. Franken, Stadsgidserij Tilburg en parochie Peerke Donders. De informati e 
over de kerken en de diensten rond kerst zijn niet per se compleet. Wilt u meer 
weten over een kerk in Oud-Noord kijk op de site : www.stadsgidserij.nl  en loop 
eens een wandeling mee. Meer informati e over de diensten in de kerken kijk op
: www.parochiepeerkedonders.nl/vieringen/kerstmis-2017 
of op de site van de betreff ende woonzorgcentrum.

Het Norberti jnenpoortje 
van de oude pastorie, 
uit 1715, in 1988 
gerestaureerd. In de 
nis het beeld van
Sint Dionysius schuts-
patroon van Tilburg.
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Massageprakti jk-Tilburg
Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                06 27 32 47 70
info@massageprakti jk-ti lburg.nl
                 www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Massagecadeaubon 
van een uur 
t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 10,-
te besteden b�  LOXX Hair and More  
                                         (niet geldig op producten)  

LOXX Hair and More      013 511 42 79
Burgemeester Brokxlaan 1708a (t.o. AH XL)
Online afspraak maken:   
                              www.loxxhairandmore.nl

Modern glazen kruis 
t.w.v. € 70,-

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35                  013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
 www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

Vloeronderhoudsmiddel 
t.w.v. € 17,95 

plus tegoedbon van 
10% korting op 

een aankoop uit voorraad
PLUS IJsselstein
Besterdring 110                  013 542 74 85
Openingsti jden: 365 dagen van het 
jaar: ma t/m zo van 08.00 - 21.00 uur

3  x 1 cadeaubon           
       t.w.v. € 10,- 

Ringbaan Oost 102 
www.facebook.com/raven.ti lburg         

     Gi� card t.w.v. € 25,- 

        Speciale decemberpr� svraag
                                      Pr� zen beschikbaar gesteld door 
                                                                       ondernemers in Oud-Noord 
                                  

In totaal hebben 17 ondernemers, 23 prijzen beschikbaar gesteld. Kijk rond in de wijk en 
vind de locati e van de foto. Blader door de wijkkrant en zoek de oplossing van de puzzel en 
maak kans op één van de prijzen. Zend beide oplossingen in vóór 28 december 2017 

De prijsvraag bestaat uit 2 delen: Om mee te doen, moet u 2 antwoorden inzenden.

1. Raad de locati e: 
SCHMIDLIN maakt foto’s in Tilburg Oud-Noord. 
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet 
u op welke locati e de foto is genomen? 
Antwoord 1: de locati e van de foto.

2. Zoek het woord opdracht:
De afb eelding is een stukje van een arti kel of een advertenti e in deze editi e van de 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Bij elke afb eelding hoort één of meerdere lett ers.
Vind de lett ers, zet ze achter elkaar en maak het woord. 
Antwoord 2: Het woord 

Mail uw oplossing met beide antwoorden, vóór 28 december 2017 
naar :  wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com 
De prijzen worden verloot onder mensen die het juiste antwoorden hebben gegeven. U krijgt 
bericht wanneer u een prijs heeft  gewonnen. De prijsuitreiking is bij de ondernemer (vanaf 
29 december tot ongeveer de 3e week van januari). Tijdens de feestelijke gebeurtenis worden 
foto’s gemaakt van u en de ondernemer. Deze foto's van de winnaars en het antwoord worden 
geplaatst in de editi e van februari 2018 en komen op de website 
: www.persoonlijkekunstencreati e.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-ti lburg-oud-noord

2. Letterzoeker

Oplossing oktober: speelterrein Lovense straat

Foto: Foto Schmidlin

Persoonl� k haarverzorgingspakket 
bestaande uit 3 producten van 

Schwartzkopf professional
 t.w.v € 40,-

Soho Salon 
Philips Vingboonsstraat 2       013 542 48 96
sohosalon013@gmail.com
                                          www.sohokapper.nl

1. Zoek de locatie op de foto in � lburg OUD-NOORD     

        Speciale decemberpr� svraag
                                      Pr� zen beschikbaar gesteld door 

Speciale decemberpr� svraag
                                      Pr� zen beschikbaar gesteld door 

Speciale decemberpr� svraag
                                                                       ondernemers in Oud-Noord

                                 Mede tot stand gekomen door de hulp van een enthousiaste 
wijkbewoonster: Anita van Bavel

Foto Schmidlin        Koningsplein 246 
013  542 16 33            06  13 91 51 86
: fotoschmidlin@hotmail.com                            
                  : www.fotoschmidlinplus.nl
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Foto-expositie Zó gezien

Aan het woord de Hasseltse 
Henriëtt e van Raak, één van de exposanten:
“Alweer 4 jaar volg ik met veel plezier deze 
cursussen en workshops waarbij verrassende 
thema’s en creati viteit voorop staan. Het 
resultaat is bijzonder en vaak mooi.

Fotograferen doe ik al lang, op mijn 8e kocht 
ik mijn eerste camera, een plasti c ding van 
2,5 gulden (eind jaren 60), het resultaat was 
er ook naar. De foto’s hadden alleen in het 
midden een beetje scherpte. Maar ik vond het 
zo leuk. Via de pocketcamera en vervolgens 
de compact camera ben ik bij een analoge 
spiegelrefl excamera beland. Midden jaren 80 
heb ik die gekocht in de winkel van 
Joop van Tellingen. Die stond desti jds bekend 
als paparazzi en glamour-fotograaf. Zijn kleine 
winkel hing dan ook vol met foto’s van 
hem met ’bekende Nederlanders'. De 
spiegelrefl excamera was een zware 
camera met een zoomlens waarmee ik 
natuurlijk veel betere foto’s kon maken. 

Twee keer heb ik een fotovakanti e gedaan. De 

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten

           Specialisaties:	 	 																			Netwerken:
           Manuele Therapie                    Claudicationet
           Fysiotherapie                     Reumanetwerk Midden Brabant
           Lymfoedeem Therapie                    Parkinsonnet
           Oncologie                     Artrosezorgnet
           Second Opinion                                       Schoudernetwerk Midden Brabant                        
           Echografie

           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)
           Dry needling

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922   
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl  

   
Academische Fysio-Manueel Therapeuten 

 
                                         Specialisaties:   Netwerken: 

 

                                         Manuele Therapie  Claudicationet 
                    Fysiotherapie   Reumanetwerk Midden Brabant 
                    Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnet 
                                         Oncologie   Artrosezorgnet 
                                         Second Opinion                                          Schoudernetwerk Midden Brabant                         
                                         Echografie 

 
                                         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) 
                                         Dry needling 
   

                    Korte hoefstraat 1b                                 Drs. Ivo Lutke Schipholt 
              5046 DA Tilburg                                                         Drs. Herman Lutke Schipholt 
                             T: 013-5362922        Drs. Teun Castelijns 

                    E: info@fysiotherapietilburg.nl      Nienke van Gorp-Cremer 

                    I: www.fysiotherapietilburg.nl    

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

eerste keer was naar Toscane onder leiding 
van een beroepsfotograaf. Het landschap is 
glooiend met de kenmerkende cipressen, en 
natuurlijk met dat prachti ge ‘gouden’ licht dat 
je daar hebt in september. Dat was nog met 
een analoge camera: iedere dag een rolletje 
van maximaal 24 foto’s dat we op het eind van 
de dag inleverden om te laten ontwikkelen en 
afdrukken. De volgende dag werden de foto’s 
dan besproken. 

De 2e keer was naar Courtesoult, een klein 
dorpje in Frankrijk met mooie kerkjes in de 
directe omgeving. Dat was onder leiding 
van een kunstenaar. De foto’s hadden 
dus een geheel andere invalshoek. 
Inmiddels fotografeerde ik wel met een 
digitale camera. We exposeerden de foto’s in 
combinati e met beelden van een groep die 
zich diezelfde week met beeldhouwen bezig 
had gehouden. Alle bewoners van het dorp 
waren uitgenodigd om te komen kijken.

Op dit moment heb ik een digitale spiegel-
refl excamera, met 3 verschillende lenzen. 

Mijn focus is vooral het licht 
‘mooi vangen’, 

ongeacht het onderwerp. 

Daarnaast wil ik natuurlijk de compositi e 
steeds meer verbeteren en leuke ideeën 
ontwikkelen. 

Door samen met anderen te fotograferen, 
elkaars foto’s te beoordelen en goede 

Rainier van Amelsvoort loopt marathons voor KiKa. Hij zal de 
marathon van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. 

Op de plaats rust
Door: Rainier van Amelsvoort

Rusten is trainen. Die wijze les heb ik alti jd goed in mijn oren 
geknoopt. Soms moet je even pas op de plaats maken en je rust 

pakken, dat komt de prestati e uiteindelijk ten goede.

Na de marathon van Chicago pak ik ook even mijn rust. Voor herstel na een marathon staat 
ongeveer 4 tot 6 weken. Dit is per persoon verschillend natuurlijk. Fysiek maar ook mentaal 
heb je wat te verduren gehad. En daar moet je van herstellen, logisch. Er dus ook echt de 
ti jd voor nemen. Dat is vaak wat lasti ger.

Na een week zonder, ben ik weer gaan lopen. Kleine rondjes van 10km. En dit 1 à 2 keer per
week. Kalmpjes aan. Ik ren ook even geen wedstrijden. In januari staat de volgende pas 
gepland: de halve marathon van Egmond. Meteen de pitti  gste halve marathon. Je kunt het 
maar achter de rug hebben, hè? 

Tot die ti jd blijf ik mijn rust pakken. Soms laat ik ook even de teugels vieren wat eten en 
drinken betreft . Eventjes dan. Na Chicago is de focus nu op Berlijn gericht. Die is in september. 
Weer een vlakke marathon. Dat biedt meer mogelijkheden. Voor die ti jd zal ik de nodige 
wedstrijden lopen als voorbereiding op het grote werk.

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

: 2018.runforkikamarathon.nl/
rainier-van-amelsvoort

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

‘Zó gezien’ is een foto-expositi e van amateurfotografen die cursussen en workshops volgen 
bij fotografe Marjolein Tap. 12 Deelnemers willen hun werk graag aan u tonen op zaterdag 16 
en zondag 17 december 2017 in de expositi e ‘Zó gezien’. De expositi e is grati s te bezichti gen 
tussen 12.00 en 17.00 uur bij NS16, NS plein 16 te Tilburg. De fotografen heten u 
van harte welkom en zijn regelmati g aanwezig.

feedback te geven, wordt de kwaliteit van 
de foto’s steeds beter. Het is trouwens ook 
gewoon leuk om samen op pad te gaan. 

Foto-expositie ‘Zo gezien’
De ti tel van de expositi e is ’Zó gezien‘. Uiter-
aard niet omdat je zo bent uitgekeken maar 
omdat wij, de exposanten, het ‘ZO’ hebben 
gezien. De foto’s zijn hiervan het mooie en 
verrassende resultaat. Ben best wel trots!”

Schoonheid van lelijk

Marjolein Tap, Fotografi e en workshops                     
: 06 48 09 11 59 : info@studiomt.nl             
: www.studiomt.nl

1. ... 9. ...

2. ... 10. ...

3. ... 11. ...

4. ... 12 ...

7. ... 6. ... 13. ...

8. ...

Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS 
is gewonnen door: 

Mevrouw A. van Vugt, Leliestraat
Van harte gefeliciteerd!

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

1 x eastpak-rugtas
1 x converse schoudertas
1x n� lon beauty-case

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10 11 12

MOLENSTRAAT 128, TILBURG
TEL. 013 542 11 61  WWW.GDEMANMELIS.NL

Foto: Foto Schmidlin
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De prakti jk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 
van Doriene van den Broek en Kees Hoosemans aan de 
Molenbochtstraat 58a slaat een nieuwe weg in! 
Vanaf januari 2018 gaat Kees met vervroegd pensioen. 
Hij heeft  zijn prakti jk overgedragen aan Reinier Vos, die 
verder gaat met Doriene onder de naam: 
Prakti jk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 
Doriene van den Broek en Reinier Vos.

Reinier (26): “Ik heb sinds 2,5 jaar een kleine fysiotherapie-
prakti jk in Sprang Capelle. Daar heb ik als algemeen fysio-
therapeut en als Claudicati o therapeut ervaring opgebouwd
o.a. in het geven van looptraining aan mensen met zgn. 
etalagebenen. In juni rond ik mijn aanvullende opleiding tot 
revalidati etrainer af waarmee ik gespecialiseerd ben in het 
revalideren van sportblessures en andere orthopedische 
klachten. Deze specialisati e sluit perfect aan bij mijn eigen 
hobby’s als fanati ek zwemmer en triatleet. Ik kijk ernaar uit om vanaf januari ook in Tilburg 
aan de slag te gaan!”

Doriene: “In 1993 zijn Kees en ik in de Besterd gestart en in die jaren hebben velen de weg naar 
onze prakti jk gevonden. Voor ons heeft  persoonlijke aandacht en het bieden van gepaste hulp 
aan onze pati ënten alti jd voorop gestaan en dat zal samen met Reinier zeker zo blijven! Hij is 
een jonge collega met genoeg plannen om de prakti jk samen op een pretti  ge manier voort te 
zett en. Ook hij draagt het vak fysiotherapie een warm hart toe. De samenwerking met Kees 

was erg fi jn en verliep alti jd heel vanzelf. We 
vulden elkaar aan als het ware. Het zal erg 
wennen zijn om Kees niet meer als collega in 
de prakti jk te zien werken. Ik wil Kees hartelijk 
danken voor de fi jne samenwerking, die we 
hebben gehad in de afgelopen 25 jaar.”

Kees: “Toen ik in 1979 afstudeerde als 
fysiotherapeut dacht ik: Dat pensioen duurt 
nog wel even. En dan is het toch zover! Meer 
vrije ti jd voor thuis, voor mijn oldti mer/motor 
en kleindochters. Ik prijs me gelukkig, dat ik 

een voortreff elijke collega bereid heb gevonden om mijn prakti jkdeel voort te zett en en wens 
Doriene en Reinier alle succes en werkplezier toe. Aan allen, die mij - als fysiotherapeut en als 
persoon - hun vertrouwen hebben gegeven, wil ik ten slott e zeggen: dankuwel en het gaat u goed!”

Ondernemers 
uit de w� k

Eigenaar Jos Aarts is met pijn in het hart 
vertrokken: "We krijgen erg veel teleurgestelde 
reacti es van vooral oudere Tilburgers. Maar 
de loop op het Wilhelminapark was er 
echt helemaal uit. De keuze van de nieuwe 
locati e is gevallen op het Koningsplein. 
Daar voelen we ons al helemaal thuis. En 
met de markt voor de deur en Portagora 
in de buurt, zijn er publiekstrekkers genoeg 
waardoor Foto Schmidlin ook goed bezocht 
wordt. En als straks de Stadswinkel weer 
terug is, zitt en wij er helemaal prima!"                                            

U kent ze vast wel, die bedrijfsboeken. Zo’n 
mooie jubileumuitgave ter gelegenheid van 
het 50- of 100-jarig bestaan van een onder-
neming. Mooie boeken met veel oude foto’s 
waar je lekker doorheen bladert. Hebt u daar-
bij ooit gedacht: “Dat zou wel iets voor ons zijn.”?

Het samenstellen van een bedrijfsboek blijkt 
voor veel bedrijven prima haalbaar. Of u nu 
een groot bedrijf heeft  of een eenmanszaak 
hebt. Of u nu zoveel jaar bestaat of iets anders 
te vieren hebt. Het levert meer op dan u denkt. 

Meerwaarde
Een bedrijfsboek is naast een fotocollage 
met bijschrift en tevens uw visitekaartje, 
een duurzaam relati egeschenk of cadeau bij 
een jubileum. U vertelt niet alleen over de 
bedrijfshistorie, maar ook waar u vandaag de 

Nieuwe fysiotherapeut in prakt� k Molenbochtstraat

Verhuizing Foto Schmidlin na 100 jaar  
Foto Schmidlin opende in januari 1917 aan het Wilhelminapark. Na daar exact 100 jaar 
gevesti gd te zijn geweest, is Foto Schmidlin verhuisd naar het Koningsplein 246.

