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Willem II Passage
ontmoet Spoorzone

Nieuwe ronden, Nieuwe kansen.

Een nieuwe Wijkkrant Oud-Noord

Graag stel ik mezelf even voor: "Ik ben Claudia van der Waal en ik ben vormgever
en illustrator."
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl
"In maart heb ik in overleg met de
vrijwilligersredactie van de oude wijkkrant
Oud-Noord besloten om de wijkkrant
geheel zelfstandig voort te zetten.
Vanwege mijn betrokkenheid bij de
Oud-Zuid Koerier en de WijkkrantNoord,
waarvoor ik de lay-out maak, kreeg ik zin
om zelf een krant op te zetten. Mijn eerste
insteek was om in een andere wijk een compleet
nieuwe wijkkrant op te zetten. Toen ik naar de
mogelijkheden informeerde bij de drukker,
vertelde hij me dat hij net de allerlaatste
editie van de wijkkrant Oud-Noord aan het
drukken was! En of dat niet iets voor mij was.
Ik heb toen contact gezocht met de oude
vrijwillige redactie van deze wijkkrant en
na wat overleg hebben we besloten dat
ik de papieren versie voortzet en zij de
webredactie gaan doen voor de website:
: www.tilburgoudnoord.nl. Qua nieuws
werken we samen, en de advertenties
in de wijkkrant komen ook op de site."
Opzet wijkkrant
"Ik wil een wijkkrant maken voor en door

bewoners en ondernemers in de wijk. Dus
voor en door verenigingen, vrijwilligers,
ondernemers, bewoners die een feestje
te vieren hebben, enz. Iedereen kan
een stukje schrijven. Heeft u iets leuks
meegemaakt, buurt of straatfeest,
buurtpreventie of opknapbeurt, heeft
u een jubileum of een actie i.v.m. een
goed doel? Wilt u uw vrijwilligers
activiteit toelichten? Mail het me dan.
: redactie@tilburgoudnoord.nl.
U kunt er uw krant van maken! Uw
medium om uzelf te laten zien en horen in
uw wijk Oud-Noord."
Wilt u adverteren of contactgegevens/
agendapunten plaatsen, vraag dan naar de
tarieven en formaten van de advertentieruimte die de wijkkrant Oud-Noord
hanteert via
: redactie@tilburgoudnoord.nl.
Nieuw item
Een nieuw terugkerend item is: 'Een
bloemetje voor de vrijwillig(st)er'. "Kent u

OPLAGE: 14.000

Groep 6 van de Eerste

Jan Ligthartschool wint een dag je
spelen bij Speelparadijs Circus City
Claudia van der Waal
0 - 10 jaar

Wonend in de Drapenierstraat in de wijk Hasselt

0 - 11 jaar

Basisschool de Hasselt in de Hasseltstraat

12 - 18 jaar

Middelbare school

19 - 22 jaar

Modeacademie de Couture te Rotterdam

23 - 29 jaar

Eigenaresse van 'Mode en Bruidshuis Claudia' te Tilburg, Willem de Rijkestraat (Hasselt)

30 - 45 jaar

Kinderen, diverse werkzaamheden en vrijwilligerswerk

45 - 46 jaar

DTP opleiding SintLucasPro Eindhoven

46 tot nu:

Vrijwilligerswerk voor CountourdeTwern: Posters voor Coladisco Jeruzalem en
wijkcentrum De Spijkerbeemden, Lay-out Oud-Zuid Koerier en wijkkrantNoord,
content plaatsen op websites voor : www.groenewoudtilburg.nl,
: www.wijkkrantnoord.nl, : www.wijkraadzuiderkwartier.nl (pag. Oud-Zuid Koerier).
Vrijwilligerswerk voor Mentorschap Oost-Brabant: website en maken van
reader voor beginnende mentoren en advertenties, folders enz.

Nu:

Starten van bedrijf: Van der Waal kunst & creatie en opzetten van de nieuwe
wijkkrant Oud-Noord

Uitgebreide CV : www.persoonlijkekunstencreatie.nl

een vrijwilliger die u vanwege zijn of haar
tomeloze inzet graag eens in het zonnetje
zou willen zetten? Stuur een mailtje naar:
: redactie@tilburgoudnoord.nl en ik
breng een bloemetje en ik maak er een leuk
verhaal van." (Vrijwilliger juni: Jos Heefer,
zie pag. 5)
Nieuwe ronden, nieuwe kansen
De wijkkrant Oud-Noord werd voorheen
door vrijwilligers gemaakt. Dat deden zij
met volle overgave en het eindresultaat

Wijkkrant Oud-Noord gebruikt het eigen lettertype van Tilburg: TilburgsAns.

mocht er zijn. Helaas ontbrak het op het
laatst aan voldoende man-/vrouwkracht
om de papieren versie voort te zetten.
"Mijn werkwijze is anders, maar wel met
het enthousiasme wat u gewend was!"
"Ik hoop dat ik u enthousiast heb gemaakt
om u opnieuw te presenteren aan uw
wijkbewoners! Heeft u nog vragen? Wilt u
meedenken? Iets leuks te vertellen? Laat
het me weten via:
: redactie@tilburgoudnoord.nl."
Presentatie TilburgsAns in de NWE Vorst 10 April

Tilburg heeft als enige stad in Nederland een eigen lettertype. Dit lettertype is gemaakt door Sander Neijnens,
in samenwerking met Ivo van Leeuwen.
Sander Neijnens woont en
werkt in de wijk Oud-Noord.
Genoeg reden voor de
wijkkrant Oud-Noord om dit
Sander Neijnens lettertype te gebruiken voor
de krant. Het wordt nu o.a. verwerkt in
de koppen van de redactionele stukken.
Ook gaat de krant de pictogrammen
gebruiken die de ontwerper Ivo van
Leeuwen ontworpen heeft, geïnspireerd
op het karakter van de stad Tilburg. De
pictogrammen zijn afbeeldingen van
gebouwen of ander erfgoed van Tilburg.
Zoals bijv. Het Draaiend Huis of Peerke
Donders. De afbeeldingen zijn toegevoegd
in een apart lettertype: TilburgsAnsPict.
Als je het woord kruikenzeiker typt krijg
je de afbeelding van de kruikenzeiker.
Sander Neijnens vertelt: "Ik studeerde aan
de Tilburgse Universiteit Psychologie. Ik
tekenende al mijn hele leven en dus ook
tijdens mijn studie. Na mijn studie kon ik
samen met een vriend een brochure maken
voor de universiteit. We kochten samen
een Macintosh van 5000 gulden en de
opbrengst was 3600 gulden. We dachten:
“De computer kost ons uiteindelijk
maar 1400 gulden." Dit leek ons
een goede investering. Zo ben
ik de vormgeving ingerold."
Sander Neijnens maakte al vele lettertypes
o.a. blokschrift voor Uitgeverij Zwijsen
dat nu gebruikt wordt om kinderen
te leren schrijven.
Tilburg en zijn inwoners inspireerde
de ontwerper tot het maken van het
Tilburgs lettertype. Sander Neijnens:
“Letters zijn net mensen, ieder heeft

zijn eigen functie en werken samen waar
nodig en zo kom je tot mooie dingen.”
TilburgsAns is een lettertype zonder
schreven (zonder opsmuk). Schreefloze
letters (in het Engels: sans serif) is
de aanduiding voor een lettertype
zonder schreven, dus zonder de dunne
dwarsstreepjes aan het uiteinde van
de letters. Zodoende werd de werktitel
TilburgseFons (wat eerst volgens Ivo
een te chique lettertype voor Tilburg
was, en daarom Sander een compleet
nieuw lettertype moest maken) al gauw
Tilburgsans. Ans is een Tilburgse naam, met
als logisch vervolg TilburgsAns. Ans is ook
verwerkt in een afbeelding en werd het
presentatiemodel van de letter. Ans is ook
te zien op de brochure en de posters die
verspreid werden over de hele stad Tilburg.
TilburgsAns is sinds 11 april van dit jaar
gratis te downloaden, maar om het te
bekostigen is er een adoptie plan. Iedereen
kan een letter of een spatie adopteren
via de site : www.tilburgsans.nl. Je
naam komt dan op de site, met de
letter of de nummer van de spatie
ervoor. Sander Neijnens: “het is mooi
zoals er nu verbanden tussen mensen
ontstaan, soms koopt een gezin samen
de kleine letter en een bedrijf de grote
letter. We hebben André Kuipers
verteld dat hij een stukje ruimte kon
adopteren en nu bezit hij spatie 64."
De letters worden in een lijstje gedaan
en thuis bezorgd, een spatie kun je
persoonlijk bij Sander Neijnens in de
Lange Nieuwstraat adopteren. Hier werd
voor de lancering een foto van gemaakt

en deze werden samen (130
stuks) op een hele grote
Ivo van Leeuwen
poster gepresenteerd in de NWE Vorst.
De officiële lancering van het lettertype
TilburgsAns was op 10 april In het theater
de NWE Vorst. Hier werd het lettertype
gepresenteerd en dit werd gevierd met een
ode aan TilburgsAns.
Ko de Laat dichtte over Tilburg wat hij
dacht wat typisch Tilburgs is. Tilburg werd
uitgebeeld in een dans (Ulrike Doszmann).
Bezongen (Thomas Pieters) werd de
kameel van Tilburg, en het publiek mocht
Ansie meezingen met een kinderliedje
gebaseerd op het liedje Ansi van Harrie
Jekkers: “Er was een heel klein meisje...
ANSI Die ging een keertje op vak.... ANTIE.”
Ferry van de Zaande vond dat we nou wel
zoo goed Tilburgs konden schrèven, maar
proaten moest ie het publiek nog leren. De
Tilburgse stadsdichter Martin Beversluis
dichtte zijn ‘Wat ik van Ans leerde’ voor.
Tussendoor werd TilburgsAns door Sander
Neijnens en Ivo van Leeuwen de wijde
Tilburg/wereld/ruimte ingestuurd. Eerst
werd Marcelle Hendrickx (o.a. Wethouder
Cultuur) bedankt, zonder haar vertrouwen
en subsidie toezegging was TilburgsAns er
nooit geweest. Ze vertelde nog steeds heel
blij te zijn met het ?. De enige hoop die de
makers van het lettertype nog hebben is
dat de spatie door André Kuipers mee de
ruimte in genomen wordt.