Uw bedr� fsgeschiedenis in boekvorm
Theo van Ett en is tekstschrijver in de wijk Groeseind-Hoefstraat. Naast 
het schrijven van persberichten, advertorials en redacti onele arti kelen is 
hij gespecialiseerd in het samenstellen van bedrijfs- en jubileumboeken.

dag als bedrijf voor staat. 
En waar u in de toekomst 
naartoe wilt. In tegenstelling tot de 
digitale media heeft  een bedrijfs- of jubileum-
boek eeuwigheidswaarde. Het zal nog jaren 
van hand tot hand gaan, zowel bij uw 
medewerkers als bij uw zakenrelati es. 

Vele vormen
U kunt de geschiedenis van uw bedrijf op veel 
manieren vastleggen. Een boek is er slechts 
één van. Maar denk ook eens aan een mooie 
brochure om aan uw klanten mee te geven. Ik 
help u graag om uw verhaal vorm te geven.

Wilt u meer weten over wat Tekstbureau 
Theo van Ett en voor u kan betekenen? Kijk dan 
op: : www.bedrijfsboekti lburg.nl of stuur een 
e-mail naar : info@theovanett en.nl

Kerst b�  All about Flowers

Door: Nett y Dekkers                     www.lanett e.eu

Gezichtsmaskers
Gezichtsmaskers zijn zo oud als de mensheid zelf. 
Er zijn al maskers gevonden bij de Egyptenaren. 
Doel van gezichtsmaskers is het herstel en 
vitaliteit van de huid te sti muleren. We noemen 
dat nu met een moderne term anti -aging 
maskers. De huid wordt dagelijks blootgesteld 
aan schadelijke chemicaliën en zonlicht en dit 
samen zorgt dat de veroudering van de huid 

LANETTE Beauty & Body Clinic

Het is weer december, de laatste 
maar ook de gezelligste maand van 
het jaar. Die gezelligheid kun je in huis 
halen door de kerstboom te zett en en 
mooie kerststukjes neer te zett en.

Kom snel bij ons in de winkel kijken voor 
hét kerststukje en/of -boeket dat bij jou 
of bij een dierbare op tafel hoort te 
staan! We hebben ze in diverse kleuren en maten, voor elk wat wils. Ook diverse soorten 
en maten kerstbomen. Mocht je echt niet kunnen slagen of wil je je eigen pot, schaal 
of vaas opgemaakt hebben, vraag dan gewoon of wij iets kunnen maken. 

Creati evelingen kunnen thuis zelf aan de slag met onze materialen: oase(steekschuim), 
nobilis, pinus, glitt erende asparagus, diverse safarimaterialen en waxinelichthoudertjes.

Natuurlijk kun je ook iemand verrassen met een mooi kerststukje en/of –boeket. 
Wij bezorgen ook. Tot snel in onze winkel! Vredeman de Vriesstraat 89  : 013 544  07  60   

Dinerbon t.w.v.  € 15,-

Jasmine Thai Tilburg
Molenstraat 136                013 581 07 66
www.facebook.com/jasmineti lburg                                        
                              www.jasminethaiti lburg.nl

Cadeaubon t.w.v.  € 10,-
     te besteden b�  Tante Pollewop

Tante Pollewop kringloopboeti ek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                             www.tantepollewop.org

lieke frederieke 
Tweedehands merkkleding 
              en Kringloopwinkel
   Hasseltstraat 137-02  
   06 40 63 14 28
   Liekefrederieke@telfort.nl                      
www.liekefrederieke.nl

 Cadeaubon t.w.v.  € 15,-
te besteden b�  

Lieke Frederieke

2 x 1 cadeaubon bon 
t.w.v. € 15,-

te besteden aan brood/banket 
of lifestyle/kadoartikelen

Bakkerij Eigenzinnig 
Molenbochtstraat 46      013 542 18 46 
info@bakkerijeigenzinnig.nl
                       www.bakkerijeigenzinnig.nl

All About Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutf lowers.nl 013 544 07 60
                         www.all-aboutf lowers.nl

Bloemenbon

Bakkerij Eigenzinnig
Lekker anders

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91            013 577 02 61
info@cngo.nl                          www.cngo.nl

2 x 1 proefpakket van 5 lessen 

Waardebon 
t.w.v. 
        € 15,- 

Solidare natuurvoeding
Molenbochtstraat 6         013 543 29 10
solidare@home.nl
                     www.solidarenatuurvoeding.nl

versneld wordt. In mijn kliniek 
krijg ik alti jd de vraag ’Is het 
resultaat blijvend?’ Mijn 
antwoord: "Met een anti -
aging behandeling kun 
je de voortschrijdende 
veroudering jaren uitstellen." We zien dat 
steeds meer mensen investeren in anti -aging 
behandelingen. Hierin speelt mee dat mensen 
langer vitaal gezond willen blijven. Een frisse 
gezonde huid versterkt het gevoel van vitaliteit. 

: www.fotoschmidlinplus.nl

Doriene van den Broek 
en Reinier Vos

Kees Hoosemans verwelkomt Reinier Vos
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Foto-expositie Zó gezien

Aan het woord de Hasseltse 
Henriëtt e van Raak, één van de exposanten:
“Alweer 4 jaar volg ik met veel plezier deze 
cursussen en workshops waarbij verrassende 
thema’s en creati viteit voorop staan. Het 
resultaat is bijzonder en vaak mooi.

Fotograferen doe ik al lang, op mijn 8e kocht 
ik mijn eerste camera, een plasti c ding van 
2,5 gulden (eind jaren 60), het resultaat was 
er ook naar. De foto’s hadden alleen in het 
midden een beetje scherpte. Maar ik vond het 
zo leuk. Via de pocketcamera en vervolgens 
de compact camera ben ik bij een analoge 
spiegelrefl excamera beland. Midden jaren 80 
heb ik die gekocht in de winkel van 
Joop van Tellingen. Die stond desti jds bekend 
als paparazzi en glamour-fotograaf. Zijn kleine 
winkel hing dan ook vol met foto’s van 
hem met ’bekende Nederlanders'. De 
spiegelrefl excamera was een zware 
camera met een zoomlens waarmee ik 
natuurlijk veel betere foto’s kon maken. 

Twee keer heb ik een fotovakanti e gedaan. De 
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                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten

           Specialisaties:	 	 																			Netwerken:
           Manuele Therapie                    Claudicationet
           Fysiotherapie                     Reumanetwerk Midden Brabant
           Lymfoedeem Therapie                    Parkinsonnet
           Oncologie                     Artrosezorgnet
           Second Opinion                                       Schoudernetwerk Midden Brabant                        
           Echografie

           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)
           Dry needling

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922   
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl  

   
Academische Fysio-Manueel Therapeuten 
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                                         Manuele Therapie  Claudicationet 
                    Fysiotherapie   Reumanetwerk Midden Brabant 
                    Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnet 
                                         Oncologie   Artrosezorgnet 
                                         Second Opinion                                          Schoudernetwerk Midden Brabant                         
                                         Echografie 

 
                                         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) 
                                         Dry needling 
   

                    Korte hoefstraat 1b                                 Drs. Ivo Lutke Schipholt 
              5046 DA Tilburg                                                         Drs. Herman Lutke Schipholt 
                             T: 013-5362922        Drs. Teun Castelijns 

                    E: info@fysiotherapietilburg.nl      Nienke van Gorp-Cremer 

                    I: www.fysiotherapietilburg.nl    

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

eerste keer was naar Toscane onder leiding 
van een beroepsfotograaf. Het landschap is 
glooiend met de kenmerkende cipressen, en 
natuurlijk met dat prachti ge ‘gouden’ licht dat 
je daar hebt in september. Dat was nog met 
een analoge camera: iedere dag een rolletje 
van maximaal 24 foto’s dat we op het eind van 
de dag inleverden om te laten ontwikkelen en 
afdrukken. De volgende dag werden de foto’s 
dan besproken. 

De 2e keer was naar Courtesoult, een klein 
dorpje in Frankrijk met mooie kerkjes in de 
directe omgeving. Dat was onder leiding 
van een kunstenaar. De foto’s hadden 
dus een geheel andere invalshoek. 
Inmiddels fotografeerde ik wel met een 
digitale camera. We exposeerden de foto’s in 
combinati e met beelden van een groep die 
zich diezelfde week met beeldhouwen bezig 
had gehouden. Alle bewoners van het dorp 
waren uitgenodigd om te komen kijken.

Op dit moment heb ik een digitale spiegel-
refl excamera, met 3 verschillende lenzen. 

Mijn focus is vooral het licht 
‘mooi vangen’, 

ongeacht het onderwerp. 

Daarnaast wil ik natuurlijk de compositi e 
steeds meer verbeteren en leuke ideeën 
ontwikkelen. 

Door samen met anderen te fotograferen, 
elkaars foto’s te beoordelen en goede 

Rainier van Amelsvoort loopt marathons voor KiKa. Hij zal de 
marathon van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. 

Op de plaats rust
Door: Rainier van Amelsvoort

Rusten is trainen. Die wijze les heb ik alti jd goed in mijn oren 
geknoopt. Soms moet je even pas op de plaats maken en je rust 

pakken, dat komt de prestati e uiteindelijk ten goede.

Na de marathon van Chicago pak ik ook even mijn rust. Voor herstel na een marathon staat 
ongeveer 4 tot 6 weken. Dit is per persoon verschillend natuurlijk. Fysiek maar ook mentaal 
heb je wat te verduren gehad. En daar moet je van herstellen, logisch. Er dus ook echt de 
ti jd voor nemen. Dat is vaak wat lasti ger.

Na een week zonder, ben ik weer gaan lopen. Kleine rondjes van 10km. En dit 1 à 2 keer per
week. Kalmpjes aan. Ik ren ook even geen wedstrijden. In januari staat de volgende pas 
gepland: de halve marathon van Egmond. Meteen de pitti  gste halve marathon. Je kunt het 
maar achter de rug hebben, hè? 

Tot die ti jd blijf ik mijn rust pakken. Soms laat ik ook even de teugels vieren wat eten en 
drinken betreft . Eventjes dan. Na Chicago is de focus nu op Berlijn gericht. Die is in september. 
Weer een vlakke marathon. Dat biedt meer mogelijkheden. Voor die ti jd zal ik de nodige 
wedstrijden lopen als voorbereiding op het grote werk.

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

: 2018.runforkikamarathon.nl/
rainier-van-amelsvoort

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

‘Zó gezien’ is een foto-expositi e van amateurfotografen die cursussen en workshops volgen 
bij fotografe Marjolein Tap. 12 Deelnemers willen hun werk graag aan u tonen op zaterdag 16 
en zondag 17 december 2017 in de expositi e ‘Zó gezien’. De expositi e is grati s te bezichti gen 
tussen 12.00 en 17.00 uur bij NS16, NS plein 16 te Tilburg. De fotografen heten u 
van harte welkom en zijn regelmati g aanwezig.

feedback te geven, wordt de kwaliteit van 
de foto’s steeds beter. Het is trouwens ook 
gewoon leuk om samen op pad te gaan. 

Foto-expositie ‘Zo gezien’
De ti tel van de expositi e is ’Zó gezien‘. Uiter-
aard niet omdat je zo bent uitgekeken maar 
omdat wij, de exposanten, het ‘ZO’ hebben 
gezien. De foto’s zijn hiervan het mooie en 
verrassende resultaat. Ben best wel trots!”

Schoonheid van lelijk

Marjolein Tap, Fotografi e en workshops                     
: 06 48 09 11 59 : info@studiomt.nl             
: www.studiomt.nl
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 www.spoorzone013.nl

Door de toenemende parkeerdruk in de 
wijken en de naderende oplevering van 
Clarissenhof wordt het project parkeer-
regulering Theresia / Bouwmeesterbuurt 
sneller ingevoerd dan oorspronkelijk gepland.

Aanleiding
In 2015 is de wijk geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in de Spoorzone. Bij die 
ontwikkelingen is ook de toename van auto-
verkeer genoemd en de gevolgen daarvan 
voor het parkeren in de wijk. 
In 2016 hebt u als bewoner de kans gehad 
uw mening over parkeren kenbaar te maken 
via een enquête. Per straat werd gevraagd of 
uitbreiding van de parkeerregulering (betaald 
parkeren) gewenst was, ja of nee. Desti jds 
stemde alleen de Lange Nieuwstraat en de 
Philip Vingboonsstraat in met de uitbreiding. 
Na invoering van betaald parkeren voor deze 
twee straten nam de parkeerdruk in de rest 
van de wijk wederom toe. Daarmee werd 
de noodzaak voor het invoeren van betaald 
parkeren in de totale wijk nogmaals duidelijk. 
De uitrol van deze parkeerregulering over 
heel Theresia en de Bouwmeesterbuurt stond  
al op de agenda voor de komende jaren.  

Invoering parkeerregulering Theresia / 
Bouwmeesterbuurt met reviewpanel
Door de toenemende parkeerdruk in de wijk 
en de naderende oplevering van Clarissenhof, 
is besloten de invoer parkeerregulering 
Theresia / Bouwmeesterbuurt sneller uit te 
rollen dan oorspronkelijk gepland. Het streven 
is nu om het najaar van 2018 betaald parkeren
 in te laten gaan.

De komende maanden gaat de gemeente 
in gesprek met een reviewpanel uit de wijk 
om de regulering op maat te maken. 

Parkeren Theresia en 
Bouwmeesterbuurt

Oplevering Clarissenhof
Vanaf eind november tot en met december 
worden gefaseerd de eerste circa 100 
appartementen en buitenruimte (paden en 
pleinen) van het oostelijke deel van Clarissenhof 
opgeleverd. Dat zijn gemiddeld 20 ppartement-
en per week. In het nieuwe jaar, van februari 
tot en met medio april, wordt naar verwachti ng 
de rest van de woningen opgeleverd. 

U kunt ti jdelijk hinder ondervinden van de 
verhuizingen van de nieuwe bewoners van 
Clarissenhof. Verhuiswagens, leveranciers 
en aannemer(s) zorgen voor extra verkeer 
in de wijk. We vragen hiervoor uw begrip. 
Zij worden gewezen op de ti jdelijke parkeer-
plekken voor Clarissenhof en speciaal daar-
voor aangewezen laad- en losplaatsen om 
extra parkeerdruk in de wijk te voorkomen.

� jdel� k parkeren
Vanaf 13 november is het eerste ti jdelijke 
parkeerterrein P1 Zwijsen, naast het UWV 
gebouw, met 150 betaalde parkeer-plaatsen, 
bedoeld voor bewoners van Clarissenhof, 
in gebruik genomen. Mocht blijken dat de 
150 parkeerplaatsen niet toereikend zijn en 
de parkeerdruk in de wijk weer toeneemt, 
dan wordt het volgende parkeerterrein (P2) 
aangelegd. De werkzaamheden hiervoor 
zijn voorbereid en dus snel te realiseren. Zie 
bovenstaande platt egrond voor de exacte 
locati es van de ti jdelijke parkeerplaatsen. 
Deze ti jdelijke parkeerplaatsen zijn 

aangelegd in afwachti ng van de bouw van 
een parkeergarage, naast Clarissenhof.
Om te voorkomen dat de parkeerdruk in 
de wijk toeneemt komen de bewoners van 
de appartementen op Clarissenhof niet in 
aanmerking voor een vergunning in de zones 
van Theresia en de Bouwmeesterbuurt. De 
bewoners van de laagbouw aan de Lange 
Nieuwstraat komen wel in aanmerking voor 
een vergunning in die zone van Theresia. 

Meer informati e over de parkeerregulering 
en de start van reviewpanel ontvangt u 
binnenkort via een bewonersbrief. 

Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen. Dat zijn de sleutelwoorden van de 
Kennismakerij in de Spoorzone. Ze brengt mensen, organisati es en informati ebronnen 
samen en geldt als voorbeeld van de Bibliotheek Nieuwe Sti jl. De Kennismakerij is de voor-
loper van de nieuwe bibliotheek die voor 2018 gepland staat in de Lochal van de Spoorzone.

De Kennismaker� 

De stadsbussen van Arriva vertrekken sinds 10 december vanaf het ti jdelijke busstati on 
aan de Burgemeester Brokxlaan. Het busstati on aan de Spoorlaan wordt vernieuwd. 