Poster van de geadopteerde spaties

Nu is TilburgsAns
zelfstandig geworden
en wordt nu gebruikt
in de wijkkrant OudNoord. TilburgsAns
bestaat uit light,
Regular, Bold, Black
en TilburgsAnsPict
Ferry van de Zaande
en is gratis te
downloaden via : www.tilburgsans.nl.
Sinds 22 mei wordt het lettertype ook
tentoongesteld in Den Ophef, de brug
over de Piushaven. In het glazen
contragewicht van de brug zijn 9 pictogrammen op de ramen te zien. Aan de
zuidzijde staat de tekst ‘houdoe you do’.
Dat is half Tilburgs en half Engels en
tegelijkertijd een afscheids- en een
welkomstgroet.
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Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20

013-303 18 18

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

Bloemen van de hond die we “niet gezien” hebben
De maandagochtend na een weekend
waarin we dienst doen voor nog twee
collega-dierenartsen is altijd een
beetje anders dan anders. Maar deze
maandagochtend was speciaal: De
bloemist kwam binnen met een prachtig
boeket. Op het kaartje stond: Van de
hond die jullie “niet gezien” hebben.....

keek hij toch nog even in de bek en zag
een stuk hout dwars tussen de kiezen
vastzitten. Hij heeft het er gelijk uitgehaald,
terwijl Antonia ernaast stond. “Nou, dan
heb ik jullie niet gezien, was haar reactie.”
Meneer keek haar verbaasd aan, maar
met “niet gezien” bedoelde Antonia “dan
deze keer geen rekening, maar service.”

Nu nam ik de bloemen aan en had Antonia
dienst gedaan, dus was het logisch dat ik er
niets van begreep, maar ook Antonia moest
even denken. En daarna begon ze hartelijk
te lachen. Ze vertelde dat er een hond was
geweest, die met z’n kop schudde, rare
bekken trok en met zijn poten langs z’n
wangen wreef. Thuis had het baasje niets
kunnen vinden, maar toen de hond net
de spreekkamer in was en op tafel stond,

Natuurlijk heeft Antonia nog wel
even gekeken of er geen wondjes in
het tandvlees zaten en of er geen
kiezen los waren gekomen. En daarna
kon iedereen weer naar huis.
Meneer tevreden, hond zeker tevreden
en wij hebben 2 weken genoten van
een mooie bos bloemen op de balie!
Natasja Rijsenbrij

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT OUD-NOORD

Foto Schmidlin maakt foto’s in de wijk Oud-Noord. Herkent u het stukje wijk op de
foto en weet u op welke locatie de foto’s van de nieuwe opgave genomen zijn? Mail dan
uw oplossing naar : redactie@tilburgoudnoord.nl.
Lever in ieder geval volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:
Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres en Locatie 1: Locatie 2:

Hieronder vindt u de opgave voor juni. Onder de mensen die het juiste antwoord geven,
wordt een prachtig boeket van bloemisterij all about flowers verloot.
U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en
op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-oudnoord worden de antwoorden en de winnaar gepubliceerd. Bovendien volgt er dan weer
een nieuwe opgave!
Lijkt het u als ondernemer uit de wijk leuk om een prijsje beschikbaar te stellen? Neem
dan contact op met de redactie : redactie@tilburgoudnoord.nl.
: www.fotoschmidlinplus.nl

Wilhelminapark 39
013 - 542 16 33
06 - 139 151 86
: fotoschmidlin@hotmail.com

: www.all-aboutflowers.nl

Vredeman de Vriesstraat 89
013 - 544 07 60
: info@all-aboutflowers.nl

Opgave juni:
1

2

Pleintjesfeest op 24 september Burendag.
Op zaterdag 24 september is het
Burendag. De wijkraden van Theresia
en Loven-Besterd willen dan her
en der verspreid door de wijk
buurtactiviteiten laten plaatsvinden.
Plan is om vanaf 14.00 uur (veelal buiten)
activiteiten te laten plaatsvinden voor jong
tot oud. Bijv.: Een jeu-de-boules-demo
of -competitie, tafeltennis toernooitje of
een bike demonstratie. Verzin maar wat
je wilt delen of spelen met je buren...
Verspreid door de wijk zijn er al 5 hotspots
waar buurtgenoten zich over aan het
buigen zijn om in te vullen:
-Molenbochtplein
-Stadstuin Theresia
-St. Willibrordplein
-Energieplein
-Roozenplein
Aanvullingen, ideeën en initiatieven zijn
Wijkraad Theresia

welkom voor deze gebieden. Suggesties
bij andere gebieden (wij denken aan
bijvoorbeeld rondom Buurtpark Maria
Goretti, etc.) zijn ook welkom.
Oproep
Kortom we zijn op zoek naar ideeën
en initiatieven om dit Pleintjesfeest
wijkbreed een mooie invulling te geven.
Op 21 juni hebben we om 20.00 uur
in MFA het Spoor een bijeenkomst
om de puntjes op de i te zetten.
Contact en informatie: info@wijktheresia
en/of info@loven-besterd.nl.

: info@wijktheresia.nl

: www.wijktheresia.nl

Fusie NOAD en LONGA op sportcomplex Spoordijk

Op 13 mei heeft de algemene vergadering van NOAD het besluit genomen
om met Longa samen een nieuwe vereniging op te richten.
Longa had het besluit om te gaan fuseren al
een jaar eerder genomen. Deze nieuwe club
met de (wellicht voorlopig) nieuwe naam
NLC (NOAD Longa Combinatie) zal komend
seizoen met een deel van de elftallen
al op het vernieuwde sportcomplex
aan de Spoordijk gaan spelen.
De nieuwe voetbalclub telt een kleine
duizend leden waarvan een groot deel
jeugd. De ouders van de jeugdleden
van NOAD waren bijzonder enthousiast
over de fusie en het gaan spelen op het
sportcomplex aan de Spoordijk.
Op dit sportcomplex zal ook de
jeugdopleiding van Willem II gaan trainen

en spelen, waardoor het vernieuwde
complex goed zal worden gebruikt
en bruisen van de activiteiten.
De gemeente Tilburg is blij dat de
fusieclub een feit is en er een grote
en sterke voetbalclub aan het kanaal
zal gaan ontstaan die heel wat te
bieden zal hebben voor haar leden.

Burendag: Eindzomerfeest ’t Pastoorke en
Kinderboerderij Kerkibo
Op Burendag 24 september 2016 organiseert ’t Pastoorke (Bewonerscommissie Pastoor
van Beurdenstraat/ Vigilliusstraat) in samenwerking met Kinderboerderij Kerkibo,
een eindzomerfeest voor jong en oud.

Foto Schmidlin

Foto Schmidlin

Met gezellige markt met nieuwe en
tweedehands goederen. De kinderboerderij
is deze dag voor publiek, alleen geopend
aan de zijde van de Bisschopbekkerslaan.
Deze dag zal gestuurd worden door een
dertigtal vrijwilligers, welke

zorgen dat alles vlekkeloos
verloopt.
Inschrijven voor de markt
en informatie via :
herman1959@home.nl.

All about

Flowers
Vredeman de Vriesstraat 89
5041 GR Tilburg
Tel/Fax 013-54 40 760
www.all-aboutflowers.nl
info@all-aboutflowers.nl
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Tilburgse Kermiseditie 2016, geen lint maar een rondje

Rondje kermis
Voor een deel van Oud-Noord, waar de
kermis al sinds jaar en dag gehouden
wordt, verandert er iets. De Spoorzone met
de onlangs geopende Willem II-passage
maakt het mogelijk om een rondje kermis
door dit gebied te maken. Het wordt
er heel gezellig, met veel attracties in
combinatie met de horeca daar.

Vanaf 23 juni a.s. is een groot deel van het
kermisprogramma en meer informatie over
voor én tijdens de kermis te vinden op de
officiële kermissite:
: www.detilburgsekermis.nl en facebook,

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:

Netwerken:

Manuele Therapie
Fysiotherapie
Lymfoedeem Therapie
Oncologie
Second Opinion
Echografie

Claudicationet
Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Artrosezorgnet

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

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

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

Bestel uw
boodschappen
op plus.nl

Drs. Herman Lutke Schipholt
Nienke van Gorp-Cremer

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Open
van
en kies voor
07:00bezorgen of ophalen
tot in
de
avond!
Bestel
boodschappen
Bestel
uw uw
boodschappen
makkelijk
en snel
op plus.nl
makkelijk
en snel
op plus.nl
waar
en wanneer
u wilt.
waar
en wanneer
u wilt.

Drs. Ivo Lutke Schipholt

van belang is. Want in de kermisperiode
zijn straten afgesloten en moet u mogelijk
omrijden.
Graag tot ziens op de Tilburgse kermis!

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Kermiskrant
Een paar weken voor de kermis krijgen
alle Tilburgers weer een kermiskrant met
veel kortingsbonnen in de bus. Heeft u een
nee/nee sticker op uw brievenbus? Dan
kunt u de krant afhalen bij de VVV aan de
Spoorlaan.

N
IE
U
W

Dit jaar bevat de kermis een aantal
nieuwtjes die zeker sfeerverhogend gaan
werken. Zo wordt er meer dan voorheen
aandacht geschonken aan de uitstraling
van de Tilburgse Kermis. Tilburgers,
kermisexploitanten, winkeliers en horeca
hebben hieraan hun bijdrage geleverd.

Nostalgische Kermis
De Nostalgische Kermis verhuist dit jaar
vanwege werkzaamheden op het Willemsplein voor één keer naar het Koningsplein.
De populaire Kermisexpositie van de
Stichting Kermis Cultuur verhuist mee naar
de spiegeltent op het Koningsplein.

twitter en instagram. Op de site leest u
meer over de attracties en de activiteiten.
Daarnaast is er bereikbaarheidsinformatie
te vinden die voor u als buurtbewoners

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

NXT-XXX-X

Het aftellen naar de Tilburgse Kermis is weer
begonnen. Van vrijdag 22 tot en met zondag
31 juli is het in Tilburg weer 10 dagen feest!
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www.plus.nl
Openingstijden: ma-za:08.00-21.00
zo:09.00-21.00
Openingstijden
ma-za 08.00-21.00
zo 09.00-21.00

IJsselstein

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

www.plus.nl
www.plus.nl

IJsselstein | Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
| Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485

WIJKKRANT OUD-NOORD

JUNI 2016

4

WIJKNIEUWS

Nieuws van de gemeente Tilburg

Hoe gaat het met je buurt?
Alle buurten in Tilburg zijn met elkaar vergeleken door middel van de Wijktoets. De stand van zaken is online
te bekijken op Tilburg.nl, zoekterm 'Wijktoets'. Per buurt en thema (sociaal, fysiek, veilig) zijn de cijfers uit de
wijktoets terug te zien.
Over het algemeen gaat het goed met de Tilburgse buurten. In Oud-Noord zijn er enkele buurten die extra
aandacht nodig hebben. Twee jaar geleden is besloten om de buurten waar veel aan de hand is, te benoemen
als focuswijken. Die is er één in Oud-Noord: de Hasselt / Goirke-West. Ook zijn er in Oud-Noord twee 'aandachtswijken' waarvoor wel wat extra aandacht nodig is, maar op kleinere schaal. Dit zijn Groeseind-Hoefstraat
Noord-Oost en het Rozenplein. In juni worden de actieplannen die er al liggen voor deze wijken geactualiseerd.
Wil je meedenken en/of heb je leuke ideeën voor je buurt, dan kun je contact opnemen met onderstaande
contactpersonen van de gemeente. Of met je huismeester, als je huurder bent bij één van de corporaties.

De Hasselt/Goirke-West
Uit de wijktoets blijkt dat de bewoners van de
Hasselt/Goirke-West armoede en vervuiling als de
grootste uitdagingen zien. Dit geldt vooral in de
Textielbuurt en de Nassaubuurt, waar meer dan 30
procent van de huishoudens in armoede leeft. Maar
ook in het Kasteel, rondom het Kamgarenplein en de
Curaçaobuurt. Sommige mensen schamen zich om
gebruik te maken van de voedselbank. Lang nog niet
iedereen met een laag inkomen maakt gebruik van de
regelingen die er voor hen zijn, zoals de meedoenregeling.
De wijkbewoners vinden verder dat de rommel op
straat moet worden aangepakt. Ook ergert men zich
aan drugsgebruik en -handel, overlast door buurtbewoners en rondhangende jongeren. Opvallend is, dat
er de laatste tijd beter wordt gemeld bij het Centraal
Meldpunt en dat de Buitenbeter app vaker wordt
gebruikt. Mede daardoor konden er de laatste tijd
een aantal henneppanden worden ontruimd. Begin
van dit jaar is er bovendien een handhavingsweek
geweest, waarin overlastpanden en -personen zijn
aangepakt.
Bewoners gaan steeds actiever aan de slag om de
eigen omgeving te verbeteren. Steeds meer mensen
vragen bijvoorbeeld zwerfafvalprikkers aan. Er zijn
schoonmaakacties geweest in de buurten het Kasteel
en de Nassau.
Op 14 mei was er nog zo'n actie in de Nassaubuurt,
waar veel afval en grof huisvuil is opgehaald. Rondom
het Textielplein is een facebookgroep actief met
onder meer een maandelijkse zwerfafvalactie.

Buurtpreventie
zoekt vrijwilligers
De buurtpreventieteams Groeseind-Hoefstraat en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
zoeken nieuwe leden. Doordat vrijwilligers zichtbaar aanwezig zijn op straat en
extra oren en ogen vormen voor politie en
gemeente, kunnen inbrekers en vandalen
minder makkelijk hun slag slaan.
Wilt u de veiligheid en leefbaarheid
in uw wijk verbeteren? Neem dan
contact op met: -Team GroeseindHoefstraat: aanmelden bij wijkagent
Peter Nouwens via e-mail
Peter.Nouwens@mw-brabant.politie.nl of bij
Inez en Natascha van de gemeente (contactgegevens rechts onderaan de pagina)
-Team Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt:
aanmelden kan bij de coördinator van het
buurtpreventieteam Ton Melis
( tonmelis.tm@gmail.com) of via de wijkagenten alberto.de.jezus@mw-brabant.
politie.nl. en
cissy.oerlemans@mw-brabant.politie.nl.

En op 7 april heeft wethouder Mario Jacobs met
groep 8 van basisschool Cleijn Hasselt nieuwe bomen
geplant.

Groeseind-Hoefstraat
Noord-Oost
Er gebeurt veel in deze wijk, die bestaat uit de buurten het Schotelplein,
Pastoor Schutjesstraat, Melis Stoke en Bart van Peltplein. Wijkraad de Ring
is erg actief en organiseert allerlei activiteiten. Zo is in de meivakantie de
film Trash vertoond op het vernieuwde Pastoor Schutjesplein. De Ring
zoekt nog straatambassadeurs: aanspreekpunten in de straat/buurt die
nieuwe bewoners verwelkomen. Als u meer info wilt, kunt u mailen naar
l.verspaandonk@de-ring.org.
Over de buurt Melis Stoke was bij ons niet veel bekend. Daarom hebben
de Ring en ContourdeTwern hier dit voorjaar interviews gehouden. Hieruit
bleek dat het, ondanks de mindere score in de wijktoets, best goed gaat in
de buurt. De mensen wonen hier graag en hebben wat voor elkaar over.
We zoeken nu bewoners die hier activiteiten willen organiseren, bijvoorbeeld voor de kinderen. Ook hebben we van een paar mensen gehoord
dat ze graag taallessen willen.
Het Bart van Peltplein is helaas uitgeroepen tot het op-één-na smerigste
winkelgebied van Nederland. Daarom is er nu een groep van ondernemers
en bewoners die hier iets aan wil doen. Wilt u meedenken, dan kunt u
Inez of Natascha bellen of mailen.

Parkeer- / aanhanger overlast
Textielbuurt

De samenwerkende partners in de wijk willen graag
meer aandacht geven aan positieve zaken. Zoals de
filmavonden in de open lucht. Op 12 mei kwamen er
tientallen bewoners naar het Stenen Kamerpark om
daar buiten naar live muziek te luisteren van Frans
van der Meer en Leon van Egmond. Daarna konden
de aanwezigen op een groot scherm film kijken: 'de
100-jarige man die uit het raam klom en verdween'.
Op 26 mei is in de Textielstraat de film over
André Hazes 'Zij gelooft in mij' vertoond. En op
de donderdagen 20 en 27 oktober komen er nog
filmvertoningen op het Kamgarenplein en het
Christinahof.

Parkje terrein voormalige
Paperclip

Bij de gemeente Tilburg komen klachten binnen over het fout parkeren
van auto's op het trottoir en in openbaar groen. Ook worden aanhangwagens en caravans in het openbaar gebied gestald. Aan degenen die
het betreft het dringende verzoek om op de juiste wijze te parkeren,
op plaatsen waar dat is toegestaan. Een caravan of aanhangwagen mag
maximaal 3 dagen in het openbaar gebied staan. De Boa's van de afdeling Stadstoezicht gaan strenger optreden. Een boete voor fout parkeren
kost ongeveer 100 euro en een boete voor het stallen van caravans
en aanhangwagens is nog hoger en kan wegslepen tot gevolg hebben.
Graag uw medewerking om uw buurt schoon, heel en veilig te houden.

Meepraten?

Wie mee wil praten over
maatregelen in de buurt, kan
contact opnemen met (v.l.n.r.):
- Inez Rastovac (Schotelplein,
Rozenplein, Theresia);
inez.rastovac@tilburg.nl; tel. 0641663423
- Remmert Slagter (Theresia);
remmert.slagter@tilburg.nl; tel.
06-536 026 36
- Natascha Verhaaren
Maandag 9 mei heeft wethouder Mario Jacobs het nieuwe parkje
aan de Oude Kapelstraat geopend. Op deze plaats is twaalf jaar
geleden het voormalige wijkgebouw de Paperclip gesloopt. Bewoners hebben de afgelopen jaren regelmatig gevraagd om iets te
doen met het terrein.