De wachthokjes die nu aan de Spoorlaan stonden, zijn verplaatst naar de Burgemeester 
Brokxlaan. De ti jdelijke fi etsenstalling op de Brokxlaan is verplaatst naar het UWV 
kantoor waar plaats is voor 200 fi etsen. Er staan aankondigingsborden om de fi etsers 
op de verhuizing te wijzen. Ook wordt er verwezen naar de fi etsenstallingen aan de 
Spoorlaan. Zowel in de betaalde als onbetaalde stalling is plek. De ti jdelijke stalling op 
het Burgemeester Stekelenburgplein blijft  ook beschikbaar.
De nieuwe dienstregeling voor 2018 is per 10 december ingegaan. De nieuwe 
vertrekti jden zijn te zien via : www.arriva.nl pagina: reisinformati e

Het nieuwe busstati on aan de Spoorlaan is in december 2018 klaar. Hiervoor moet het 
appartementencomplex Tilburion wijken. 
Het nieuwe busstati on krijgt een centraal gelegen eilandperron. Hieromheen komen alle 
halteplaatsen. Centraal op het bus-eiland komt waarschijnlijk een overblijfruimte 
voor buschauff eurs, een informati e- verkooppunt voor het busvervoer en kantoorruimte. 
Mogelijk komt er ook een horecavesti ging van beperkte omvang, 
bijvoorbeeld een broodjeszaak.

Fietsenstalling en busstation
� jdel� k busstation en parkeren fi etsen omgeving station

Nieuw busstation en sloop � lburion

De fototentoonstelling #LibrariesOfTheWorld is verlengd tot de 
kerstvakanti e! Tot 22 december zijn de foto's van bibliotheken van 

over de hele wereld, die gemaakt zijn door Tilburgers ter 
inspirati e voor de nieuwe bibliotheek in de LocHal, nog te zien 
in de Kennismakerij. Neem bij je bezoek gelijk één van de 
laatste LibrariesOfTheWorld-tasjes mee of pak een grati s 
exemplaar van 'Out Of The Bieb', een uitgave over een 

kunstenaarsreis langs ideeën en voorbeelden van de 
bibliotheek van de toekomst.

F� ne feestdagen!
De Kennismakerij is gesloten ti jdens de kerstvakanti e van 23 december t/m 7 januari. Vanaf 
8 januari 2018 ben je weer welkom ti jdens onze reguliere openingsti jden op werkdagen van 
10.00 tot 17.00 uur en ti jdens onze programmering. 

De Kennismakerij                                                              Burgemeester Brokxlaan 18       
kennismakerij@bibliotheekmb.nl                                                www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

De prachtig gerenoveerde Polygonale Loods hee�  op 8 december haar deuren geopend als E.V.E. 
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Karate een gezonde sport, 

een martiale 
en een manier van leven

Karateschool Bu Shin Kan voor jong en oud, een heel leven lang

Groeseind :  Gymzaal De Cocon, Groeseindstraat in Tilburg 
          Trainingen op maandag, woensdag en zaterdag
Reeshof :      Gymzaal Bergeijk, Bergeijkstraat 18 in Tilburg
                        Trainingen op dinsdag en vrijdag

unstk

RESPECT – DOORZETTINGSVERMOGEN – TOEWIJDING – ZELFBEHEERSING –  
GEDULD – CONCENTRATIE – WEERBAAR – SPIRIT – DISCIPLINE

 Joost Franken          013 - 456 24 81        06 - 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl              www.karate4you.nl

Ik ben woonachti g in Loven-Besterd en mijn grootste hobby is honden. Daarom 
heb ik circa 9 jaar geleden samen met José Spelier (woonachti g in Spanje) 
de Tiggerfoundati on opgericht. Het is een non-profi t vereniging met het doel 
honden en poezen uit het asiel van Benidorm (SPAP) te herplaatsen in Nederland. 
Wij trekken ons het lot van deze lieve dieren aan en zijn zeer met ze begaan.

In dit Spaanse asiel verblijven tussen de 350 en 400 honden terwijl er plaats is 
voor minder dan de helft . Dit zijn honden die op straat gevonden zijn, maar ook 
honden die door hun baasjes afgegeven worden. Soms kunnen ze niet meer voor

de hond zorgen of zit hun hond te veel alleen. De 
meeste mensen in Benidorm werken in de 

toeristensector en zijn weinig thuis.

Zoveel mogel� k dieren herplaatsen
Het is de bedoeling dat de Tiggerfoundati on zoveel mogelijk 

dieren in Nederland of België herplaatst. Net als de meeste 
organisati es die zich inzett en voor dieren, is het grootste 
probleem het vinden van geld voor broodnodige medicijnen en 

voor eventuele operati es bij dieren die dit nodig hebben. Meer 
informati e: www.ti ggerfoundati on.nl  :  a.bavel@home.nl

� ggerfoundation veilt voor dierenleed
Sinds kort is er een veilingwebsite voor goede doelen, 
: www.biedgebied.nl. Daar kunnen wij als goed doel grati s 

gebruik van maken. Alle opbrengsten per veiling komen geheel ten 
goede aan de Tiggerfoundati on. Wij hopen dat wij daardoor zoveel mogelijk dieren kunnen 
helpen. Ook u als lezer van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan veilingen voor ons organiseren. 

Biedgebied een veilingwebsite voor stichtingen en verenigingen
Biedgebied is een initi ati ef van Richard van Oirschot. De sti chti ngen en 
verenigingen kunnen via veilingwebsite : www.biedgebied.nl 
zelf onlineveilingen gaan organiseren, hiervoor krijgen zij een eigen 
biedgebied(veilingruimte) ter beschikking. Het gebruik van het eigen 
biedgebied en ook de fi nanciële afwikkeling van de veilingen zijn kosteloos. De 
opbrengsten van de veilingen gaan voor de volle 100% naar de sti chti ngen en verenigingen.
Ook het aanmelden van uw sti chti ng/vereniging is kosteloos. 
Aanmelden : contact@biedgebied.nl onder vermelding van 'Aanmelding goed doel.'

� ggerfoundation 

Tina komt 
uit het asiel 
te Benidorm. 
Vorig jaar 
heeft  zij 
meegedaan 
aan het programma 
Klonen van BNN. 
Ze is bij de 
laatste 3 geëindigd.

Tiggerfoundati on heeft  2 jaar geleden meegedaan aan het programma Beestenboel. De insteek was om 
opvanggezinnen in Nederland te vinden voor de asielhonden van SPAP Benidorm.

Door: Anita van Bavel
Er is veel dierenleed terwijl alle dieren recht hebben op een gelukkig leven.

De roaring twenties
Vrouwen knippen hun haar, roken sigarett en 
in pijpjes en dragen lange parelsnoeren. In de 
‘Roaring twenti es’ ontstaat een radicale 
maatschappelijke verandering, die zich uit in 
een nieuwe ti jdsgeest, een sterk toenemende 
welvaart en verandering. Van Parijs tot 
Londen en New York tot Hollywood, in de 
periode na de Eerste Wereldoorlog valt de 
moderne vrouw wereldwijd voor een 
compleet nieuwe kledingsti jl, die ook haar 
veroverde vrijheid symboliseert. 

De tentoonstelling biedt een blik op de 
glamour, overdaad en frivoliteit van dit 
moderne decennium. Naast de wervelende 
tentoonstelling worden veel extra acti viteiten 
georganiseerd in het Texti elMuseum. 

TextielMuseum | TextielLab
Het Texti elMuseum in is de enige plek ter 

Beleef de ‘Roaring twenties’ in � lburg!
De nieuwe tentoonstelling ‘1920s JAZZ AGE | Fashion & Photographs’ toont de bezoeker 
een schitt erend ti jdsbeeld met meer dan 150 haute couture en prêt-à-porter kledingstukken 
uit de periode 1919 tot 1929. 

wereld waar design, fashion, erfgoed, 
ambacht en innovati e samenkomen. Het is 
een museum in bedrijf.
Naast inspirerende tentoonstellingen heeft  
het museum zijn eigen werkplaats voor 
onderzoek naar en producti e van bijzonder 
texti el. Dit maakt het museum een belangrijke 
bron van inspirati e voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis en de 
toekomst van texti el.

1920s JAZZ AGE t/m 27 mei 2018 
Entreeprijs Texti elMuseum, € 12,00 p.p.
Meer informati e: : www.texti elmuseum.nl

 

 Tijdens de kerstvakanti e en alleen 
voor lezers van deze wijkkrant 
tegen inlevering van deze bon: 

GRATIS ENTREE 
van museum en 

expositi e JAZZ AGE

geldig 
23 december 

t/m
 7 januari 

*voor 2 personen
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Woonzorgcentrum 

Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
 
 

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    9.30 - 11.45 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
 

 
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
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  woensdag-
middag, aanvang 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 

 In december alleen bingo op 
woensdag 13 december 

 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een Kerkelijke viering in 
ons restaurant. Zondag 24 
december om 19.00 uur Kerkelijke 
viering Kerst. 
 
 

 
Optreden/presentaties 
 
Woensdag 13 december 
Koor Vocal Sound 
19.00 tot 21.00 uur 
 
Zondag 17 december 
Zangvereniging 
Klein Akkoord   
14.30 tot 16.30 uur 
 
Vrijdag 22 december 
Zanger Michel Coenen 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zaterdag 23 december 
Muziekpraktijk 
Waterviool  
13.15 uur miniconcert 
 .  
Vrijdag 29 december 
DJ Ad    
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 31 december 
Oudjaarsviering met 
zanger Haico 
14.30 tot 18.00 uur 
* Entree € 10,00 (vooraf opgeven) 
 
Dinsdag 2 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
10.00 uur 
 
Zaterdag 6 januari 
Driekoningen zingen 
14.30 tot 18.00 uur 
Ook koninkjes uit de wijk zijn welkom.  
 
 
 

 
 
Zondag 14 januari 
Nieuwjaarconcert Blaasorkest  
De Gangmaokers 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Woensdag 17 januari 
Enclavekoor  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 28 januari  
Dameskoor Con Amore 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Voor sommige activiteiten vragen we 
entree. Dat is inclusief koffie/thee.  
Gratis entree voor mensen met  
het welzijnspakket.  
 
 
Voor u allen 
Kleurrijke kerstballen, warme    
dagen, lekker eten en niet te 
vergeten veel gezelligheid.  
We zien elkaar in ’t nieuwe jaar, 
een nieuwe start van een  
nieuw verhaal. 
De beste wensen van ons allemaal.  
   Tot ziens op Den Herdgang 

 
 
 
 
 
Waardeer onze zorg op 
www.zorgkaartnederland.nl 

Den Herdgang 
 

Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden 
restaurant ‘de Brasserie’: 

 
09.00 - 11.30: Koffie drinken 
12.00 - 14.00: Warme maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek:  
Ma t/m Vr                09.30-11.30 
en Ma/Di                         18.30-20.30 
Kegelen: Maandag         10.00-11.30 
Bibliotheek: Dinsdag      09.30-10.30  
Hobbygroep: Di/Do         10.00-11.30 

Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
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 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
Ook te huur voor koffietafels, 
feesten, partijen, recepties, etc. 
                

Extra activiteiten 

 

van 15 december 2017  
 

t/m 1 februari 2018 

15 - Filmmiddag - 14.30 
17 - Zondagmiddagmatinee met  
       optreden van kinderkoor Zi-Zo  
       - 10.30 - Entree: Gratis 
22 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van seniorenorkest Sax-0-13  
       - 14.30 
24 - Eucharistie Kerstviering - 15.00 
29 - Oudjaarsmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 

 

02 - Nieuwjaarsmatinee met 
       optreden van éénmansorkest 
       KVL - 14.30 
06 - Driekoningen zingen - 18.30 
12 - Vrijdagmatinee met optreden 
       van John Desmares - 14.30   
19 - Vrijdagmatinee met optreden 
       van Peter van Berkel - 14.30   
28 - Zondagmatinee met optreden 
       van Duinstedenkapel - 14.30 
 
▪ Voor al onze matinee optredens 
geldt een entreeprijs van € 4,-  
(incl. 1 kop koffie/thee), tenzij anders 
vermeld. 
 
▪ Al onze activiteiten kunnen door 
omstandigheden aangepast moeten 
worden. Alle activiteiten zijn 
daardoor onder voorbehoud. 

 

Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor € 30,- 
per persoon per maand. 
Gedurende de hele maand 
heeft u dan vrije toegang tot alle 
activiteiten. Voor een bingokaart 
betaalt u met een 
welzijnspakket slechts € 1,50. 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk 
bijde Bijsterstede? Neem dan 
contact op met Alex Hendrickx,  
Coördinator vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24-uurs zorg met een indicatie  
van CIZ, thuiszorgadvies van 
maandag t/m vrijdag  
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Informatie tel: 0800  339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede? Informatie:  
Frans van Gurp.  
Tel: 0800  339 38 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 6 januari Driekoningen  
De Bijsterstede heeft een mooi 
programma voor u.  
 
15:30 eucharistieviering  
 
16.30-18.30  
optreden 2 koren waaronder  
De Begonia's (entree gratis). 
 
18.30 driekoningen zingen. Ook 
kinderen uit de wijk/omgeving 
nodigen we van harte uit om mee te 
komen zingen!  
 
 
 
 
 

Nieuwjaar is traditioneel de dag waarop 
het begin van het nieuwe jaar wordt 
gevierd. Deze viering gaat vaak gepaard 
met het maken van goede voornemens. 
Wij, bewoners, directie, medewerkers en 
vrijwilligers van De Bijsterstede, houden 
deze traditie graag in ere en wensen 
hierbij alle wijkbewoners een 
voorspoedig, gezond en een  

 

Mensen die op zoek zijn naar 
passende zorg en ondersteuning, 

horen en lezen graag de mening van 
anderen. Dat helpt hen bij het maken 

van een weloverwogen keuze. 
Heeft u ervaring met de zorg en 

ondersteuning van 
De Bijsterstede en bent u bereid dit 

met anderen te delen? 
Dan kan dat op 

www.zorgkaartnederland.nl
Samen maken we de zorg beter!