(Textielplein, Kamgarenplein,
Kasteel, Nassaubuurt en
Schotelplein); natascha.
verhaaren@tilburg.nl;
tel. 06-132 093 39
- Jaap Quispel (Textielplein,
Kamgarenplein, Kasteel,
Nassaubuurt); jaap.quispel@
tilburg.nl;
tel. 06 -51 78 38 70
- Paul van Esch (Rozenplein); paul.
van.esch@tilburg.nl; tel. 06-109
621 93

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Remmert,
Natascha, Jaap en Paul van de gemeente.
Volg ons ook via Twitter
@oudestadtilburg

Geef meldingen door via de
gratis BeterBuitenApp
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

Iedere editie geeft wijkkrant Oud-Noord een bloemetje aan een vrijwillig(st)er. Een
bloemetje als dank je wel voor alle vrijwilligers in de wijk. De redactie wil een gezicht
geven aan die vrijwilligers en het werk wat ze verrichten. Deze vrijwillig(st)ers kunnen
door iedereen genomineerd worden. Kent u een vrijwilliger die u vanwege zijn of haar
tomeloze inzet graag eens in het zonnetje zou willen zetten? Laat het ons weten via:
: redactie@tilburgoudnoord.nl en we maken er een leuk verhaal van.
Jos Heefer kreeg onverwachts een bloemetje, even had hij
een kriebel in de buik maar vindt het toch wel heel leuk dat
bloemetje. Hij bedankt sociaalwerkster Mieke Huizinga die
hem heeft genomineerd. Hij werkt nu 2 en een half jaar voor
de speeltuin bij het buurthuis De Wissel, 2 ochtenden in de
week. Hiervoor had hij 3 jaar voor Thebe in de Reeshof tuintjes
bijgehouden. Helaas stopte dit en is hij via de Sociale activering
van ContourdeTwern bij De Wissel terecht gekomen. Jos vindt
het fijn werken bij De Wissel: “Ze laten je vrij, ze vragen of je
iets wil doen en ik kan zelf ook met mijn vragen terecht. Ik
werk meestal alleen, maar het is heel gezellig onder elkaar. Ik
help ook de andere vrijwilligers of buurtbewoners als ze hulp
nodig hebben in de tuin, of andere klussen. Ik vind het fijn
onder de mensen te zijn en ik vind het leuk mensen te helpen.” : www.all-aboutflowers.nl
Vredeman de Vriesstraat 89
Jos woont zelf in het centrum, maar zijn gehandicapte neef
013-544 07 60
woont een paar straten verder en daarvoor doet hij de tuin.

:
info@all-aboutflowers.nl
Naderhand loopt hij bij De Wissel binnen en ziet de kinderen
veel plezier hebben in de speeltuin.
Mieke vroeg laatst of hij Jos nog ergens mee kon plezieren. Jos vroeg gereedschap voor
de speeltuin en de klussen in De Wissel. Nu kan hij ook sloten van de deuren
maken. In de winter helpt hij mee met stofzuigen en het schoonhouden van de gymzaal.
18 mei was de opening van de opgeknapte speeltuin en heeft daarvoor 2 dagen
meegeholpen met het schilderwerk.
Jos vist graag in zijn vrije tijd en is lid van de KEHV de Ruischvoorn. Via de meedoen
regeling heeft hij een vispas kunnen aanschaffen. Met de regelmaat gaat hij ’s nachts
vissen met een tentje, zijn hondje en een neef. Met z’n tweeën is niet alleen gezelliger
en veiliger maar ook wel handig als hij beet heeft en hij de vis uit het water wil halen.
Ongeveer 2 jaar geleden haalde hij een karper van wel 20 kilo uit het water. Koikarpers
ziet hij ook regelmatig zwemmen en heeft hij ook wel eens aan de haak gehad.

CDA: meld overlast door spoor
De fractie van het CDA in de Brabantse
Provinciale Staten hoort graag uw
mogelijke ervaringen met overlast door
het spoor. De partij is op het moment bezig
om in geheel Brabant een inventarisatie
uit te voeren naar overlastlocaties door
langsrijdende treinen.
De komende jaren zal het aantal
goederentreinen dat over het Brabantse
spoor rijdt sterk toenemen. Door
een verminderende capaciteit van de

Tweedehands impressies

Betuwelijn moeten meer goederentreinen
gebruik maken van de route dwars door
de Brabantse steden. Het CDA krijgt al
enige tijd signalen dat verschillende wijken
veel overlast ervaren van langsrijdende
(goederen)treinen. Denk hierbij aan
geluidsoverlast, trillingen en het gevaar
van giftige stoffen. Graag verneemt het
CDA of ook u deze overlast ervaart. U
kunt hiervoor contact opnemen met het
Tilburgse Statenlid Marcel Deryckere via:
: mderyckere@brabant.nl.
www.portagora.eu

Wij zijn Kringloopwinkel Portagora, regelmatig vertellen we in de Wijkkrant Oud-Noord
over allerlei gebeurtenissen in de Kringloopwinkel en de activiteiten van de Portagora.
Portagora is een vrijwilligersorganisatie. In
.Al ruim 30 jaar is de kringloopwinkel van
Portagora een begrip in Tilburg en daartotaal werken er bij ons zo’n 60 vrijwilligers.
buiten. Ooit zijn we begonnen als
Sommigen maar een paar uur per week,
'Stichting Polen', maar nu werkt Portagora
anderen meerdere dagen. Iedereen bepaalt
vooral voor een aantal projecten in landen
zelf wat hij of zij aankan.
als Bosnië en Kroatië. Daarnaast bieden
Alle reden dus om eens binnen te lopen bij
we hulp in acute noodsituaties, zoals
Portagora.
bijvoorbeeld bij de vluchtelingenkampen
U ontmoet er de buurt en de wereld! Dat
in Noordwest-Frankrijk. Omdat we ook
kan elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, maar
graag iets willen bijdragen aan onze eigen
op zaterdag tot 16.00 uur. Zondag zijn we
omgeving proberen we ervoor te zorgen
gesloten.
dat we de goedkoopste kringloopwinkel
En voor wie ons nog niet kent: u vindt ons
van Tilburg zijn. Op deze manier
in de Goirkestraat, op nummer 133.
kunnen ook mensen met een kleinere
portemonnee leuke dingen kopen voor een
lage prijs.
Hoewel we van alles verkopen zijn we
toch vooral bekend door de leuk geprijsde
kleding. Als klap op de vuurpijl hebben we
elke eerste zaterdag van de maand een
grote kledingmarkt; het meeste kost dan
50 cent per stuk.
Het aanbod in meubelen is groot, de prijzen
laag. Onder begeleiding kan er in het
magazijn gesnuffeld worden tussen banken,
bedden, kasten en stoelen.
Ook voor de liefhebbers van kunst en
design hebben we genoeg te bieden.
Binnenkort houden we voor de tweede
keer een echte veiling, waarvoor al leuke
goederen klaarstaan.
De veiling vindt plaats in het magazijn van
Portagora, op zaterdag 18 juni vanaf 13.00
uur. Kijken kan al vanaf 10 uur.
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De 4 wijkcentra van ContourdeTwern in Oud-Noord.

Wijkcentrum de Baselaer
Bigala Thomas is nu ¾ jaar
centrumcoördinator van het wijkcentrum
De Baselaer. Ze coördineert de
vrijwilligers en de 5 beheerders
waaronder Ans Lamers. Samen vertellen
ze over het wijkcentrum De Baselaer.
Bigala Thomas werkt al 18 jaar bij
ContourdeTwern. Altijd in Oud-Noord.
Ze is begonnen bij buurthuis De Binding
en De Kasteelhoeve. Samengevoegd
met De Paperclip al weer 11 jaar
geleden tot MFA de Poorten. Daar
werkte ze als zakelijk leider.
Als centrumcoördinator van De Baselaer
coördineert ze de catering, regelt de
verhuur van de zalen, behandelt de
wensen/klachten af van bewoners,
huurders of bezoekers. Ook maakt ze
de schema’s voor collega’s zodat er op
iedere activiteit de juiste en genoeg
mensen staan en houdt toezicht of
alles wel goed verloopt. Het financiële
gedeelte laat ze zoveel mogelijk over aan
Ans. Ans wordt ook wel 'het manusje
van alles' genoemd in De Baselaer.
Verbouwing
Afgelopen tijd hebben ze het erg druk
gehad met de organisatie van de verbouwing die De Baselaer moet ondergaan.

Ongeveer 30 jaar is De Baselaer hetzelfde
gebleven en stil blijven staan in de tijd.
Begonnen wordt met het verplaatsen
van de biljartruimte. Omdat de biljarters
er niet gelijk mee eens waren, ging dit
nog niet zo vlot. Je verplaatst namelijk
niet alleen een ruimte maar ook mensen.
Mensen zitten al jaren op dezelfde stoel
in dezelfde ruimte. Sommige komen
wel 3 keer per dag binnenlopen, en
staan soms ‘s morgens wel om 8.15 uur
klaar om naar binnen te mogen, terwijl
De Baselaer pas om 8.30 open is. Dit
geeft maar weer aan hoe belangrijk
de biljartruimte is in de wijk. Vooral
oudere mensen maken er gebruik van.
Nu gaat de biljartruimte van voor in het
gebouw, waar altijd de lamellen dicht
zijn, naar de achterkant van De Baselaer.
Hiervoor moet eerst een muur worden
doorgebroken, maar het buitenterras is er
al. Dus straks kunnen de deuren open
met mooi weer.
Als de biljartruimte is verplaatst wordt de
ontmoetingsruimte groter en gezelliger
gemaakt. Na de verbouwing komen er
nieuwe activiteiten die jongeren aan
moeten trekken. (Start verbouwing juni)
Nederlandstalige muziek
Ans werkt al vanaf 2007 voor
ContourdeTwern, eerst als oproepbeheerder in De Poorten en vanaf 2011
bij De Baselaer. Als ze ‘s morgens binnen
komt, is ze gelijk vrolijk, want dan hoort
ze de Nederlandstalige muziek al op zich
afkomen. Huishoudelijk medewerker
Corné Faro luistert naar deze muziek en is
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Bigala Thomas en Ans Lammers

het zonnetje in huis. Het is zelfs jammer
dat Corné die om 7.00 uur begint al om
10.00 uur naar huis gaat. Het leuke contact
met het bestuur van de wijkorganisatie
de Ring en de leuke collega’s maakt haar
baan als beheerder ook heel prettig.
Als beheerder opent ze het gebouw, is
het aanspreekpunt in het wijkcentrum,
begeleidt de mensen van Diamant en
de vrijwilligers, maakt de zalen klaar en
zorgt dat er thee en koffie gereed staat.
Ze zit achter de receptie als daar even
niemand is. Ook signaleert ze defecten
en beschadigingen aan en in het gebouw,
maakt het zelf of regelt dat het gemaakt

wordt. Zelf werkt ze van 8.00 tot 17.30
uur. Maar ‘s avonds is het gebouw
ook open en dan komt er een andere
beheerder. Ans wordt soms uitgewisseld
met andere wijkcentra als dat nodig is.
Het verschil met De Baselaer en de
nieuwere multifunctionele accommodaties
(MFA’s) is wel dat in De Baselaer de tijd
een beetje heeft stil gestaan, daardoor is
het gemoedelijker. In de MFA’s verwachten
de mensen meer professionaliteit, bijv.
dat de koffie al klaar staat in de ruimten.
Wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175
open van 8.30 tot en met 23.00 uur.

Mireille van Son en Ronald Asveld

MFA Het Spoor
Op 27 maart 2011 is Multi Functionele Accommodatie (MFA) Het Spoor officieel
geopend. ContourdeTwern beheert MFA Het Spoor en het wijkcentrum. Basisschool De
Stappen is alleen eigenaar van de school en de gemeente is eigenaar van de rest van het
gebouw. In MFA Het Spoor zitten de volgende partijen gevestigd: ContourdeTwern, BS
De Stappen, NulVier, Kinderstad, Humanitas en IMW (instituut maatschappelijk werk).
In MFA Het Spoor biedt ContourdeTwern bijv. buurtbemiddeling of thuisadministratie
aan, waarbij vrijwilligers buurtbewoners hulp bieden bij het op orde brengen van de
administratie. Thuisadministratie en Humanitas werken samen om een zo goed mogelijke
ondersteuning te bieden.
Mireille van Son, centrumcoördinator MFA Het Spoor en buurthuis De Wissel
Ze vindt het leuk wanneer wijkbewoners komen met een idee om iets te organiseren
in Het Spoor. Het team helpt dan hun idee te faciliteren en waar nodig biedt deze
ondersteuning. Mireille van Son werkt nu 12,5 jaar bij ContourdeTwern toen het nog
de Twern heette. Ze is begonnen in Het Vogeltje (oud buurthuis Broekhoven). Later
in het wijkgebouw De Heyhoef en nu vanaf juni 2015 is ze centrumcoördinator in het
MFA Het Spoor en De Wissel. Er stond al een fijn team van collega’s en vrijwilligers die
precies wisten wat te doen. Vrijwilligers helpen echt mee en je kunt echt op ze rekenen.
Ze zijn een onderdeel van het team en hebben allemaal een BHV-diploma of krijgen die
aangeboden te halen. Alleen voor de avond uren is het moeilijk vrijwilligers te vinden.
Ronald Asveld beheerder MFA Het Spoor
Beheerder Ronald Asveld werkt 2 dagen en 2 avonden in Het Spoor. Voorheen heeft
hij 25 jaar voor het Textielmuseum gewerkt en nog een tijdje voor het Natuurmuseum
in diverse functies. Nu stopt hij al die ervaringen al weer 3 jaar in de beheerfunctie
bij Het Spoor. Als beheerder regelt hij dat alle activiteiten op de agenda door kunnen

gaan. Zoals het klaarzetten van koffie, beamers en computers. Als beheerder heeft
hij het eerste contact met de gasten en daardoor ook een signalerende functie, maar
denkt ook mee over de behoeftes van de gasten en op welke manier dat vertaald
kan worden. De beheerders in Het Spoor werken bijna allemaal op vaste tijden. Dat
is erg fijn voor de mensen dat ze steeds hetzelfde gezicht zien, maar ook voor de
betrokkenheid met de mensen. De beheerders weten wat er speelt, hoe de mensen
van de activiteit het graag willen hebben, maar ook naar persoonlijke dingen wordt
over en weer geïnformeerd. Dat de mensen dit waarderen merken ze aan het feit
dat mensen terug komen als ze een vergaderruimte willen huren, en ook omdat er
mensen van buiten de wijk hier ruimtes huren. Die flexibiliteit is onze kracht. Het
leuke van al die verschillende gebruikers van Het Spoor is wel de wisselwerking
tussen al die mensen. De kinderen van De Stappen gaan opa en oma kijken, terwijl de
ouderen hiervan genieten en zich ondertussen laten vermaken door de kinderen.
Activiteiten voor wijkbewoners
In Het Spoor huizen meerdere biljartclubs. Buiten ligt een baan voor jeu de boules, er is
een bingo, wijklunch, wijkrestaurant en een filmavond. De gymzaal die overdag door de
school gebruikt wordt, is ‘s avonds bezet door o.a. volleybal, honkbaltraining en basketbal.
Er zijn veel vrijwilligersactiviteiten. Zo is er een groep die bij de mensen thuis gratis kleine
klusjes doen (Klein Karwei). En ook de vriendschapsbank. (zie pag. 10).
Het Spoor is ook op aanvraag beschikbaar in het weekend. Buurtbewoners kunnen met
ideeën komen. Heb je een leuk idee, neem dan contact op met Mireille van Son
: 013 - 542 16 64 of : mireillevanson@contourdetwern.nl.
19 juni wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Deze vindt plaats aan de
achterkant van Het Spoor, op het terrein van het verzorgingstehuis de Bijsterstede.
Wijkcentrum MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, is open van maandag tot en met
donderdag van 8.00 - 24.00 uur en vrijdag van 08.00 - 23.00 uur.
In de weekenden op aanvraag.

WIJKKRANT OUD-NOORD

MFA De Poorten
Vrijwilligers
Sociaal werker Wendy Zwekars begint
enthousiast en trots te vertellen dat het
in MFA De Poorten steeds meer draait op
vrijwilligers. Het streven is om naast iedere
beheerder twee vrijwilligers te hebben.
Vrijwilligers die volledig meedraaien in
beheer, de bar en activiteiten. Daarom
worden vrijwilligers ook geschoold
en krijgen ze trainingen. Dit alles om
de ommekeer te maken van dat eerst
ContourdeTwern activiteiten organiseerde
voor wijkbewoners naar wijkbewoners
die zelf activiteiten organiseren met
medewerking van ContourdeTwern.

Frank de Weijer

De Plaza

The DiZz
‘The DiZz’ is het jongerencentrum in de wijk
Oud-Noord
Jongerenwerk R-NEWT is er voor jongeren
in Tilburg en omstreken. In Oud-Noord zijn
jongeren van 12-23 jaar welkom om mee
te doen aan activiteiten en ondersteuning
te ontvangen op diverse leefgebieden
zoals financiën, talentontwikkeling en
vrijetijdsbesteding. Binnen het team
van jongerenwerkers in Oud-Noord
werken Marcel Vlemmix, Babs van Hees,
Chiara Riboch, Jacinthe Rhioui & Olton
Berrenstein. Op de website van R-NEWT
staan de email-adressen, maar je kan ze
ook gewoon benaderen via Facebook.
Iedere jongerenwerker van R-NEWT heeft
een facebookaccount: Voornaam + Rnewt.
Activiteiten bij The DiZz
Elke week vinden er meerdere activiteiten
plaats voor jongeren in Oud-Noord. Zo
is er elke vrijdagavond een open inloop
activiteit voor jongeren vanaf 12 jaar.
Op deze avond is er gelegenheid voor
ontmoeting, gezelligheid en plezier maken!
Je kan op de vrijdagavond achter de
playstation kruipen, lekker buiten chillen of
een potje poolen. Ook is er een echte DJ,
waar je je favoriete liedjes aan kunt vragen.
Als je het aandurft kan je ook karaoke
zingen. Op deze vrijdagavond werkt een
leuk team van vrijwilligers, stagiaires en
jongerenwerkers samen om jullie een leuke
avond te laten beleven. Kom jij ook een
keer langs?
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MFA De Poorten wil veranderen in een
bruisend centrum waarin bewoners uit
de wijk meer betrokken worden. Wendy
werkt aan een groep van beheerders en
vrijwilligers die samen functioneren als
een team, dat op elkaar kan rekenen,
vertrouwen, flexibel is en betrokken zijn.
Tijdens een deskundigheidsdag gingen
beheerders en vrijwilligers samen in
gesprek daarover onder begeleiding
van een trainer en Wendy. Er zijn op
dit moment veel vrijwilligers die al wat
ouder zijn (‘jong gepensioneerden’),
maar eigenlijk is het een leuke job voor
mensen van alle leeftijden. Als je graag
met mensen omgaat, klanten vriendelijk
wil bedienen en bereid bent om mee
aan te pakken ben je zeker welkom.
Zo is Wendy heel gelukkig met Marius
van de Sande, vrijwilliger achter de bar.
Iedere dag krijgt ze mailtjes van hem, hoe
het gaat en of hij nog iets kan doen. Twee

tuinmannen komen iedere woensdag
het groen om het gebouw verzorgen.
De filmavond draait volledig op vrijwilligers.
In het begin was iedereen sceptisch over
het draaien van kwalitatief goede en soms
best wel pittige films in het wijkcentrum,
maar vanwege het grote succes hebben
andere wijkcentra haar idee overgenomen.
Juist mensen die nooit naar een bioscoop
gaan komen hier voor de gezelligheid,
voor en na de film. Dit vindt plaats in de
ontmoetingsruimte, waar ook door 50+
wordt gedanst (weduwe/weduwnaarsbal
50+, 3de vrijdag v/d maand) en een disco
draait voor 40+ers (laatste zaterdag
v/d maand disco georganiseerd door
De Nieuwe Jordaan en is voor iedereen
toegankelijk). Op maandag ochtend van
10.00 tot 11.30 uur is er een inloopochtend
voor weduwen en weduwnaars. En dan
nog niet te vergeten het INSPIRATIECAFÉ
een soort ‘De wereld draait door’
op wijk niveau. Gepresenteerd door
omroep verslaggever Jan Waalen. Het
publiek luistert naar discussies en naar
de band: ‘Als je in de buurt band’.