Zaterdag 6 januari Driekoningen 

1. De 1e lett er 
van de ti tel van 
dit arti kel

5. De 3e 
lett er na het 
woord 7

2. De 1e (2)
lett er(s) van de 
eigennaam van 
deze ondernemer

6. De 1e 
lett er van wat 
grati s is, in de 
kerstvakanti e
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    December
t/m 16 dec: 13.00 tot 17.00u, 
         wo-do-vr-za-1e zo v/d mnd, 
         Expositi e Willem Hulsken, Galerie Pjotr
t/m 22 dec: Fototentoonstelling Libraries Of 
       The World, Kennismakerij***
t/m 15 jan: 10.00 tot 17.00 uur, Yvonne’s             
       Brocante, Pop-up Museum Joannes Zwijsen

15: Wijkschouw Loven-Besterd
16: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor
16 en 17: 12.00u, foto expositi e ‘Zó gezien'
17: 13.00u, Kerst bingo, St.Aoda**
       Kerstoptreden Begonia’s, Westermarkt
       13.00u, Filmquiz in de Hall of Fame
       14.30u, Kerstmarkt De Wissel
       14.00u, Kerstf ilm in Het Spoor
       20.00u, Winterconcert Koninklijke Harmonie 
       Orpheus, Concertzaal Theaters Tilburg
20: 13.30u, Kerstmiddag in De Baselaer
21: 10.00u, Meditati e: rust creëren in je hoofd, IMB*
22: 13.00u, Kersti nloop, Kerkibo
       19.00u, kerstviering de Nieuwe Jordaan
25 en 26: 09:30u, Kerst Anti ek en Curiosamarkt,
       Koepelhal, www.vlooienmarkten.nl
25 en 26: Kerst-Diner, Brasserie de Reft er 
       Joannes Zwijsen, pg. 13
24 t/m 1 jan: kerstvieringen kerken, pg. 6 en 7
25: 12.00u, Kerst Inn, St.Aoda**
26: 13.00 tot 19.30u, Kerst Inn voor alle ouderen            
      (vanaf 60 jaar) uit de wijk, Theresia, 
       Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat, De
       Baselaer, Let op: inschrijven voor 12 december
28: inleveren antwoorden WTON wedstrijd, pg 8
29: 14.00u, Oudjaar mati nee, De Bijsterstede, 
30: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
31: 14.30u, Oudjaarsviering, Den Herdgang 
       15.00u, Oudejaarsdag, Joannes Zwijsen

23 dec t/m 7 jan: Grati s entree 
      Texti elMuseum, met bon op pg 16
23 dec t/m 7 jan: Kennismakerij*** gesloten
25 dec t/m 6 jan: IMB* gesloten 

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren
Uw advertenti e op de wijkinformati e 
pagina? Alti jd vindbaar voor de bewoners 
in uw wijk.
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com 

Januari 2018
  6: 13.30u, Nieuwjaarsrecepti e, Grati s wel             
      opgeven, St.aoda**
      14.30u, Driekoningen zingen, Den Herdgang
      15.30 u, eucharisti e viering, 16.30u optredens,           
      18.30u Driekoningen zingen, De Bijsterstede
  9: 16.30u, Mindfulness voor jongeren, IMB*
11: Info-ochtend: training Mindfulness voor       
       volwassenen, IMB*
12: 19.30u, Film in De Poorten
       Deadline Editi e februari WTON, Carnaval
14: 09.00u, Snuff elmarkt, Koepelhal
       14.00u, Nieuwjaarsconcert Koninklijke harmonie    
       Orpheus i.s.m. Gemengd Koor Resurrexit
       14.30u, Nieuwjaarconcert Den Herdgang
18: 09.00u, Feniks Kracht on Tour!, Euroscoop, pg 11
19: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
23: 19.30u, Facett en van verlies bij kanker, IMB*
25: 19.00u, Mannenavond: Kookworkshop, IMB*
27: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
28: 14.30u, Dameskoor Con Amore, Den Herdgang

Februari
  1: Editi e februari WTON, Carnaval
  9: 19.30u, Film in De Poorten
16: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
23: Deadline Editi e maart WTON, Voorjaar
24: 20.00u, Discodansavond, De Poorten

Maart
  9: 19.30u, Film in De Poorten
15: Editi e maart WTON, Voorjaar
24: 20.00u, Discodansavond, De Poorten

*IMB = Inloophuis Midden Brabant, alle acti viteiten                      
            aanmelden. De acti viteiten van het inloophuis 
           zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te       
           maken hebben (gehad) met kanker: 
           (ex-)pati ënten en hun naasten. 
**St.Aoda = Acti viteiten Sti chti ng Alleen op deze aarde:
                         Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
***Kennismakerij= De Kennismakerij, is de voorloper              
       van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018 gepland            
       staat in de Lochal van de Spoorzone. 
       Burgemeester Brokxlaan 18.

Meer acti viteiten Woonzorgcentra pg. 12 en 13                                   
ContourdeTwern pg. 5

 Agenda

      (vanaf 60 jaar) uit de wijk, Theresia, 
       Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat, De
       Baselaer, Let op: inschrijven voor 12 december

       14.30u, Kerstmarkt De Wissel
       14.00u, Kerstf ilm in Het Spoor
       20.00u, Winterconcert Koninklijke Harmonie 

Wilt u ook een aankondiging van uw acti viteit in deze agenda? Stuur een mail naar 
: wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com  Bedrijven 
: www.persoonlijkekunstencreati e.nl/tarieven-en-formaten-advertenti es-wijkkrant-ti lburg-oud-noord

Kinder 

Zaterdag 11 november ging de 
eerste spade in de grond bij het 
Spoorpark Tilburg. Het was een 
feestelijke start van de aanleg 
van het toekomstige park. En 
Scouting Esjeeka mocht helpen met 
het planten van de eerste boom!

Na een gezellige gezamelijke 
lunch, liepen scoutingleden, 
ouders en overige familieleden 
in een karvaan vanuit de 
Elzenstraat naar het Spoorpark.
 
Bij aankomst stonden de spades al 
klaar voor de scoutingleden die 
een spade mochten zetten. Eerst 
was er uiteraard een formeel 

KERKIBO 
KERSTINLOOP

vrijdag 22 december
kersti nloop 

voor direct betrokkenen van de Kinderboerderij
en buurtbewoners, 13.00 tot 15.00 uur

: www.kerkibo.nl

De Blauwe Hond
In de ti jd dat ik in België studeerde was ‘de 
Blauwe Hond’ een project om kinderen 
met het gedrag van honden vertrouwd 
te maken. Er waren veel bijti ncidenten 
en door dit lesprogramma hoopte 
iedereen die een beetje te verminderen. 
Blauwe honden bestaan niet, dus bleef 
het speels en niet-rasgebonden.

Nou, blauwe honden bestaan dus wel! 
Een Amerikaanse Staff ord, die zijn grenzen 
helemaal niet kende en in het bos stoer 
bleef spelen tot hij echt niet meer kon 
en toen instortt e. Amechti g, kortademig 
hijgend en grauw-donkerblauw werd hij 
binnengedragen ti jdens de spoeddienst. 
Temperatuur boven de 42 graden, ernsti g 
oververhit, half comateus en slap, maar 

vechtend voor zijn leven. Antonia en de 
eigenaren hebben meegevochten: medicati e 
rechtstreeks in de bloedbaan, infuus en 
afk oelen, afk oelen, afk oelen. Afk oelen 
met alcohol, icepacks en natt e doeken!
Net op ti jd begon de temperatuur te dalen 
en werd hij minder blauw. Wat was dat 
spannend! Een paar uur later mocht hij naar 
huis en een week later kwam hij op controle 
en was er niets meer aan de hand. Lippen 
en tong weer netjes roze, bloedonderzoek 
prima en een zonnig 
humeurtje! Hij zou 
zo model kunnen 
staan voor de 
lieve en roze 
variant van 
het les-
programma!

Dierenkliniek � lburg Oud Noord Veldhovenring 20    
013-303 18 18

www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl   
 info@dierenkliniekti lburgoudnoord.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.

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 
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praatje en 
daarna scheppen 
maar. Dat 
deden Emma en 
Fez (Bevers);  
Nina, Wieske en 
Seth (Welpen) 
en Amber en 
Jason (Scouts). Bever Daan vond het 
zo leuk dat hij spontaan meedeed.. 

Het was een feestelijke opening 
met een gezellige naborrel voor 
iedereen.
Nu kan het grote werk beginnen!

Scouting 
Esjeeka plant 
eerste boom 
Spoorpark 
Tilburg

en tong weer netjes roze, bloedonderzoek 
prima en een zonnig 
humeurtje! Hij zou 
zo model kunnen 

www.thebluedog.org

voor direct betrokkenen van de Kinderboerderij

KERSTINLOOP

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

W k Facebookpagina’s   Mentorschap Midden- en 
Noordoost Brabant       06 51 27 07 93
Coördinator: Hester van den Berg 
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Maatschappel ke organisaties
Feniks, Emancipati e Experti se Centrum
NS Plein 17                              013 542 18 96
info@feniksti lburg.nl
                                         www.feniksti lburg.nl

Inloophuis Midden Brabant 013 785 16 81  
info@inloophuismiddenbrabant.nl                                                  
                          www.inloophuismiddenbrabant.nl

Prettige feestdagen en 
een 

gelukkig nieuwjaar

4.  De 2e leter van 
de het rode woord

7. De 1e lett er 
van de straat 
waar deze 
kerk in staat
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Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer 
per jaar grati s bezorgd bij alle bewoners van 
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)

Eindredacti e: Claudia van der Waal
Redacti e en tekstcorrecti e: Saskia Dellevoet
Uitgever: Persoonlijke kunst en creati e

Heeft  u een NEE-NEE sti cker of de wijkkrant niet 
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten; 
De Baselaer
Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen
Supermarkten: Plus; Jumbo
Diverse: De Kennismakerij; Spijkers fi etsen; 
CNGO; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord; 
Tante Pollewop; Tilburgse Koerier
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redacti e 

E-mail adres redacti e : 
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com

Advertenti es:
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com
Advertenti e inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/
adverteerders-wijkkrant-ti lburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.

Verschijningsdata 2018:

Download de planning 2018 
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
De redacti e heeft  de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van 
de auteur(s) van de arti kelen weerspiegelen 
niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de 
redacti e. De redacti e behoudt zich het recht 
voor arti kelen te weigeren. Voor eventuele 
onjuistheden in de weergave of fouti eve informati e, 
dan wel voor schade hierdoor veroorzaakt, 
stelt de redacti e zich niet aansprakelijk.

  Posters                                      Folders 
    Visitekaartjes                        Tijdschrift en 
      Brochures  Fotoboeken  Advertenti es
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.ti lburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politi e: www.politi e.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

dmp administrati e
Dorith Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14         info@dmp-administrati e.nl       
06 54 39 12 21            dmp-administrati e.nl

Administratie

Jumbo
Bart van Peltplein 1               013 535 57 12
www.jumbo.com/content/          
jumbo-ti lburg- bart-van-peltplein

Editi e 2018 Deadline
1 februari 12 januari
15 maart 23 februari
19 april 30 maart
31 mei 11 mei
5 juli 15 juni
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

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

Stomer� 

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-Focus  
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com 
                                              saskiadellevoet.nl                            

Uitvaart
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35                           013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
        www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Therapie

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

Massageprakti jk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    06 27 32 47 70
                      www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Beurdenoort (Sport)massage
Petra van Onzenoort-van Beurden
Theresiastraat 15 A              06 22 89 23 55
              www.beurdenoort-sportmassage.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Drs. H.Lutke Schipholt    Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B              013 536 29 22
                            www.fysiotherapieti lburg.nl

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  junioren jongens       10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  senioren              j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  junioren meisjes        10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  maxioren                 j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30 Oldti mers volw. m/e verstand. beperk.
Vrij 18.30-20.00  minioren                  j+m 4 t/m 6 j
Vrij 20.00-21.30 16+ groep                         j+m 16+

Jong Nederland Loven-besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)  
www.jongnederlandlb.nl 
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl

Jong Nederland ASG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013-536 35 02    www.jongnederlandasg.nl                                                                                                                           
                      www.facebook.com/jongNLasg             
                                info@jongnederlandasg.nl
Check de site voor onze groepsavonden,
leeft ijden en nog veel meer. 

Gebit
TTL van Berkel 
Tandtechnisch laboratorium 
Ringbaan Noord 66                 013 590 41 51 
info@tt lvanberkel.nl     www.tt lvanberkel.nl

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

Rabobank Tilburg en omstreken 
Parti culieren                             013 537 99 11 
Bedrijven                                   013 537 96 60 
www.rabobank.nl/ti lburg

Hypotheek/ Bank
Rabobank Tilburg en omstreken 

All About Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutf lowers.nl      013 544 07 60
                               www.all-aboutf lowers.nl

Bloemen
All About Flowers

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75                    013 822 89 28
info@kdvkiek.nl                   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
ti lburg@nulvier.nl                   www.nulvier.nl
www.facebook.com/kinderopvangNulvier
TilburgSchaepmanstraat

Kinderopvang

Evenementen
Kerst anti ek en curiosamarkt, 
Snuff elmarkt 
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

Leon van den Berg Tuinenklussen
Tongerlose Hoefstraat 78    06 21 85 54 45
leon@tuinenklussen.nl
                                       www.tuinenklussen.nl                                                                                                         

Tuinaanleg
Leon van den Berg Tuinenklussen

TuinaanlegTuinaanleg
Leon van den Berg Tuinenklussen

De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
Eetbar De Wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info

  Restaurant/Café  Restaurant/Café

Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136              013 542 17 67
info@spijkersfi etsen.nl
                                      www.spijkersfi etsen.nl
RAP Elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest
Jules Verneweg 12A              013  544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl
Bike Repair Centre
Jan Grewenstraat 16              013 542 52 07
bikerepaircentre@gmail.com
                                  www.bikerepaircentre.nl

Fiets
                                      www.vlooienmarkten.nl

Foto’s
Foto Schmidlin               Koningsplein 246 
013  542 16 33                 06  13 91 51 86
fotoschmidlin@hotmail.com
                               www.fotoschmidlinplus.nl

Kindercampus Oculus 
Tot 01-01-2018
Onderwijs: Ringbaan Oost 275
                                                   013 542 30 82
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37
Vanaf 01-01-2018 
Onderwijs en buitenschoolse opvang:
Bankastraat 2                          013 543 46 43
Kinderdagverblijf en onderwijs:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37

Kringloop Tilburg
Ceramstraat 12                       013 577 17 78
contact@kringloopti lburg.nl
                                 www.kringloopti lburg.nl

Kringloop
                                    www.hypotheekvisie.nl

Kringloop Tilburg

Tante Pollewop kringloopboeti ek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                  www.tantepollewop.org

Kindercampus

Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                       013 543 42 77          
info.cocon@tangent.nl    www.decocon.net

Basisschool De Stappen
Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw
                                              013 542 46 41
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
                                        www.bsdestappen.nl

Basisscholen
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

Basisschool De Stappen

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7   013 542 12 41
bs.de.vijfh oeven@xpectprimair.nl                                    
                         www.devijfh oeven.nl

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                              013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     
                                           www.denbijstere.nl
Basisschool Cleijn Hasselt 
Hasseltstraat 198                    013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl 
                        www.cleijnhasselt.nl  

013 542 22 81

                        www.cleijnhasselt.nl  

Verzorging
Groepsprakti jk 2Pedicure Tilburg
Pedicure, schoonheids- en 
therapeuti sche behandelingen
Goirkestraat 12A                     013 203 43 65
info@2pedicureti lburg.nl
                                  www.2pedicureti lburg.nl
LANETTE Beauty & Body Clinic
Goirkestraat 19,                   Maak een afspraak:
ma t/m vrij 9:00-17:00:             06 11 88 55 54
Na deze ti jden online:             www.lanett e.eu 

Museum
Texti elMuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.texti elmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

Mommers Schilderwerken 
Hasseltstraat 230                   013 542 65 24
mommersschilderwerken@hetnet.nl
                 www.mommersschilderwerken.nl

Schilder

PLUS IJsselstein
Besterdring 110                      013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/ti lburg_
plus-ijsselstein_634

 Supermarkt
Jumbo

Galerie Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                       013 636 54 39
info@galeriepjotr.nl            06 13 57 64 44
                                          www.galeriepjotr.nl

Kinderstad in de wijk Oud-Noord:
Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175                        013 542 20 55
Baselaer@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal Poorten
Hasseltstraat 194                   013 464 92 26
Poorten@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal De Vijfh oeven
H. van Tulderstraat 7             013 535 90 38
DeVijfh oeven@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal Willebrord
St Willebrordplein 6                013 532 37 37
Willebrord@kinderstadti lburg.nl
          www.peuterspeelzalenti lburg.nl

Peuterspeelzaal

G. de Man-Melis
Molenstraat 128                         013 542 11 61
info@gdemanmelis.nl   www.gdemanmelis.nl

Lederwaren

Tekstbureau Theo van Ett en
info@theovanett en.nl        06  23 13 29 01 
                                       www.theovanett en.nl

Tekstschr� ver

TuiNa prakti jk – Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten
Theresiaplein 12                    06 16 51 37 07
info@marjogeeris.nl     www.marjogeeris.nl

Dierenspeciaalzaak Discus Animo
Gasthuisring 36-38                 013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
                                         www.discusanimo.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord 
Veldhovenring 20                   013 303 18 18
info@dierenkliniekti lburgoudnoord.nl
           www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl   

Dieren
R.J.Dierenbenodigdheden
Texti elplein 12                          013 544 01 22
khysta@hotmail.com
                   www.rj-dierenbenodigdheden.nl   

Suzuki Vioolstudio ‘A Beauti ful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9         06 44 94 00 81 
marti ne@suzukivioolstudio.nl
                                www.suzukivioolstudio.nl

Muziek
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Koningsplein 246 

Marjolein Tap, Fotografi e en 
workshops                     06 48 09 11 59
info@studiomt.nl             www.studiomt.nl

Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
                                      www.loven-besterd.nl
                www.facebook.com/LovenBesterd

W� kraden

Wijkorganisati e De Ring
p/a Hoefstraat 175 
info@de-ring.org                 www.de-ring.org
                     www.facebook.com/DeRing175
Wijkraad Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt 
p/a Hasseltstraat 194 
                                      www.goirke-hasselt.nl

Kindercrèche Spoorzone  013 581 10 90
Burg. Brokxlaan 1617               06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                    www.kindercreche.nl/spoorzone

Bibliotheek
De Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
                        www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

Vloerbekleding
Tapijtt egelhuis Tilburg  013 543 69 03
Veldhovenring 36                 06 50 50 84 73
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl 
                  www.tapijttegelhuis-tilburg.nl     

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

Den Herdgang                 013 583 18 00
Berlagehof 60             herdgang@dewever.nl        

Woonzorgcentra
Joannes Zwijsen             013 549 26 00
Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

                  www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

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

Auto

Sport

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91                 013 577 02 61
info@cngo.nl                               www.cngo.nl

Karateschool Bu Shin Kan     
             013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl   

3. De 4e lett er 
van het groen 
dat moet worden 
onderhouden

8. De 1e 
lett er op 
deze pagina

9. De 1e 
lett er 
van het 
cadeau 
dat je 
kunt eten

10. De 
3e lett er 
van deze 
Power

11. De 
15e lett er 
van de 
kop van 
dit arti kel

12. De 
laatste 
lett er van 
deze sport

13. De 
laatste 
lett er 
van deze 
bijzondere 
personen

Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS 
is gewonnen door: 

Mevrouw A. van Vugt, Leliestraat
Van harte gefeliciteerd!

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

Ma. 13.00-17.30      Di. t/m vr. 9.30-17.30
                  Za. 9.30-16.00

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

1 x eastpak-rugtas
1 x converse schoudertas
1x nij lon beauty-case

□ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □□
  1    2    3     4        5    6   7     8     9    10   11  12  13

MOLENSTRAAT 128, TILBURG
TEL. 013 542 11 61  WWW.GDEMANMELIS.NL

Foto: Foto Schmidlin

De bonnen op deze pagina's pg 8 en 9 WTON editi e december 2017 kunnen worden gewonnen door mee te doen aan 
de Speciale decemberprijsvraag 2017. De winnaar krijgt een mailtje met wat er gewonnen is, alleen met deze mail kunt u een 
afspraak maken met de ondernemer om uw prijs in ontvangst te nemen.
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De prakti jk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 
van Doriene van den Broek en Kees Hoosemans aan de 
Molenbochtstraat 58a slaat een nieuwe weg in! 
Vanaf januari 2018 gaat Kees met vervroegd pensioen. 
Hij heeft  zijn prakti jk overgedragen aan Reinier Vos, die 
verder gaat met Doriene onder de naam: 
Prakti jk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 
Doriene van den Broek en Reinier Vos.

Reinier (26): “Ik heb sinds 2,5 jaar een kleine fysiotherapie-
prakti jk in Sprang Capelle. Daar heb ik als algemeen fysio-
therapeut en als Claudicati o therapeut ervaring opgebouwd
o.a. in het geven van looptraining aan mensen met zgn. 
etalagebenen. In juni rond ik mijn aanvullende opleiding tot 
revalidati etrainer af waarmee ik gespecialiseerd ben in het 
revalideren van sportblessures en andere orthopedische 
klachten. Deze specialisati e sluit perfect aan bij mijn eigen 
hobby’s als fanati ek zwemmer en triatleet. Ik kijk ernaar uit om vanaf januari ook in Tilburg 
aan de slag te gaan!”

Doriene: “In 1993 zijn Kees en ik in de Besterd gestart en in die jaren hebben velen de weg naar 
onze prakti jk gevonden. Voor ons heeft  persoonlijke aandacht en het bieden van gepaste hulp 
aan onze pati ënten alti jd voorop gestaan en dat zal samen met Reinier zeker zo blijven! Hij is 
een jonge collega met genoeg plannen om de prakti jk samen op een pretti  ge manier voort te 
zett en. Ook hij draagt het vak fysiotherapie een warm hart toe. De samenwerking met Kees 

was erg fi jn en verliep alti jd heel vanzelf. We 
vulden elkaar aan als het ware. Het zal erg 
wennen zijn om Kees niet meer als collega in 
de prakti jk te zien werken. Ik wil Kees hartelijk 
danken voor de fi jne samenwerking, die we 
hebben gehad in de afgelopen 25 jaar.”

Kees: “Toen ik in 1979 afstudeerde als 
fysiotherapeut dacht ik: Dat pensioen duurt 
nog wel even. En dan is het toch zover! Meer 
vrije ti jd voor thuis, voor mijn oldti mer/motor 
en kleindochters. Ik prijs me gelukkig, dat ik 

een voortreff elijke collega bereid heb gevonden om mijn prakti jkdeel voort te zett en en wens 
Doriene en Reinier alle succes en werkplezier toe. Aan allen, die mij - als fysiotherapeut en als 
persoon - hun vertrouwen hebben gegeven, wil ik ten slott e zeggen: dankuwel en het gaat u goed!”

Ondernemers 
uit de wij k

Eigenaar Jos Aarts is met pijn in het hart 
vertrokken: "We krijgen erg veel teleurgestelde 
reacti es van vooral oudere Tilburgers. Maar 
de loop op het Wilhelminapark was er 
echt helemaal uit. De keuze van de nieuwe 
locati e is gevallen op het Koningsplein. 
Daar voelen we ons al helemaal thuis. En 
met de markt voor de deur en Portagora 
in de buurt, zijn er publiekstrekkers genoeg 
waardoor Foto Schmidlin ook goed bezocht 
wordt. En als straks de Stadswinkel weer 
terug is, zitt en wij er helemaal prima!"                                            

U kent ze vast wel, die bedrijfsboeken. Zo’n 
mooie jubileumuitgave ter gelegenheid van 
het 50- of 100-jarig bestaan van een onder-
neming. Mooie boeken met veel oude foto’s 
waar je lekker doorheen bladert. Hebt u daar-
bij ooit gedacht: “Dat zou wel iets voor ons zijn.”?

Het samenstellen van een bedrijfsboek blijkt 
voor veel bedrijven prima haalbaar. Of u nu 
een groot bedrijf heeft  of een eenmanszaak 
hebt. Of u nu zoveel jaar bestaat of iets anders 
te vieren hebt. Het levert meer op dan u denkt. 

Meerwaarde
Een bedrijfsboek is naast een fotocollage 
met bijschrift en tevens uw visitekaartje, 
een duurzaam relati egeschenk of cadeau bij 
een jubileum. U vertelt niet alleen over de 
bedrijfshistorie, maar ook waar u vandaag de 

Nieuwe fysiotherapeut in praktij k Molenbochtstraat

Verhuizing Foto Schmidlin na 100 jaar  
Foto Schmidlin opende in januari 1917 aan het Wilhelminapark. Na daar exact 100 jaar 
gevesti gd te zijn geweest, is Foto Schmidlin verhuisd naar het Koningsplein 246.

Uw bedrij fsgeschiedenis in boekvorm
Theo van Ett en is tekstschrijver in de wijk Groeseind-Hoefstraat. Naast 
het schrijven van persberichten, advertorials en redacti onele arti kelen is 
hij gespecialiseerd in het samenstellen van bedrijfs- en jubileumboeken.

dag als bedrijf voor staat. 
En waar u in de toekomst 
naartoe wilt. In tegenstelling tot de 
digitale media heeft  een bedrijfs- of jubileum-
boek eeuwigheidswaarde. Het zal nog jaren 
van hand tot hand gaan, zowel bij uw 
medewerkers als bij uw zakenrelati es. 

Vele vormen
U kunt de geschiedenis van uw bedrijf op veel 
manieren vastleggen. Een boek is er slechts 
één van. Maar denk ook eens aan een mooie 
brochure om aan uw klanten mee te geven. Ik 
help u graag om uw verhaal vorm te geven.

Wilt u meer weten over wat Tekstbureau 
Theo van Ett en voor u kan betekenen? Kijk dan 
op: : www.bedrijfsboekti lburg.nl of stuur een 
e-mail naar : info@theovanett en.nl

Kerst bij  All about Flowers

Door: Nett y Dekkers                     www.lanett e.eu

Gezichtsmaskers
Gezichtsmaskers zijn zo oud als de mensheid zelf. 
Er zijn al maskers gevonden bij de Egyptenaren. 
Doel van gezichtsmaskers is het herstel en 
vitaliteit van de huid te sti muleren. We noemen 
dat nu met een moderne term anti -aging 
maskers. De huid wordt dagelijks blootgesteld 
aan schadelijke chemicaliën en zonlicht en dit 
samen zorgt dat de veroudering van de huid 

LANETTE Beauty & Body Clinic

Het is weer december, de laatste 
maar ook de gezelligste maand van 
het jaar. Die gezelligheid kun je in huis 
halen door de kerstboom te zett en en 
mooie kerststukjes neer te zett en.

Kom snel bij ons in de winkel kijken voor 
hét kerststukje en/of -boeket dat bij jou 
of bij een dierbare op tafel hoort te 
staan! We hebben ze in diverse kleuren en maten, voor elk wat wils. Ook diverse soorten 
en maten kerstbomen. Mocht je echt niet kunnen slagen of wil je je eigen pot, schaal 
of vaas opgemaakt hebben, vraag dan gewoon of wij iets kunnen maken. 

Creati evelingen kunnen thuis zelf aan de slag met onze materialen: oase(steekschuim), 
nobilis, pinus, glitt erende asparagus, diverse safarimaterialen en waxinelichthoudertjes.

Natuurlijk kun je ook iemand verrassen met een mooi kerststukje en/of –boeket. 
Wij bezorgen ook. Tot snel in onze winkel! Vredeman de Vriesstraat 89  : 013 544  07  60   

Dinerbon t.w.v.  € 15,-

Jasmine Thai Tilburg
Molenstraat 136                013 581 07 66
www.facebook.com/jasmineti lburg                                        
                              www.jasminethaiti lburg.nl

Cadeaubon t.w.v.  € 10,-
     te besteden bij  Tante Pollewop

Tante Pollewop kringloopboeti ek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                             www.tantepollewop.org

lieke frederieke 
Tweedehands merkkleding 
              en Kringloopwinkel
   Hasseltstraat 137-02  
   06 40 63 14 28
   Liekefrederieke@telfort.nl                      
www.liekefrederieke.nl

 Cadeaubon t.w.v.  € 15,-
te besteden bij  

Lieke Frederieke

2 x 1 cadeaubon bon 
t.w.v. € 15,-

te besteden aan brood/banket 
of lifestyle/kadoartikelen

Bakkerij Eigenzinnig 
Molenbochtstraat 46      013 542 18 46 
info@bakkerijeigenzinnig.nl
                       www.bakkerijeigenzinnig.nl

All About Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutf lowers.nl 013 544 07 60
                         www.all-aboutf lowers.nl

Bloemenbon

Bakkerij Eigenzinnig
Lekker anders

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91            013 577 02 61
info@cngo.nl                          www.cngo.nl

2 x 1 proefpakket van 5 lessen 

Waardebon 
t.w.v. 
        € 15,- 

Solidare natuurvoeding
Molenbochtstraat 6         013 543 29 10
solidare@home.nl
                     www.solidarenatuurvoeding.nl

versneld wordt. In mijn kliniek 
krijg ik alti jd de vraag ’Is het 
resultaat blijvend?’ Mijn 
antwoord: "Met een anti -
aging behandeling kun 
je de voortschrijdende 
veroudering jaren uitstellen." We zien dat 
steeds meer mensen investeren in anti -aging 
behandelingen. Hierin speelt mee dat mensen 
langer vitaal gezond willen blijven. Een frisse 
gezonde huid versterkt het gevoel van vitaliteit. 

: www.fotoschmidlinplus.nl

Doriene van den Broek 
en Reinier Vos

Kees Hoosemans verwelkomt Reinier Vos
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 www.spoorzone013.nl

Door de toenemende parkeerdruk in de 
wijken en de naderende oplevering van 
Clarissenhof wordt het project parkeer-
regulering Theresia / Bouwmeesterbuurt 
sneller ingevoerd dan oorspronkelijk gepland.

Aanleiding
In 2015 is de wijk geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in de Spoorzone. Bij die 
ontwikkelingen is ook de toename van auto-
verkeer genoemd en de gevolgen daarvan 
voor het parkeren in de wijk. 
In 2016 hebt u als bewoner de kans gehad 
uw mening over parkeren kenbaar te maken 
via een enquête. Per straat werd gevraagd of 
uitbreiding van de parkeerregulering (betaald 
parkeren) gewenst was, ja of nee. Desti jds 
stemde alleen de Lange Nieuwstraat en de 
Philip Vingboonsstraat in met de uitbreiding. 
Na invoering van betaald parkeren voor deze 
twee straten nam de parkeerdruk in de rest 
van de wijk wederom toe. Daarmee werd 
de noodzaak voor het invoeren van betaald 
parkeren in de totale wijk nogmaals duidelijk. 
De uitrol van deze parkeerregulering over 
heel Theresia en de Bouwmeesterbuurt stond  
al op de agenda voor de komende jaren.  

Invoering parkeerregulering Theresia / 
Bouwmeesterbuurt met reviewpanel
Door de toenemende parkeerdruk in de wijk 
en de naderende oplevering van Clarissenhof, 
is besloten de invoer parkeerregulering 
Theresia / Bouwmeesterbuurt sneller uit te 
rollen dan oorspronkelijk gepland. Het streven 
is nu om het najaar van 2018 betaald parkeren
 in te laten gaan.

De komende maanden gaat de gemeente 
in gesprek met een reviewpanel uit de wijk 
om de regulering op maat te maken. 

Parkeren Theresia en 
Bouwmeesterbuurt

Oplevering Clarissenhof
Vanaf eind november tot en met december 
worden gefaseerd de eerste circa 100 
appartementen en buitenruimte (paden en 
pleinen) van het oostelijke deel van Clarissenhof 
opgeleverd. Dat zijn gemiddeld 20 ppartement-
en per week. In het nieuwe jaar, van februari 
tot en met medio april, wordt naar verwachti ng 
de rest van de woningen opgeleverd. 

U kunt ti jdelijk hinder ondervinden van de 
verhuizingen van de nieuwe bewoners van 
Clarissenhof. Verhuiswagens, leveranciers 
en aannemer(s) zorgen voor extra verkeer 
in de wijk. We vragen hiervoor uw begrip. 
Zij worden gewezen op de ti jdelijke parkeer-
plekken voor Clarissenhof en speciaal daar-
voor aangewezen laad- en losplaatsen om 
extra parkeerdruk in de wijk te voorkomen.

Ti jdelij k parkeren
Vanaf 13 november is het eerste ti jdelijke 
parkeerterrein P1 Zwijsen, naast het UWV 
gebouw, met 150 betaalde parkeer-plaatsen, 
bedoeld voor bewoners van Clarissenhof, 
in gebruik genomen. Mocht blijken dat de 
150 parkeerplaatsen niet toereikend zijn en 
de parkeerdruk in de wijk weer toeneemt, 
dan wordt het volgende parkeerterrein (P2) 
aangelegd. De werkzaamheden hiervoor 
zijn voorbereid en dus snel te realiseren. Zie 
bovenstaande platt egrond voor de exacte 
locati es van de ti jdelijke parkeerplaatsen. 
Deze ti jdelijke parkeerplaatsen zijn 

aangelegd in afwachti ng van de bouw van 
een parkeergarage, naast Clarissenhof.
Om te voorkomen dat de parkeerdruk in 
de wijk toeneemt komen de bewoners van 
de appartementen op Clarissenhof niet in 
aanmerking voor een vergunning in de zones 
van Theresia en de Bouwmeesterbuurt. De 
bewoners van de laagbouw aan de Lange 
Nieuwstraat komen wel in aanmerking voor 
een vergunning in die zone van Theresia. 

Meer informati e over de parkeerregulering 
en de start van reviewpanel ontvangt u 
binnenkort via een bewonersbrief. 

Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en ontspannen. Dat zijn de sleutelwoorden van de 
Kennismakerij in de Spoorzone. Ze brengt mensen, organisati es en informati ebronnen 
samen en geldt als voorbeeld van de Bibliotheek Nieuwe Sti jl. De Kennismakerij is de voor-
loper van de nieuwe bibliotheek die voor 2018 gepland staat in de Lochal van de Spoorzone.