die destijds geschonken zijn door rijke
fabrikanten waarvan de initialen onderin
de ramen te zien zijn. Aan de voorkant
van het gebouw zit een heel andere stijl
glas in lood. Dit stamt namelijk uit 1947.
De voorkant van de kerk moest hersteld
worden nadat er een bom opgevallen was
in de Tweede Wereldoorlog. In het boek
van Cees van Raak ’Van Godshuis tot De
Poorten’ kunt u hier meer over lezen.
In de gang van de tweede verdieping
is een klein museumpje ingericht door
het Regionaal Archief Tilburg over het
kasteel van Tilburg. Naast archeologische
vondsten is er een doorsnede van een
plaggenput uit de vijftiende eeuw te zien
en een grote reproductie van de Kaart
van Zijnen uit 1760. Deze tentoonstelling
is gedurende de reguliere openingstijden
gewoon te bezichtigen en er komen dan
ook veel schoolklassen naar kijken.

De Poorten
Centrumcoördinator Frank de Weijer
die een half jaar na opening in 2005 in
MFA De Poorten kwam werken, was
lid van de wijkraad Goirke-Hasselt
-Bouwmeesterbuurt. De wijkraad
heeft veel bijgedragen aan de bouw en
ontwikkeling van De Poorten. Tijdens
de rondleiding door De Poorten vertelt
Frank hoe de Architect Ad Smeulders er
een functioneel gebouw van gemaakt
heeft met behoud van het oude. We
komen in een ruimte boven het altaar
met de oorspronkelijke glas in lood ramen

In MFA De Poorten huizen ook nog IMW,
Kinderstad, Impegno en R-Newt. MFA De
Poorten bevindt zich in de Hasseltstraat
194 en is open van 8.00 tot 23.30 uur.

Wijkcentra in Oud-Noord
Binding, Paperclip en Kasteelhoeve = MFA De Poorten
Theresia, Loven, Besterd = MFA Het Spoor
De Wissel is nieuw bestaat nu ongeveer 5 jaar en is een satelliet gebouw van het Spoor.
De Baselaer staat nog steeds op dezelfde plek, was vroeger wel een ander gebouw.
StudioHartwerk (creative lab)
Een plek waar creatieve jongeren elkaar
kunnen ontmoeten, helpen en inspireren.
Of je nu “iets” wilt met muziek, 3D printen,
fotografie of grafisch design. Er gebeurt
van alles en er zijn veel mogelijkheden.
In onze studio kun je aan de slag gaan
met het opnemen van een nummer.
Hierbij worden de jongeren begeleid door
jonge ervaren producers en rappers.

Zakgeldproject
Het zakgeldproject is een project voor
jongeren van groep 7/8 van de basisschool.
Dit project duurt zes weken en vindt op
woensdagmiddag plaats. De jongeren
kunnen een zakcentje verdienen, door
zich in te zetten voor de wijk en door
mee te doen aan trainingen. Tijdens de
trainingen worden de jongeren zich bewust
van geld, schulden, werk enzovoort.

Escaperoom The DiZz
Momenteel wordt er in de kelder van
The DiZz elke dinsdagavond hard gewerkt
aan een escaperoom. Acht jongeren, zowel
jongens als meisjes werken samen om
een leuke activiteit neer te zetten voor
de jongeren uit Tilburg en omstreken.
Elke jongere heeft zijn eigen talent. Zo
zijn er een aantal jongens die erg goed
zijn in het bouwgedeelte van de kamer.
Daarnaast zijn er ook jongeren hun
hersens aan het kraken om creatieve
opdrachten te bedenken en uit te werken.
Verder moet er gedacht worden aan
technische zaken, organisatie en reclame.
Om de vorderingen te volgen kun je
een kijkje nemen op de facebookpagina
'Escaperoom The DiZz'. We nodigen
jullie graag uit als hij af is.

Bij het laatste zakgeldproject, die startte
in maart, hebben de jongeren drie keer
vuil geprikt in verschillende delen van
Oud-Noord. De andere drie keer waren
de jongeren aanwezig bij Padua, om daar
samen met een aantal bewoners te wii-en.

In de ‘Plaza’ (ingang) van De Poorten zijn
wisselende kunsttentoonstellingen te zien;
dat zijn exposities van amateurkunstenaars
uit de wijk of uit de omgeving.

Marius van de Sande en Wendy Zwekars

Marius van de Sande (geboren en
getogen Goirkenaar) was voorheen
activiteiten begeleider voor verstandelijk
gehandicapten bij Amarant en loopt
nu bijna 3 maanden stage via een
re-integratiebureau in MFA De Poorten.
Vanaf mei zal hij de beheerfunctie
vrijwillig gaan inkleden. Als beheerder
draait hij volledig mee in de horeca, van
de afwas tot aan de bar, daarnaast zet
hij alles voor de verhuurde ruimtes klaar.
Marius werkt de maandag en woensdag
avonden, en één keer in de week een
feestavond op vrijdag of zaterdag. Zijn
drijfkracht is wel dat hij het ontzettend
leuk vindt om te doen, vooral de
activiteiten met bewoners van Amarant,
het Smartlappenkoor Ratjetoe (met name
de borrel naderhand) en de dansavonden
van de activiteitengroep De Nieuwe
Jordaan geven hem veel voldoening.
Voor de avonden zoekt MFA De Poorten
nog vrijwilligers, loop eens binnen voor
meer informatie.

Besterdplein 10
5014 HN Tilburg
Tel. (013) 5425886

www.drogisterijaddejongh.nl
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Buurthuis De Wissel
De Wissel draait op vrijwilligers (waaronder Rahma Chakur-Zrioual.
Zij is 26 april j.l. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.),
6 stagiaires van ROC Wandelbos en 2 sociaal werkers
Mieke Huizinga en René van de Wouw. Als centrumcoördinator is
Mireille van Son ook hier actief.
Het gebouw staat er nu 5 jaar, vroeger was er alleen de speeltuin.
In 2012 is ‘De vrienden van De Wissel’ opgericht. René en Mieke
hebben toen mensen uit de buurt uitgenodigd en hen gevraagd: “Welke activiteiten
zouden de buurtgenoten samen willen doen.” Uit de vele ideeën zijn er 10 verder
uitgewerkt. Daarvoor waren er wel vrijwilligers nodig. De mensen die uitgenodigd
waren gaven zich bijna allemaal op als vrijwilliger. Ieder heeft zijn\haar eigen kwaliteiten
en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Er werden werkgroepen opgericht en er
ontstonden activiteiten als samen koken, activiteiten voor kinderen en diverse clubjes.
In De Wissel werken 8 gastvrouwen en 1 gastheer. Ze zetten zich in bij activiteiten, ontvangen mensen, maken de ruimte klaar voor de activiteiten, houden toezicht,
beantwoorden de telefoon enz. Ter ondersteuning zijn er Mieke en René en zijn er
trainingen in sociale vaardigheden en communicatie en is er samen overleg. Ook
hebben de gastvrouwen een training gevolgd voor bedrijfshulpverlening.
Onder de vrijwilligers ontstaan vriendschappen, verbindingen en buren hulp. Ze lunchen
samen bij Het Spoor, eten met Pasen samen. Als er iemand een nieuwe bril nodig heeft
gaat er iemand mee om er eentje uit te zoeken. Boeken, gordijnstoffen of kleding worden
uitgewisseld. De activiteiten zijn veel meer als de activiteit op zich. Je raakt in gesprek
met elkaar, hulp wordt gevraagd en aangeboden, en er is rouwverwerking tijdens het
breien. Eén van de ideeën was een burenhulp spreekuur, daar kwam niemand. Vragen
en oplossingen worden aan tafel verwerkt. Dit ontstaat vanzelf. Handige mannen doen
klusjes voor buurtbewoners, en als er iemand ziek is wordt er soep thuisgebracht.
Samen met de scholen is er ‘De Wisseltruc’ opgezet. Maandagmiddag is voor de kleuters
(deze worden op school opgehaald), woensdag voor alle kinderen, vrijdagmiddag voor
de kinderen van de bovenbouw. Donderdagmiddag is voor de ouderen en de kinderen
samen, met verschillende activiteiten en spellen.
Sinds het line dance naar De Baselaer is verhuisd, is er dinsdagmiddag koersbal voor
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ouderen. Het aankopen van het materiaal is mede mogelijk gemaakt door de wijkraad
Loven-Besterd via ‘Verrijk je Wijk’. Er worden wel eens toernooitjes georganiseerd met
andere buurthuizen. Aan het einde van het seizoen wordt de middag afgesloten met een
barbecue. Een keer per maand is er koken voor de wijk. Mensen kunnen zich opgeven
en voor 3,50 euro mee eten in ‘De Wissel’.
Op donderdagochtend is er van 9.00 tot 12.00uur Wisselgym voor vrouwen, opgezet
door de stagiaires. Om 9.00 is er koffie met gezelligheid, om 10.00 uur is er praten
over bijv. beter slapen, gezond eten, EHBO enz. Om 11 uur is er Gym. Met dit gezondheidsproject leren de vrouwen van elkaar, gaan gezonder leven waardoor ook het hele gezin
gezonder wordt. Stagiaires zetten verschillende projecten op. Zoals een sociaal
sofa voor het Rozenplein, opknappen van speeltuin (18 mei feestelijk heropend),
Welkom in de wijk project (welkom tasjes aan nieuwe bewoners geven).
‘Vrienden van De Wissel’ zitten tot 17.00 uur in het gebouw en daarna heeft Jong
Nederland activiteiten in De Wissel. Jong Nederland biedt voor elke leeftijdsgroep tijdens
wekelijkse groepsavonden (zie agenda pg. 11) een uitdagend programma op gebied van
sport, spel, creativiteit en buitenleven. Hiernaast zijn er ook regelmatig activiteiten in het
weekend en ze gaan 2x in het jaar op kamp. : info@jongnederlandlb.nl. ‘De Vrienden
van De Wissel’ organiseren 10 keer per jaar in het weekend een activiteit in De Wissel.
Andere organisaties werken ook in De Wissel. Op
woensdagochtend is er spreekuur van de ouderen
adviseur van ContourdeTwern , op donderdagochtend
is er een spreekuur van maatschappelijk werk.
Op donderdag is er van 13.00 tot 15.00 uur het
KIEMuur. Dit zijn mensen van het maatschappelijk
steunsysteem die mensen dicht bij huis helpen. Door
activiteiten met hen te doen, gaan mensen vanzelf
vragen stellen, en kunnen zij deze mensen helpen.
Buurthuis De Wissel, Leliestraat 49.

Speeltuin De wissel is weer open

De speeltuin aan de Leliestraat 49 is de afgelopen maanden opgeknapt
Op woensdag 18 mei jl. is de speeltuin
bij buurthuis De Wissel aan de
Leliestraat 49 feestelijk heropend.
Vrijwilligers, wijkbewoners, kinderen
en beroepskrachten hebben de
afgelopen maanden hard gewerkt. Ze
knapten de speeltuin op en maakten
de toestellen en de omgeving van
de speeltuin stukken vrolijker.
Voor stagiaire Brenda van Dongen van
ContourdeTwern is de heropening het
sluitstuk van haar examenopdracht. Mede
door bijdragen van de gemeente Tilburg,
de wijkraad en Tiwos hebben we via dit
leuke project de samenhang in de wijk
versterkt. Alle reden voor een leuke en
spectaculaire middag voor kinderen uit de
wijk. Met onder andere een ijscokar, een
luchtkussen, spelletjes en een workshop
goochelen en natuurlijk een hapje en
drankje. Als klap op de vuurpijl werd een
uniek kunstwerk onthuld, gemaakt door
kinderen en volwassenen uit de buurt.

Willem II Passage ontmoet Spoorzone
12 Mei is de Willem II-passage geopend. Kinderen van de basisschool 'De Tiliander' en
'De Elzen' liepen elkaar tegemoet, onder begeleiding van een trommelaar, Spoorzonewethouder Berend de Vries en Mario Jacobs die verantwoordelijk is voor het fietspadbeleid.

Spelen in de opgeknapte Speeltuin

René van de Wouw en Mieke Huizinga

Spoorzone beter bereikbaar
Na jaren van voorbereiden
staat er nu veel te gebeuren
in de Spoorzone. De komende
tijd zullen we u als omwonende
daarom via deze nieuwe
wijkkrant informeren over alle
ontwikkelingen in het gebied.
Nu de Willem II-passage sinds
half mei open is, is de Spoorzone
een stuk beter toegankelijk en fiets of
wandelt u via de Spoorzone zo naar de
binnenstad. Misschien heeft u de nieuwe
passage zelf al gebruikt en gezien dat
niet alleen de bereikbaarheid er enorm
door is verbeterd, maar ook het ontwerp
van de passage zelf heel bijzonder is. De
binnenkant van de passage bestaat uit
een glazen ‘lichtdoorlatende’ bakstenen
wand. Het licht is per steen afzonderlijk
aan te sturen. Vooral in de avond zorgt dit
voor een bijzondere beleving. Op termijn
kunnen ook nog speciale licht-, geluids- en
wellicht geureffecten worden toegepast.

Berend de Vries

Over een aantal weken volgt ook de
interwijkverbinding bij het station en gaat
het eerste deel van het Burgemeester
Stekelenburgplein open. Vanaf half juli
kent het station dus twee voorkanten,
aan de Spoorlaan en aan de kant van de
Spoorzone. Ondanks dat het Burgemeester
Stekelenburgplein open gaat, wordt er nog
wel volop gewerkt rondom het station.
Het overige deel van het plein wordt
nog ingericht en er wordt een tijdelijk
busstation aangelegd. Ook zijn er volop
werkzaamheden rond de Polygonale
loods. Dit gebouw wordt het komend
jaar volledig gerestaureerd en krijgt
een nieuwe bestemming met horeca.
Ook aan de overkant van de Burgemeester
Brokxlaan is volop bedrijvigheid zichtbaar.
Eind april is de bouw van Clarissenhof op
het voormalige MTS-terrein aan de Lange
Nieuwstraat begonnen. Hier verrijzen
de komende jaren 339 woningen.

8.000 stenen van glas,
daarachter 14.000 lichtjes.

Levendigheid in de Spoorzone
Naast bouwactiviteiten ontstaat er ook

steeds meer levendigheid in de Spoorzone.
Het gebied kent inmiddels fijne culinaire
plekjes met restaurant De Houtloods of
broodjeszaak Smeer’m. Bij Theater de
Boemel kunt u bijna dagelijks terecht voor
muziek of theatraal vermaak. En dan staat
ook het festival en evenementenseizoen
weer voor de deur. Festival Mundial,
hiphop event Woohah!, bierfestival HOP
en de Smaakkaravaan. Slechts een paar
evenementen die de komende tijd in de
Spoorzone te vinden zijn. En dit jaar zijn
de Willem II-passage en een gedeelte
van de Burgmeester Brokxlaan voor het
eerst onderdeel van het kermisterrein.
Op initiatief van buurtprojectgroep
'Bij Ons Achter' is Stadshoeve de Tuin
verplaatst naar het terrein waar voorheen
het appartementencomplex Atelierstraat
stond. Op het terrein staat onder andere
een keet en bakken met groen. Amarantgroep gaat het onderhoud verzorgen.
De Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek
in de Spoorzone, wil de Stadstuin
gaan gebruiken als expositieruimte. In
de Kennismakerij experimenteert de
bibliotheek met de Bibliotheek Nieuwe Stijl.
De bibliotheek verandert steeds meer van
collectie naar connectie. De Kennismakerij
biedt daar plek voor en is voor en ván
iedereen. Een plek voor ontmoeten,
ontspannen, ontwikkelen en ontdekken.
De volgende editie licht ik weer een aantal
actuele ontwikkelingen in het gebied
toe. Wilt u in de tussentijd op de hoogte
blijven van projecten op activiteiten dan
kunt u kijken op : www.spz013.nl.
Tot ziens in de Spoorzone!
Berend de Vries Wethouder Spoorzone

WIJKKRANT OUD-NOORD

Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 5831800
Openingstijden restaurant
Dagelijks vanaf 9.00 uur koffie
drinken.
Warme maaltijd,
Van 12.00 - 13.45 uur
Van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Clubactiviteiten
Biljarten
Maandag
14.00 - 16.00 uur
Bewegen
Maandag
10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag
14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag
09.30 - 11.45 uur
Koersbal
Donderdag
14.30 - 16.00 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur
Jeu de Boules
Vrijdag
14.00 - 16.00 uur

Pedicure-Plus Beauty & Mind

Ruimte huren?
Zoekt u een ruimte om te
repeteren, voor een bijeenkomst
of verjaardag? Informeer naar de
mogelijkheden 013 5831855
Vrijwilligerswerk?
Interesse voor vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 1860
l.hoogendoorn@dewever.nl

Deelname activiteiten?
Wilt u op de hoogte blijven van al
onze activiteiten?
Mail dan naar Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl

Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.
Of like onze facebookpagina

https://www.facebook.com/denherdgang/

Bingo’s
Iedere dinsdagavond om 19.00
uur. Entree € 2.50,
bingokaart € 1.50 per stuk.
Laatste dinsdag van de maand,
géén bingo, maar op
woensdagmiddag, aanvang
14.30 uur. De maand augustus
zal er iedere woensdagmiddag
bingo gespeeld worden (niet op
dinsdag)
Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een Kerkelijke viering.

Groepspraktijk Pedicure-Plus bevindt zich
aan de Goirkestraat 60. Klanten vertelden
dat ze ons per toeval ontdekken omdat ons
pand niet zo opvalt. We krijgen dan opmerkingen van “goh, hoe lang zitten jullie
hier?" Of "zitten jullie hier nog maar pas?"
Onze vaste klanten weten de locatie wel en
komen met de regelmaat naar ons toe.
Vorig jaar mei heeft de salon een naamsverandering ondergaan waardoor we nu
voortaan Pedicure-Plus Beauty & Mind
heten, voorheen Pedicure Tilburg.
In onze groepspraktijk werken 4 pedicures,
Wendy van Gerwen, Wendy Kuijpers,
Rian van Bedaf en Roos Vermeulen. Bij
deze pedicures kunt u terecht voor een
voetbehandeling. Paula van Houtum, onze
energetisch therapeut geeft u een heerlijke
energetische massage of malva therapie.
Babs Smulders is onze voetreflexmasseuse
en Claudia Hutten en Marggy Roseleyn,
onze schoonheidsspecialisten staan klaar
voor een goede verzorging van uw gezicht.
Bel voor een afspraak ook in de avond en
op zaterdag : 013 - 467 70 88 of bekijk
onze site: : www.pedicure-plus.nl.
Wij hopen u binnenkort te mogen
verwelkomen in de Goirkestraat 60
Ook zit er in het pand een groothandel,
'2pedicure.nl', voor pedicure, sport,
massage en schoonheidsbenodigdheden.
De eigenaar is René van Drunen.