De Kennismakerij 

De stadsbussen van Arriva vertrekken sinds 10 december vanaf het ti jdelijke busstati on 
aan de Burgemeester Brokxlaan. Het busstati on aan de Spoorlaan wordt vernieuwd. 
De nieuwe dienstregeling voor 2018 is per 10 december ingegaan. De nieuwe vertrek-
ti jden zijn te zien via : www.arriva.nl pagina: reisinformati e

De ti jdelijke fi etsenstalling achter de polygonale loods is verplaatst. Er is plaats voor 
200 fi etsen in de rekken voor het UWV kantoor op de Burgemeester Brokxlaan. Er staan 
aankondigingsborden om de fi etsers op de verhuizing te wijzen. Ook wordt er verwezen 
naar de fi etsenstallingen aan de Spoorlaan. Zowel in de betaalde als onbetaalde stalling is 
plek. De ti jdelijke stalling op het Burgemeester Stekelenburgplein blijft  ook beschikbaar.

Het nieuwe busstati on aan de Spoorlaan is in december 2018 klaar. Hiervoor moet het 
appartementencomplex Tilburion wijken. 

Het nieuwe busstati on krijgt een centraal gelegen eilandperron. Hieromheen komen alle 
halteplaatsen. Centraal op het bus-eiland komt waarschijnlijk een overblijfruimte voor 
buschauff eurs, een informati e- verkooppunt voor het busvervoer en kantoorruimte. 
Mogelijk komt er ook een horecavesti ging van beperkte omvang, bijvoorbeeld een 
broodjeszaak.

Fietsenstalling en busstation
Ti jdelij k busstation en parkeren fi etsen omgeving station

Nieuw busstation en sloop Ti lburion

De fototentoonstelling #LibrariesOfTheWorld is verlengd tot de 
kerstvakanti e! Tot 22 december zijn de foto's van bibliotheken van 

over de hele wereld, die gemaakt zijn door Tilburgers ter 
inspirati e voor de nieuwe bibliotheek in de LocHal, nog te zien 
in de Kennismakerij. Neem bij je bezoek gelijk één van de 
laatste LibrariesOfTheWorld-tasjes mee of pak een grati s 
exemplaar van 'Out Of The Bieb', een uitgave over een 

kunstenaarsreis langs ideeën en voorbeelden van de 
bibliotheek van de toekomst.

Fij ne feestdagen!
De Kennismakerij is gesloten ti jdens de kerstvakanti e van 23 december t/m 7 januari. Vanaf 
8 januari 2018 ben je weer welkom ti jdens onze reguliere openingsti jden op werkdagen van 
10.00 tot 17.00 uur en ti jdens onze programmering. 

De Kennismakerij                                                              Burgemeester Brokxlaan 18       
kennismakerij@bibliotheekmb.nl                                                www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

De prachtig gerenoveerde Polygonale Loods heeft  op 8 december haar deuren geopend als E.V.E. 



11WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD       DECEMBER 2017      DECEMBER 2017

Foto-expositie Zó gezien

Aan het woord de Hasseltse 
Henriëtt e van Raak, één van de exposanten:
“Alweer 4 jaar volg ik met veel plezier deze 
cursussen en workshops waarbij verrassende 
thema’s en creati viteit voorop staan. Het 
resultaat is bijzonder en vaak mooi.

Fotograferen doe ik al lang, op mijn 8e kocht 
ik mijn eerste camera, een plasti c ding van 
2,5 gulden (eind jaren 60), het resultaat was 
er ook naar. De foto’s hadden alleen in het 
midden een beetje scherpte. Maar ik vond het 
zo leuk. Via de pocketcamera en vervolgens 
de compact camera ben ik bij een analoge 
spiegelrefl excamera beland. Midden jaren 80 
heb ik die gekocht in de winkel van 
Joop van Tellingen. Die stond desti jds bekend 
als paparazzi en glamour-fotograaf. Zijn kleine 
winkel hing dan ook vol met foto’s van 
hem met ’bekende Nederlanders'. De 
spiegelrefl excamera was een zware 
camera met een zoomlens waarmee ik 
natuurlijk veel betere foto’s kon maken. 

Twee keer heb ik een fotovakanti e gedaan. De 

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!
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Nienke van Gorp-Cremer

eerste keer was naar Toscane onder leiding 
van een beroepsfotograaf. Het landschap is 
glooiend met de kenmerkende cipressen, en 
natuurlijk met dat prachti ge ‘gouden’ licht dat 
je daar hebt in september. Dat was nog met 
een analoge camera: iedere dag een rolletje 
van maximaal 24 foto’s dat we op het eind van 
de dag inleverden om te laten ontwikkelen en 
afdrukken. De volgende dag werden de foto’s 
dan besproken. 

De 2e keer was naar Courtesoult, een klein 
dorpje in Frankrijk met mooie kerkjes in de 
directe omgeving. Dat was onder leiding 
van een kunstenaar. De foto’s hadden 
dus een geheel andere invalshoek. 
Inmiddels fotografeerde ik wel met een 
digitale camera. We exposeerden de foto’s in 
combinati e met beelden van een groep die 
zich diezelfde week met beeldhouwen bezig 
had gehouden. Alle bewoners van het dorp 
waren uitgenodigd om te komen kijken.

Op dit moment heb ik een digitale spiegel-
refl excamera, met 3 verschillende lenzen. 

Mijn focus is vooral het licht 
‘mooi vangen’, 

ongeacht het onderwerp. 

Daarnaast wil ik natuurlijk de compositi e 
steeds meer verbeteren en leuke ideeën 
ontwikkelen. 

Door samen met anderen te fotograferen, 
elkaars foto’s te beoordelen en goede 

Rainier van Amelsvoort loopt marathons voor KiKa. Hij zal de 
marathon van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. 

Op de plaats rust
Door: Rainier van Amelsvoort

Rusten is trainen. Die wijze les heb ik alti jd goed in mijn oren 
geknoopt. Soms moet je even pas op de plaats maken en je rust 

pakken, dat komt de prestati e uiteindelijk ten goede.

Na de marathon van Chicago pak ik ook even mijn rust. Voor herstel na een marathon staat 
ongeveer 4 tot 6 weken. Dit is per persoon verschillend natuurlijk. Fysiek maar ook mentaal 
heb je wat te verduren gehad. En daar moet je van herstellen, logisch. Er dus ook echt de 
ti jd voor nemen. Dat is vaak wat lasti ger.

Na een week zonder, ben ik weer gaan lopen. Kleine rondjes van 10km. En dit 1 à 2 keer per
week. Kalmpjes aan. Ik ren ook even geen wedstrijden. In januari staat de volgende pas 
gepland: de halve marathon van Egmond. Meteen de pitti  gste halve marathon. Je kunt het 
maar achter de rug hebben, hè? 

Tot die ti jd blijf ik mijn rust pakken. Soms laat ik ook even de teugels vieren wat eten en 
drinken betreft . Eventjes dan. Na Chicago is de focus nu op Berlijn gericht. Die is in september. 
Weer een vlakke marathon. Dat biedt meer mogelijkheden. Voor die ti jd zal ik de nodige 
wedstrijden lopen als voorbereiding op het grote werk.

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

: 2018.runforkikamarathon.nl/
rainier-van-amelsvoort

Maar dan wel uitgerust. Want rusten, is trainen.

‘Zó gezien’ is een foto-expositi e van amateurfotografen die cursussen en workshops volgen 
bij fotografe Marjolein Tap. 12 Deelnemers willen hun werk graag aan u tonen op zaterdag 16 
en zondag 17 december 2017 in de expositi e ‘Zó gezien’. De expositi e is grati s te bezichti gen 
tussen 12.00 en 17.00 uur bij NS16, NS plein 16 te Tilburg. De fotografen heten u 
van harte welkom en zijn regelmati g aanwezig.

feedback te geven, wordt de kwaliteit van 
de foto’s steeds beter. Het is trouwens ook 
gewoon leuk om samen op pad te gaan. 

Foto-expositie ‘Zo gezien’
De ti tel van de expositi e is ’Zó gezien‘. Uiter-
aard niet omdat je zo bent uitgekeken maar 
omdat wij, de exposanten, het ‘ZO’ hebben 
gezien. De foto’s zijn hiervan het mooie en 
verrassende resultaat. Ben best wel trots!”

Schoonheid van lelijk

Marjolein Tap, Fotografi e en workshops                     
: 06 48 09 11 59 : info@studiomt.nl             
: www.studiomt.nl

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl
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Woonzorgcentrum 

Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
 
 

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    9.30 - 11.45 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
 

 
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
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  woensdag-
middag, aanvang 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 

 In december alleen bingo op 
woensdag 13 december 

 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een Kerkelijke viering in 
ons restaurant. Zondag 24 
december om 19.00 uur Kerkelijke 
viering Kerst. 
 
 

 
Optreden/presentaties 
 
Woensdag 13 december 
Koor Vocal Sound 
19.00 tot 21.00 uur 
 
Zondag 17 december 
Zangvereniging 
Klein Akkoord   
14.30 tot 16.30 uur 
 
Vrijdag 22 december 
Zanger Michel Coenen 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zaterdag 23 december 
Muziekpraktijk 
Waterviool  
13.15 uur miniconcert 
 .  
Vrijdag 29 december 
DJ Ad    
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 31 december 
Oudjaarsviering met 
zanger Haico 
14.30 tot 18.00 uur 
* Entree € 10,00 (vooraf opgeven) 
 
Dinsdag 2 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
10.00 uur 
 
Zaterdag 6 januari 
Driekoningen zingen 
14.30 tot 18.00 uur 
Ook koninkjes uit de wijk zijn welkom.  
 
 
 

 
 
Zondag 14 januari 
Nieuwjaarconcert Blaasorkest  
De Gangmaokers 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Woensdag 17 januari 
Enclavekoor  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 28 januari  
Dameskoor Con Amore 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Voor sommige activiteiten vragen we 
entree. Dat is inclusief koffie/thee.  
Gratis entree voor mensen met  
het welzijnspakket.  
 
 
Voor u allen 
Kleurrijke kerstballen, warme    
dagen, lekker eten en niet te 
vergeten veel gezelligheid.  
We zien elkaar in ’t nieuwe jaar, 
een nieuwe start van een  
nieuw verhaal. 
De beste wensen van ons allemaal.  
   Tot ziens op Den Herdgang 

 
 
 
 
 
Waardeer onze zorg op 
www.zorgkaartnederland.nl 

Den Herdgang 
 

Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden 
restaurant ‘de Brasserie’: 

 
09.00 - 11.30: Koffie drinken 
12.00 - 14.00: Warme maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek:  
Ma t/m Vr                09.30-11.30 
en Ma/Di                         18.30-20.30 
Kegelen: Maandag         10.00-11.30 
Bibliotheek: Dinsdag      09.30-10.30  
Hobbygroep: Di/Do         10.00-11.30 

Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
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 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
Ook te huur voor koffietafels, 
feesten, partijen, recepties, etc. 
                

Extra activiteiten 

 

van 15 december 2017  
 

t/m 1 februari 2018 

15 - Filmmiddag - 14.30 
17 - Zondagmiddagmatinee met  
       optreden van kinderkoor Zi-Zo  
       - 10.30 - Entree: Gratis 
22 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van seniorenorkest Sax-0-13  
       - 14.30 
24 - Eucharistie Kerstviering - 15.00 
29 - Oudjaarsmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 

 

02 - Nieuwjaarsmatinee met 
       optreden van éénmansorkest 
       KVL - 14.30 
06 - Driekoningen zingen - 18.30 
12 - Vrijdagmatinee met optreden 
       van John Desmares - 14.30   
19 - Vrijdagmatinee met optreden 
       van Peter van Berkel - 14.30   
28 - Zondagmatinee met optreden 
       van Duinstedenkapel - 14.30 
 
▪ Voor al onze matinee optredens 
geldt een entreeprijs van € 4,-  
(incl. 1 kop koffie/thee), tenzij anders 
vermeld. 
 
▪ Al onze activiteiten kunnen door 
omstandigheden aangepast moeten 
worden. Alle activiteiten zijn 
daardoor onder voorbehoud. 

 

Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor € 30,- 
per persoon per maand. 
Gedurende de hele maand 
heeft u dan vrije toegang tot alle 
activiteiten. Voor een bingokaart 
betaalt u met een 
welzijnspakket slechts € 1,50. 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk 
bijde Bijsterstede? Neem dan 
contact op met Alex Hendrickx,  
Coördinator vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24-uurs zorg met een indicatie  
van CIZ, thuiszorgadvies van 
maandag t/m vrijdag  
van 09.00 tot 17.00 uur.  
Informatie tel: 0800  339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede? Informatie:  
Frans van Gurp.  
Tel: 0800  339 38 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 6 januari Driekoningen  
De Bijsterstede heeft een mooi 
programma voor u.  
 
15:30 eucharistieviering  
 
16.30-18.30  
optreden 2 koren waaronder  
De Begonia's (entree gratis). 
 
18.30 driekoningen zingen. Ook 
kinderen uit de wijk/omgeving 
nodigen we van harte uit om mee te 
komen zingen!  
 
 
 
 
 

Nieuwjaar is traditioneel de dag waarop 
het begin van het nieuwe jaar wordt 
gevierd. Deze viering gaat vaak gepaard 
met het maken van goede voornemens. 
Wij, bewoners, directie, medewerkers en 
vrijwilligers van De Bijsterstede, houden 
deze traditie graag in ere en wensen 
hierbij alle wijkbewoners een 
voorspoedig, gezond en een  

 

Mensen die op zoek zijn naar 
passende zorg en ondersteuning, 

horen en lezen graag de mening van 
anderen. Dat helpt hen bij het maken 

van een weloverwogen keuze. 
Heeft u ervaring met de zorg en 

ondersteuning van 
De Bijsterstede en bent u bereid dit 

met anderen te delen? 
Dan kan dat op 

www.zorgkaartnederland.nl
Samen maken we de zorg beter!

Zaterdag 6 januari Driekoningen 
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IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Door: Frans van de Moosdijk 

Door de samenwerking van Sti chti ng 
Alleen op deze aarde en Café-zaal Bierings 
hoeft  u nooit meer alleen te zijn. 

Samen organiseren ze op 25 december de 
Kerst-in. Er zijn het hele jaar rond acti viteiten! 
Oprichter van de sti chti ng, Frans van de 
Moosdijk: "Vroeger ging ik van het ene 
internaat naar het andere en toen ik 16 jaar 
was ervaarde ik mijn eerste Kerst alleen. En 
toen dacht ik: dit nooit meer! En met deze 
gedachte heb ik deze sti chti ng opgezet." 

Geen plaats voor Stichting 
Alleen op deze aarde 
Net zoals in het jaar 0 toen Maria van het 
kind moest bevallen, had de Sti chti ng 
Alleen op deze aarde in 2005, net voor de 
maand december geen onderkomen. 
Frans: “Het was de tweede Kerst-in en er 
waren 30 inschrijvingen. Na het laatste 
gesprek met de Twern bleek dat we geen 
Kerst-in konden vieren op eerste kerstdag. 
De Twern, toen nog in de Paperclip, vond 
dat zij een beheerder moesten vrijmaken, 
en dat kon niet omdat iedereen al te 
veel uren had gedraaid. Eind november 

Nooit meer alleen met Kerst
2005 besliste de Twern dat ‘Alleen op 
deze aarde’ zelfstandig moest worden.

Ik werkte wel eens bij Café-zaal Bierings. Die 
dag kwam ik mopperend binnen in het café 
van Johan Bierings en deed mijn verhaal. 
Johan stelde voor om de Kerst-in in zijn café 
te laten plaats vinden. Zo geschiedde en 
het bleef niet bij één acti viteit per jaar.
Met na de kerst een nieuw bestuur, waar 
ook Johan tot toe is getreden, is het café dé 
standplaats voor Sti chti ng Alleen op deze 
aarde en organiseert ze sindsdien meerdere 
acti viteiten per jaar voor eenzame ouderen. 

Elke maand zijn er ontmoeti ngsgroepen 
zoals de zelfh ulpgespreksgroep. De mensen 
beschouwen het café als een huiskamer.
In de ontmoeti ngsgroep zijn we op een 
bepaald moment gaan eten, gewoon 
eenvoudige maalti jden. Dit was een 
schot in de roos. De derde dinsdag van 
de maand is er een ontmoeti ngsgroep 
met eten. Wees welkom!"
Het eten kost € 8,00 per persoon, opgeven 
kan bij Juanny van der Elzen, 
: 013 456 04 92. 

Buiten de ontmoeti ngsgroep zijn er ook nog 
andere acti viteiten zoals: Sinterklaas, 
Kerstreis (dit jaar naar Oberhausen), 
Kerst Bingo (17 dec) Kerst-in (25 
dec), Nieuwjaarfeest 9 (6 jan), 
Sjoelkampioenschappen, Carnaval op 
maandag, Paas-in, extra Bingo eens in de 
drie maanden, Vergeet me niet-dag (1e dag 
van de zomer), Week van de eenzaamheid 
(september) en Dag van ouderen. Meer 
informati e : eenzaamvolwassen@gmail.com 
of : www.alleenopdezeaarde.nl 
                           Zie ook de agenda op pg 14

Den Herdgang vernieuwt in 2018

Lange ti jd werd er in de wandelgangen 
gesproken over de mogelijke sluiti ng van 
Den Herdgang aan het Berlagehof 60. Met 
trots kunnen wij u vertellen dat deze roddel 
voorgoed naar het rijk der fabelen kan 
worden verwezen.
Voor het tweede jaar op rij behoort Den 
Herdgang tot één van de toplocati es van 
de Wever en blijft  ook de komende periode 
gewoon open. Dit heugelijke nieuws zorgt ook 
voor investeringsmogelijkheden om de locati e 
weer up-to-date te krijgen. Zo zullen er door 
de Wever diverse ruimtes binnen het gebouw 
worden gerenoveerd en/of opnieuw ingericht.

Bruin café
Om te voldoen aan de wens van de bewoners 
en omwonenden én om meer cohesie te 
krijgen met de wijk, wordt er i.s.m. Vrienden 
van Den Herdgang een bruin café gerealiseerd. 
Dit bruin café zal door de week worden 
gebruikt voor diverse welzijnsacti viteiten en 
voor enkele café-avondjes. In het weekend 
wordt de ruimte gereserveerd voor de 
exploitati e van feesten en parti jen voor 

Restaurant Den Herdgang
De open keuken van het restaurant van Den 
Herdgang krijgt een facelift . Deze wordt 
dusdanig verbouwd, dat het dé blikvanger van 
restaurant Den Herdgang zal zijn waarbij het 
daadwerkelijk eten uit zal stralen. Verder komt 
er een volledig nieuwe vloer in het restaurant 
en door middel van kleurstelling en diverse 
nieuwe meubels, vitrage en aankleding, zal 
de sfeer en beleving binnen het restaurant 
verbeteren. Restaurant Den Herdgang zal nog 
meer een uitnodigende omgeving worden 

Entree Den Herdgang
Door bezuinigingen in de zorg, is in 2016 
de keuze gemaakt de recepti e binnen Den 
Herdgang te sluiten. Dit gebeurde vooral 
om niet te hoeven snijden in de zorg zelf, de 
handen aan het bed. Al met al is dit behoorlijk 
goed gegaan en draaien we nu al bijna 2 jaar 
zonder recepti e. De ontvangst/entree van 
Den Herdgang is echter hetzelfde gebleven; 
bezoekers komen binnen in een vrij sobere 
omgeving met een lege recepti e. Mede 
hierdoor wordt ook de entree onder handen 
genomen door een andere kleurstelling, een 

bewoners en omwonende 65+ers. Zij kunnen 
dan in een gezellige en inti eme ruimte een 
feest of parti j organiseren. Hierbij is iedereen 
van harte welkom: bewoners, hun familie, 
wijkbewoners en iedereen die zich er pretti  g 
bij voelt. Ook het organiseren van een 
koffi  etafel behoort tot de mogelijkheden.

waarbij het op een gastvrije 
wijze alle bewoners, familie 
én wijkbezoekers van harte 
welkom heet. Een aan-
gename plek waar mensen 
elkaar ontmoeten om zo 
ook te ontsnappen aan een 
mogelijk sociaal isolement. 
Een warm welkom voor een lekker bakje 
koffi  e, een heerlijk drie-gangendiner, 
een pallet aan verschillende acti viteiten, 
een lekker borreltje in ons bruin café, de 
mogelijkheden voor een besloten feest in 
ons bruin café en nog veel en veel meer. Huiskamer Korvel

De huiskamer Korvel is een van de 
ruimtes waar onze bewoners gedurende 
de dag gebruik van kunnen maken en 
waarbij men in een kleine groep de dag 
doorbrengt. Deze huiskamer is opgebouwd 
uit diverse losse appartementen waarvan 
de muren desti jds zijn doorbroken. Dat 
maakt het erg lasti g hier sfeer te creëren, 
ook gezien het feit dat het meubilair 
behoorlijk gedateerd is. De huiskamer 
krijgt volledig nieuw meubilair, nieuwe 
vitrage, nieuwe kleurstelling en nieuwe 
aankleding. Ook de vloer wordt vernieuwd 
en wordt doorgetrokken in de gang. 

Voor informati evoorziening aan bewoners, 
familie en bezoekers, wordt een digitale 
informati ezuil gerealiseerd. Die zal van 
alles tonen, bijvoorbeeld informati e 
over acti viteiten, het dagmenu, Wever 
thuis en meer. Zo krijgen bewoners en 
bezoekers de juiste informati e èn creëert 
Den Herdgang een warm welkom. 

De upgrade is in 2018 gerealiseerd en zal in
fases gebeuren. De bewoners zullen 
over de planning en dergelijke nog nader 
worden geïnformeerd, middels een 
nieuwsbrief en/of een informati eavond. 
Wij hebben zin in 2018! 

Activiteiten:                                                                                          
Donderdag 14 December                                                                               
Kerststukjes maken                                                                                               
Entree: € 5,00 incl. drankjes 
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Maandag 25 december /
Zondag 26 december
Kerst-Diner in Brasserie de Refter

Zondag 31 december, Oudjaarsdag
Optreden van DJ Ron,
'Hoe waast Vruuger'
Entree: € 5,00 
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter

Pop-up Museum
Tot 15 januari
Servies, emaille, gebruiksartikelen uit 
grootmoeders tijd met brocante van 
Yvonne’s Brocante te kijk en te koop.
Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/Joannes-Zwijsen  

Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen   

  Elke week een ander  
lekker broodje!

 Zie de aanbieding 
van de week op

 www.facebook.com/
joanneszwijsen                                                                                         

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur
   Dagelijks een
warme maaltijd

 van 11.45 tot 13.30 uur

joanneszwijsen                    

Inschrijven bij  receptie Joannes Zwijsen 
Kosten zijn € 12,50 p.p.
Aanvang om 12.00 uur

Eerste Kerstdag menu
Pasteitje met rundvlees 
en champignonragout

***
Heldere bouillonsoep

***
Mini kerstrollade

Champignonroomsaus
Sperzieboontjes in spek gerold

Aardappel gratin
***

Kerstdessert

Tweede Kerstdag menu

Heldere vermicellisoep

***
Varkenshaasrol met 
bospaddenstoelen

Witlof met 
ham-kaas saus

Frietjes

***
Kerstdessert

Vrijwilliger
We zijn op zoek naar een 
vrijwilliger, die mee wil 
helpen bij de avondmaaltijd, vanaf 
16.00 tot 19.00 uur. Dagen in overleg.

Graag aan melden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00

nieuwe vloer en een nieuw zitje waardoor 
een andere beleving zal ontstaan. De oude 
recepti e wordt omgebouwd en zal niet 
meer als zodanig zal worden herkend. 

Entree Den Herdgang 2017

De open keuken van het restaurant 
Den Herdgang 2017
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    December
t/m 16 dec: 13.00 tot 17.00u, 
         wo-do-vr-za-1e zo v/d mnd, 
         Expositi e Willem Hulsken, Galerie Pjotr
t/m 22 dec: Fototentoonstelling Libraries Of 
       The World, Kennismakerij***
t/m 15 jan: 10.00 tot 17.00 uur, Yvonne’s             
       Brocante, Pop-up Museum Joannes Zwijsen

15: Wijkschouw Loven-Besterd
16: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor
16 en 17: 12.00u, foto expositi e ‘Zó gezien'
17: 13.00u, Kerst bingo, St.Aoda**
       Kerstoptreden Begonia’s, Westermarkt
       13.00u, Filmquiz in de Hall of Fame
       14.30u, Kerstmarkt De Wissel
       14.00u, Kerstf ilm in Het Spoor
       20.00u, Winterconcert Koninklijke Harmonie 
       Orpheus, Concertzaal Theaters Tilburg
20: 13.30u, Kerstmiddag in De Baselaer
21: 10.00u, Meditati e: rust creëren in je hoofd, IMB*
22: 13.00u, Kersti nloop, Kerkibo
       19.00u, kerstviering de Nieuwe Jordaan
25 en 26: 09:30u, Kerst Anti ek en Curiosamarkt,
       Koepelhal, www.vlooienmarkten.nl
25 en 26: Kerst-Diner, Brasserie de Reft er 
       Joannes Zwijsen, pg. 13
24 t/m 1 jan: kerstvieringen kerken, pg. 6 en 7
25: 12.00u, Kerst Inn, St.Aoda**
26: 13.00 tot 19.30u, Kerst Inn voor alle ouderen            
      (vanaf 60 jaar) uit de wijk, Theresia, 
       Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat, De
       Baselaer, Let op: inschrijven voor 12 december
28: Inleveren antwoorden WTON wedstrijd, pg 8
29: 14.00u, Oudjaar mati nee, De Bijsterstede, 
30: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
31: 14.30u, Oudjaarsviering, Den Herdgang 
       15.00u, Oudejaarsdag, Joannes Zwijsen

23 dec t/m 7 jan: Grati s entree 
      Texti elMuseum, met bon op pg 16
23 dec t/m 7 jan: Kennismakerij*** gesloten
25 dec t/m 6 jan: IMB* gesloten 

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren
Uw advertenti e op de wijkinformati e 
pagina? Alti jd vindbaar voor de bewoners 
in uw wijk.
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com 

Januari 2018
  6: 13.30u, Nieuwjaarsrecepti e, Grati s wel             
      opgeven, St.aoda**
      14.30u, Driekoningen zingen, Den Herdgang
      15.30 u, eucharisti e viering, 16.30u optredens,           
      18.30u Driekoningen zingen, De Bijsterstede
  9: 16.30u, Mindfulness voor jongeren, IMB*
11: Info-ochtend: training Mindfulness voor       
       volwassenen, IMB*
12: 19.30u, Film in De Poorten
       Deadline Editi e februari WTON, Carnaval
14: 09.00u, Snuff elmarkt, Koepelhal
       14.00u, Nieuwjaarsconcert Koninklijke harmonie    
       Orpheus i.s.m. Gemengd Koor Resurrexit
       14.30u, Nieuwjaarconcert Den Herdgang
18: 09.00u, Feniks Kracht on Tour!, Euroscoop, pg 11
19: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
23: 19.30u, Facett en van verlies bij kanker, IMB*
25: 19.00u, Mannenavond: Kookworkshop, IMB*
27: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
28: 14.30u, Dameskoor Con Amore, Den Herdgang

Februari
  1: Editi e februari WTON, Carnaval
  9: 19.30u, Film in De Poorten
16: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
23: Deadline Editi e maart WTON, Voorjaar
24: 20.00u, Discodansavond, De Poorten

Maart
  9: 19.30u, Film in De Poorten
15: Editi e maart WTON, Voorjaar
24: 20.00u, Discodansavond, De Poorten

*IMB = Inloophuis Midden Brabant, alle acti viteiten                      
            aanmelden. De acti viteiten van het inloophuis 
           zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te       
           maken hebben (gehad) met kanker: 
           (ex-)pati ënten en hun naasten. 
**St.Aoda = Acti viteiten Sti chti ng Alleen op deze aarde:
                         Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
***Kennismakerij= De Kennismakerij, is de voorloper              
       van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018 gepland            
       staat in de Lochal van de Spoorzone. 
       Burgemeester Brokxlaan 18.

Meer acti viteiten Woonzorgcentra pg. 12 en 13                                   
ContourdeTwern pg. 5

 Agenda

      (vanaf 60 jaar) uit de wijk, Theresia, 
       Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat, De
       Baselaer, Let op: inschrijven voor 12 december

       14.30u, Kerstmarkt De Wissel
       14.00u, Kerstf ilm in Het Spoor
       20.00u, Winterconcert Koninklijke Harmonie 

Wilt u ook een aankondiging van uw acti viteit in deze agenda? Stuur een mail naar 
: wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com  

Bedrijven : persoonlijkekunstencreati e.nl/adverteerders-wijkkrant-ti lburg-oud-noord

Kinder 

Zaterdag 11 november ging de 
eerste spade in de grond bij het 
Spoorpark Tilburg. Het was een 
feestelijke start van de aanleg 
van het toekomstige park. En 
Scouting Esjeeka mocht helpen met 
het planten van de eerste boom!

Na een gezellige gezamelijke 
lunch, liepen scoutingleden, 
ouders en overige familieleden 
in een karvaan vanuit de 
Elzenstraat naar het Spoorpark.
 
Bij aankomst stonden de spades al 
klaar voor de scoutingleden die 
een spade mochten zetten. Eerst 
was er uiteraard een formeel 

KERKIBO 
KERSTINLOOP

vrijdag 22 december
kersti nloop 

voor direct betrokkenen van de Kinderboerderij
en buurtbewoners, 13.00 tot 15.00 uur

: www.kerkibo.nl

De Blauwe Hond
In de ti jd dat ik in België studeerde was ‘de 
Blauwe Hond’ een project om kinderen 
met het gedrag van honden vertrouwd te 
maken. Er waren veel bijti ncidenten en door 
dit lesprogramma hoopte iedereen die een 
beetje te verminderen. Blauwe honden 
bestaan niet, dus bleef het 
speels en niet-rasgebonden.

Nou, blauwe honden 
bestaan dus wel! Een 
Amerikaanse Staff ord, die zijn 
grenzen helemaal niet kende en in het bos 
stoer bleef spelen tot hij echt niet meer kon 
en toen instortt e. Amechti g, kortademig 
hijgend en grauw-donkerblauw werd hij 
binnengedragen ti jdens de spoeddienst. 
Temperatuur boven de 42 graden, ernsti g 

oververhit, half comateus en slap, maar 
vechtend voor zijn leven. Antonia en de 
eigenaren hebben meegevochten: medicati e 
rechtstreeks in de bloedbaan, infuus en 
afk oelen, afk oelen, afk oelen. Afk oelen 
met alcohol, icepacks en natt e doeken!
Net op ti jd begon de temperatuur te dalen 
en werd hij minder blauw. Wat was dat 
spannend! Een paar uur later mocht hij 
naar huis en een week later kwam hij op 
controle en was er niets meer aan de hand. 
Lippen en tong weer netjes 
roze, bloedonderzoek prima 
en een zonnig humeurtje! 
Hij zou zo model kunnen 
staan voor de lieve en 
roze variant van het les-
programma!

Dierenkliniek � lburg Oud Noord Veldhovenring 20    
013-303 18 18

www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl   
 info@dierenkliniekti lburgoudnoord.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.
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praatje en 
daarna scheppen 
maar. Dat 
deden Emma en 
Fez (Bevers);  
Nina, Wieske en 
Seth (Welpen) 
en Amber en 
Jason (Scouts). Bever Daan vond het 
zo leuk dat hij spontaan meedeed.. 

Het was een feestelijke opening 
met een gezellige naborrel voor 
iedereen.
Nu kan het grote werk beginnen!

Scouting 
Esjeeka plant 
eerste boom 
Spoorpark 
Tilburg

voor direct betrokkenen van de Kinderboerderij

KERSTINLOOP

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

Wij k Facebookpagina’s   Mentorschap Midden- en 
Noordoost Brabant        06 51 27 07 93
Coördinator: Hester van den Berg 
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Maatschappelij ke organisaties
Feniks, Emancipati e Experti se Centrum
NS Plein 17                              013 542 18 96
info@feniksti lburg.nl
                                         www.feniksti lburg.nl

Inloophuis Midden Brabant 013 785 16 81  
info@inloophuismiddenbrabant.nl                                            
    www.inloophuismiddenbrabant.nl/acti viteiten

Prettige feestdagen en 
een 

gelukkig nieuwjaar

Amerikaanse Staff ord, die zijn 
roze, bloedonderzoek prima 
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Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer 
per jaar grati s bezorgd bij alle bewoners van 
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)

Eindredacti e: Claudia van der Waal
Redacti e en tekstcorrecti e: Saskia Dellevoet
Uitgever: Persoonlijke kunst en creati e

Heeft  u een NEE-NEE sti cker of de wijkkrant niet 
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten; 
De Baselaer
Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen
Supermarkten: Plus; Jumbo
Diverse: De Kennismakerij; Spijkers fi etsen; 
CNGO; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord; 
Tante Pollewop; Tilburgse Koerier
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redacti e 

E-mail adres redacti e : 
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com

Advertenti es:
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com
Advertenti e inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/
adverteerders-wijkkrant-ti lburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.

Verschijningsdata 2018:

Download de planning 2018 
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
De redacti e heeft  de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van 
de auteur(s) van de arti kelen weerspiegelen 
niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de 
redacti e. De redacti e behoudt zich het recht 
voor arti kelen te weigeren. Voor eventuele 
onjuistheden in de weergave of fouti eve informati e, 
dan wel voor schade hierdoor veroorzaakt, 
stelt de redacti e zich niet aansprakelijk.

  Posters                                      Folders 
    Visitekaartjes                        Tijdschrift en 
      Brochures  Fotoboeken  Advertenti es
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.ti lburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politi e: www.politi e.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

dmp administrati e
Dorith Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14         info@dmp-administrati e.nl       
06 54 39 12 21            dmp-administrati e.nl

Administratie

Jumbo
Bart van Peltplein 1               013 535 57 12
www.jumbo.com/content/          
jumbo-ti lburg- bart-van-peltplein

Editi e 2018 Deadline
1 februari 12 januari
15 maart 23 februari
19 april 30 maart
31 mei 11 mei
5 juli 15 juni
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

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

Stomerij 

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-Focus  
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com 
                                              saskiadellevoet.nl                            

Uitvaart
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35                           013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
        www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Therapie

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

Massageprakti jk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    06 27 32 47 70
                      www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Beurdenoort (Sport)massage
Petra van Onzenoort-van Beurden
Theresiastraat 15 A              06 22 89 23 55
              www.beurdenoort-sportmassage.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Drs. H.Lutke Schipholt    Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B              013 536 29 22
                            www.fysiotherapieti lburg.nl

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  junioren jongens       10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  senioren              j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  junioren meisjes        10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  maxioren                 j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30 Oldti mers volw. m/e verstand. beperk.
Vrij 18.30-20.00  minioren                  j+m 4 t/m 6 j
Vrij 20.00-21.30 16+ groep                         j+m 16+

Jong Nederland Loven-besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)  
www.jongnederlandlb.nl 
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl

Jong Nederland ASG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013-536 35 02    www.jongnederlandasg.nl                                                                                                                           
                      www.facebook.com/jongNLasg             
                                info@jongnederlandasg.nl
Check de site voor onze groepsavonden,
leeft ijden en nog veel meer. 

Gebit
TTL van Berkel 
Tandtechnisch laboratorium 
Ringbaan Noord 66                 013 590 41 51 
info@tt lvanberkel.nl     www.tt lvanberkel.nl

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

Rabobank Tilburg en omstreken 
Parti culieren                             013 537 99 11 
Bedrijven                                   013 537 96 60 
www.rabobank.nl/ti lburg

Hypotheek/ Bank

All About Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutf lowers.nl      013 544 07 60
                               www.all-aboutf lowers.nl

Bloemen
All About Flowers

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75                    013 822 89 28
info@kdvkiek.nl                   06 27 01 42 44
                                                  www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei
Smidspad 76A                         013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
  www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

Kinderopvang NulVier Tilburg
Schaepmanstraat 42              013 744 01 50
ti lburg@nulvier.nl                   www.nulvier.nl
www.facebook.com/kinderopvangNulvier
TilburgSchaepmanstraat

Kinderopvang

Evenementen
Kerst anti ek en curiosamarkt, 
Snuff elmarkt 
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

Leon van den Berg Tuinenklussen
Tongerlose Hoefstraat 78    06 21 85 54 45
leon@tuinenklussen.nl
                                       www.tuinenklussen.nl                                                                                                         

Tuinaanleg
Leon van den Berg Tuinenklussen

TuinaanlegTuinaanleg
Leon van den Berg Tuinenklussen

De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
Eetbar De Wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info

  Restaurant/Café  Restaurant/Café

Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136              013 542 17 67
info@spijkersfi etsen.nl
                                      www.spijkersfi etsen.nl
RAP Elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest
Jules Verneweg 12A              013  544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl
Bike Repair Centre
Jan Grewenstraat 16              013 542 52 07
bikerepaircentre@gmail.com
                                  www.bikerepaircentre.nl

Fiets
                                      www.vlooienmarkten.nl

Foto’s
Foto Schmidlin               Koningsplein 246 
013  542 16 33                  06  13 91 51 86
fotoschmidlin@hotmail.com
                               www.fotoschmidlinplus.nl

Kindercampus Oculus 
Tot 01-01-2018
Onderwijs: Ringbaan Oost 275
                                                   013 542 30 82
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37
Vanaf 01-01-2018 
Onderwijs en buitenschoolse opvang:
Bankastraat 2                          013 543 46 43
Kinderdagverblijf en onderwijs:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37

Kringloop Tilburg
Ceramstraat 12                       013 577 17 78
contact@kringloopti lburg.nl
                                 www.kringloopti lburg.nl

Kringloop
                                    www.hypotheekvisie.nl

Kringloop Tilburg

Tante Pollewop kringloopboeti ek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                  www.tantepollewop.org

Kindercampus

Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                       013 543 42 77          
info.cocon@tangent.nl    www.decocon.net

Basisschool De Stappen
Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw
                                              013 542 46 41
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
                                        www.bsdestappen.nl

Basisscholen
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

Basisschool De Stappen

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7   013 542 12 41
bs.de.vijfh oeven@xpectprimair.nl                                    
                         www.devijfh oeven.nl

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                              013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     
                                           www.denbijstere.nl
Basisschool Cleijn Hasselt 
Hasseltstraat 198                    013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl 
                        www.cleijnhasselt.nl  

013 542 22 81

                        www.cleijnhasselt.nl  

Verzorging
Groepsprakti jk 2Pedicure Tilburg
Pedicure, schoonheids- en 
therapeuti sche behandelingen
Goirkestraat 12A                     013 203 43 65
info@2pedicureti lburg.nl
                                  www.2pedicureti lburg.nl
LANETTE Beauty & Body Clinic
Goirkestraat 19,                   Maak een afspraak:
ma t/m vrij 9.00-17.00:             06 11 88 55 54
Na deze ti jden online:             www.lanett e.eu 

Museum
Texti elMuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.texti elmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

Mommers Schilderwerken 
Hasseltstraat 230                   013 542 65 24
mommersschilderwerken@hetnet.nl
                 www.mommersschilderwerken.nl

Schilder

PLUS IJsselstein
Besterdring 110                      013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/ti lburg_
plus-ijsselstein_634

 Supermarkt
Jumbo

Galerie Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                       013 636 54 39
info@galeriepjotr.nl            06 13 57 64 44
                                          www.galeriepjotr.nl

Kinderstad in de wijk Oud-Noord:
Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175                        013 542 20 55
Baselaer@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal Poorten
Hasseltstraat 194                   013 464 92 26
Poorten@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal De Vijfh oeven
H. van Tulderstraat 7             013 535 90 38
DeVijfh oeven@kinderstadti lburg.nl
Peuterspeelzaal Willebrord
St Willebrordplein 6                013 532 37 37
Willebrord@kinderstadti lburg.nl
          www.peuterspeelzalenti lburg.nl

Peuterspeelzaal

G. de Man-Melis
Molenstraat 128                         013 542 11 61
info@gdemanmelis.nl   www.gdemanmelis.nl

Lederwaren

Tekstbureau Theo van Ett en
info@theovanett en.nl        06  23 13 29 01 
                                       www.theovanett en.nl

Tekstschrij ver

TuiNa prakti jk – Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten
Theresiaplein 12                    06 16 51 37 07
info@marjogeeris.nl     www.marjogeeris.nl

Dierenspeciaalzaak Discus Animo
Gasthuisring 36-38                 013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
                                         www.discusanimo.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord 
Veldhovenring 20                   013 303 18 18
info@dierenkliniekti lburgoudnoord.nl
           www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl   

Dieren
R.J.Dierenbenodigdheden
Texti elplein 12                       013 544 01 22
khysta@hotmail.com
                   www.rj-dierenbenodigdheden.nl   

Suzuki Vioolstudio ‘A Beauti ful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9         06 44 94 00 81 
marti ne@suzukivioolstudio.nl
                                www.suzukivioolstudio.nl

Muziek
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Koningsplein 246 

Marjolein Tap, Fotografi e en 
workshops                     06 48 09 11 59
info@studiomt.nl             www.studiomt.nl

Wij kraden
Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
                                      www.loven-besterd.nl
                www.facebook.com/LovenBesterd
Wijkorganisati e De Ring
p/a Hoefstraat 175 
info@de-ring.org                 www.de-ring.org
                     www.facebook.com/DeRing175
Wijkraad Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt 
p/a Hasseltstraat 194 
                                      www.goirke-hasselt.nl

Kindercrèche Spoorzone 013 581 10 90
Burg. Brokxlaan 1617              06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
 www.kindercreche.nl/kinderopvang-spoorzone-tilburg

Bibliotheek
De Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
                        www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

Vloerbekleding
Tapijtt egelhuis Tilburg  013 543 69 03
Veldhovenring 36                 06 50 50 84 73
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl 
                  www.tapijttegelhuis-tilburg.nl     

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

Den Herdgang                 013 583 18 00
Berlagehof 60             herdgang@dewever.nl        

Joannes Zwijsen             013 549 26 00
Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Woonzorgcentra
                  www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

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

Auto

Sport

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91                 013 577 02 61
info@cngo.nl                               www.cngo.nl

Karateschool Bu Shin Kan     
             013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl   
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Karate een gezonde sport, 

een martiale 
en een manier van leven

Karateschool Bu Shin Kan voor jong en oud, een heel leven lang

Groeseind :  Gymzaal De Cocon, Groeseindstraat in Tilburg 
          Trainingen op maandag, woensdag en zaterdag
Reeshof :      Gymzaal Bergeijk, Bergeijkstraat 18 in Tilburg
                        Trainingen op dinsdag en vrijdag

unstk

RESPECT – DOORZETTINGSVERMOGEN – TOEWIJDING – ZELFBEHEERSING –  
GEDULD – CONCENTRATIE – WEERBAAR – SPIRIT – DISCIPLINE

 Joost Franken          013 - 456 24 81        06 - 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl              www.karate4you.nl

Ik ben woonachti g in Loven-Besterd en mijn grootste hobby is honden. Daarom 
heb ik circa 9 jaar geleden samen met José Spelier (woonachti g in Spanje) 
de Tiggerfoundati on opgericht. Het is een non-profi t vereniging met het doel 
honden en poezen uit het asiel van Benidorm (SPAP) te herplaatsen in Nederland. 
Wij trekken ons het lot van deze lieve dieren aan en zijn zeer met ze begaan.

In dit Spaanse asiel verblijven tussen de 350 en 400 honden terwijl er plaats is 
voor minder dan de helft . Dit zijn honden die op straat gevonden zijn, maar ook 
honden die door hun baasjes afgegeven worden. Soms kunnen ze niet meer voor

de hond zorgen of zit hun hond te veel alleen. De 
meeste mensen in Benidorm werken in de 

toeristensector en zijn weinig thuis.

Zoveel mogelij k dieren herplaatsen
Het is de bedoeling dat de Tiggerfoundati on zoveel mogelijk 

dieren in Nederland of België herplaatst. Net als de meeste 
organisati es die zich inzett en voor dieren, is het grootste 
probleem het vinden van geld voor broodnodige medicijnen en 

voor eventuele operati es bij dieren die dit nodig hebben. Meer 
informati e: www.ti ggerfoundati on.nl  :  a.bavel@home.nl

Ti ggerfoundation veilt voor dierenleed
Sinds kort is er een veilingwebsite voor goede doelen, 
: www.biedgebied.nl. Daar kunnen wij als goed doel grati s 

gebruik van maken. Alle opbrengsten per veiling komen geheel ten 
goede aan de Tiggerfoundati on. Wij hopen dat wij daardoor zoveel mogelijk dieren kunnen 
helpen. Ook u als lezer van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan veilingen voor ons organiseren. 

Biedgebied een veilingwebsite voor stichtingen en verenigingen
Biedgebied is een initi ati ef van Richard van Oirschot. De sti chti ngen en 
verenigingen kunnen via veilingwebsite : www.biedgebied.nl 
zelf onlineveilingen gaan organiseren, hiervoor krijgen zij een eigen 
biedgebied(veilingruimte) ter beschikking. Het gebruik van het eigen 
biedgebied en ook de fi nanciële afwikkeling van de veilingen zijn kosteloos. De 
opbrengsten van de veilingen gaan voor de volle 100% naar de sti chti ngen en verenigingen.
Ook het aanmelden van uw sti chti ng/vereniging is kosteloos. 
Aanmelden : contact@biedgebied.nl onder vermelding van 'Aanmelding goed doel.'

Ti ggerfoundation 

Tina komt 
uit het asiel 
te Benidorm. 
Vorig jaar 
heeft  zij 
meegedaan 
aan het programma 
Klonen van BNN. 
Ze is bij de 
laatste 3 geëindigd.

Tiggerfoundati on heeft  2 jaar geleden meegedaan aan het programma Beestenboel. De insteek was om 
opvanggezinnen in Nederland te vinden voor de asielhonden van SPAP Benidorm.

Door: Anita van Bavel
Er is veel dierenleed terwijl alle dieren recht hebben op een gelukkig leven.

De roaring twenties
Vrouwen knippen hun haar, roken sigarett en 
in pijpjes en dragen lange parelsnoeren. In de 
‘Roaring twenti es’ ontstaat een radicale 
maatschappelijke verandering, die zich uit in 
een nieuwe ti jdsgeest, een sterk toenemende 
welvaart en verandering. Van Parijs tot 
Londen en New York tot Hollywood, in de 
periode na de Eerste Wereldoorlog valt de 
moderne vrouw wereldwijd voor een 
compleet nieuwe kledingsti jl, die ook haar 
veroverde vrijheid symboliseert. 

De tentoonstelling biedt een blik op de 
glamour, overdaad en frivoliteit van dit 
moderne decennium. Naast de wervelende 
tentoonstelling worden veel extra acti viteiten 
georganiseerd in het Texti elMuseum. 

TextielMuseum | TextielLab
Het Texti elMuseum in is de enige plek ter 

Beleef de ‘Roaring twenties’ in Ti lburg!
De nieuwe tentoonstelling ‘1920s JAZZ AGE | Fashion & Photographs’ toont de bezoeker 
een schitt erend ti jdsbeeld met meer dan 150 haute couture en prêt-à-porter kledingstukken 
uit de periode 1919 tot 1929. 

wereld waar design, fashion, erfgoed, 
ambacht en innovati e samenkomen. Het is 
een museum in bedrijf.
Naast inspirerende tentoonstellingen heeft  
het museum zijn eigen werkplaats voor 
onderzoek naar en producti e van bijzonder 
texti el. Dit maakt het museum een belangrijke 
bron van inspirati e voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis en de 
toekomst van texti el.

1920s JAZZ AGE t/m 27 mei 2018 
Entreeprijs Texti elMuseum, € 12,00 p.p.
Meer informati e: : www.texti elmuseum.nl

 

 Tijdens de kerstvakanti e en alleen 
voor lezers van deze wijkkrant 
tegen inlevering van deze bon: 

GRATIS ENTREE 
van museum en 

expositi e JAZZ AGE

geldig 
23 december

 2017
t/m

 7 januari 
2018

*voor 2 personen