Optreden
Vrijdag 24 juni, 14.30 uur
Zangduo Enjoy
Vrijdag 5 augustus, 14.30 uur
Presentatie
Museum ’t Schuurke
Vrijdag 26 augustus, 14.30 uur
Kazoo Harmonie
Woensdag 14 aug, 14.30 uur
Cees Prinsen, meidenkist
Voor presentaties en optredens
vragen wij € 5.00 entree inclusief
koffie/thee.

Uitstapje, donderdag 16 juni
“Mogen wij u wat vragen boer”
We gaan de boer op.
Vertrek vanaf Den Herdgang
13.00 uur, terug om 16.30 uur.
Deelname busvervoer en kop
verse Tomatensoep € 7.50.
Opgeven bij Claudi
Verkoop
Woensdag 6 juli, 14.15 uur
~ Quality Fashion ~
Donderdag 28 juli, 25 augustus &
29 september, 9.30 uur
~ Sisart, bloemenkraam ~
Woensdag 20 juli & 5 oktober,
9.30 uur
~ Seconda Vita & Clara ~
Donderdag 18 aug, 10.00 uur
~ Harrie Kerkhofs ~
Dinsdag 13 september, 10.00 uur
~ Carma Schoenen ~
Woensdag 21 september, 10.00
uur ~ Mia Vincken ~

Tilburgse Kermis op
Den Herdgang
Vrijdag 22 juli, 19.30 uur
Muziekvereniging Andara.
Maandag 25 juli, 14.30 uur
Optreden Jukebox
Woensdag 27 juli, 14.30 uur
Kermisbingo
Vrijdag 29 juli, 14.30 uur
Draaiorgel en Aarle ijscokar.
Zondagmiddagmatinee
21 augustus
Muzikaal optreden Jolanda.
Aangeboden door Vrienden
van Den Herdgang.
Oktoberfest (verwenweek)
Zaterdag 1 oktober, 14.30 uur
Parelmuzikanten
Zondag 2 oktober, 14.30 uur
De Entertainer
Maandag 3 oktober, 14.30 uur
Gangmaokers
Dinsdag 4 oktober, 19.00 uur
Slagerfestival & Rudi
Rozenberg
Woensdag 5 oktober, 14.30 uur
Quizz
Donderdag 6 oktober, 14.30 uur
Tiroler muzikant

Kapster-Masseuse Nicole Raaphorst is verhuisd van Oud-Noord naar de Reeshof.
Nicole Raaphorst was
een van de eerste
die een beauty salon
Beauty 4 all
opende in Tilburg.

Graag willen wij ons aan u voorstellen.
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Na een verbouwing van het pand van
Mevrouw Mommers opende ze in 2009
de beauty salon Beauty 4 all. Familie
Mommers was vroeger bekend in Tilburg
met hun loodgietersbedrijf.
Met een team van een schoonheidsspecialisten, een masseur, een pedicure
en 2 nagelstylisten werkte ze jaren aan de
Julianapark 49b. Het was een echt gezellige
gemoedelijke salon waar iedereen gezellig
een bakkie kwam doen. Helaas kregen ook
zij te maken met de welbekende crisis en
kwamen er scheuren in het team. Daar
bovenop ging ze ook nog scheiden en ging
het met haar gezondheid ook even heel
slecht.
Na dit te hebben doorstaan realiseerde ze
zich dat ze geen goed stabiel professioneel
team had en moest ze zelf financieel toch
de zwaarste klappen opvangen.
Tot september 2015 .... toen heeft ze
besloten om op deze locatie in Oud Noord
te stoppen.
Per toeval kwam ze Heidy en Nancy tegen,

beide eigenaressen van een geweldig
mooi Lifestylecenter SolidHealth in de
Warmondstraat 116 in de Reeshof. Deze
lifestyle coaches wilde gaan uitbreiden
met uiteraard professionele mensen en
vroegen Nicole Raaphorst mee te doen
met hun missie. Ze besloot nog 1 maal in
het diepe te springen met haar kapsalon
en massagesalon (energetische massage,
healing). Nicole Raaphorst heeft beauty
4ALL ingeruild voor BEAUTY 2 ALL. Haar
nieuwe salon heeft ook een nieuw interieur
voor de nieuwe start. Ze is dankbaar dat
ze deze stap heeft kunnen zetten in een
geweldig life en beauty centrum, wat
zowel van top tot teen maar ook het
innerlijke mooi maakt.
Sinds april is Nicole actief in haar salon

uty all

Bea

Oud-Noord

in de Reeshof. U
bent welkom voor
alle kapsels en
make-overs voor
dames, heren en
kinderen. Heeft
u een vraag over
een behandeling of
kapsel? Ze geeft u
graag persoonlijk
advies. Nicole
ontmoet u graag in
haar nieuwe salon
'Beauty 2 All' in de Warmondstraat 116
Tilburg-Reeshof. : 06-18 82 17 33
: www.beauty2alltilburg.nl
: www.solidhealth.nu/
partners.html#kapsalon

Warmondstraat 116
06 18 82 17 33
www.beauty2alltilburg.nl
Reeshof
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Het mysterie “Flintstone autootje” Wilhelminapark.
In de laatste uitgaven van de oude versie De wijkkrant Oud-Noord, werd een vraag
ingezonden door een wijkbewoner: Wie er toch iets wist van het 'Flintstone autootje'
dat nu staat op een parkeerplaats aan het Wilhelminapark.
Na een bezoek aan een concert in het
kasteel ‘Het Oude Slot’ met Napolitaanse
zangers die een uitvoering van Enrico
Caruso vertolkte (1873- 1921 was één van
de beroemdste tenoren in de geschiedenis
van de opera.) kwam ik op de naam Caruso
voor het beeld. Wat lijkt op: Carrosserie.
Ik vond het een mooie passende naam.
Naderhand is Caruso naar een parkeerCaruso beschermd door 2 paaltjes
plaats in Heemstede verhuisd (1996).
Van Henriette Kolsteren (Stadsgids) Tilburg
Bijna had Caruso op de Wereldtentoonkreeg de redactie een mailtje dat dit een
stelling van 2000, ‘Expo 2000’, gehouden
kunstwerk is welke oorspronkelijk via het
in de Duitse stad Hannover gestaan.
cultuurfestival ‘Autosalon’ op het Pieter
Terwijl ik met andere kunstenaars die ook
Vreedeplein te Tilburg is gekomen, wat
uitgenodigd waren de voorbereidingen
door de Tilburg Cowboys georganiseerd
aan het treffen waren voor het
is in 2009, met als thema: ‘de haat-liefde
vervoer, werd de aanvraag afgezegd.
verhouding met auto’s’. Ze noemde ook
Ik had daar behoorlijk de pest in, was
de maker kunstenaar Wouter de Baat.
ontzettend leuk geweest op mijn CV."
De redactie heeft contact gezocht
met de kunstenaar.
In 2009 werd in Tilburg het
cultuurfestival ‘AutoSalon’ in de
De maker kunstenaar Wouter de Baat
parkeer garage van het Parkeergarage
vertelt:
Pieter Vreedeplein gehouden.
“Ik heb het ongeveer 20 jaar geleden
Het festival van kunstenaarscollectief
gemaakt voor een tentoonstelling in de
Tilburg Cowboys ging over de haat-liefde
tuin van het kasteel ‘Het Oude Slot’ in
verhouding tussen mens en auto. Deze
Heemstede. De toenmalige beheerster
culturele parkeer driedaagse was één van
van het Kasteel hield een beelden
de activiteiten in het feestjaar: ‘Tilburg
tentoonstelling ‘Kleur van de huid’.
bestaat 200 jaar’. "Op één of andere
Dit had betrekking op het oppervlakte
manier hadden ze Caruso gevonden en op
van de beeldhouwwerken, gips heeft
een druilige dag heb ik Caruso naar Tilburg
een andere uitstraling als marmer.
gebracht. Daar is het geschonken
Speciaal voor deze tentoonstelling heb
aan de gemeente
ik dit beeld gemaakt, het doet denken
en die hebben
aan een hunebedkei = de eeuwigheid
het op het
in tegenstelling tot de auto = tijdelijk,
Wilhelminapark
beweeglijk, vergankelijkheid. Al hoewel het gezet."
een hol beeld is, 5 cm beton gevormd rond
een piepschuimen mal, weegt het toch nog Omschrijving
1000 kg. Met een vrachtwagen met kraan
Caruso:
is dit beeld naar de tuin van het kasteel
Wouter de Baat
verplaatst. Toen de tentoonstelling voor
maakte Caruso van
bij was wist ik ook niet wat te doen met dit Ferro-beton. (zie
beeld, maar de beheerster zei: “laat maar
uitleg: : www.persoonlijkekunstencreatie.
nl/toelichting-items-wijkkrant-oudlekker staan”, en zo paste het prima een
jaar later in de tentoonstelling: ‘Auto’s in de noord) Het lijkt op een hunebed, maar
ook op een auto met een imperiaal. Een
kunst, mobiliteit’.

Basisschool De Cocon
Hoefstraat 173,
info@decocon.net

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool Den Bijstere

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

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Eerste Jan Ligthartschool

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

Openbare basisschool Yore

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

Kinderopvang

Anak Anak kinderopvang Tilburg

St Willebrordplein 6,
013 532 37 37
k.vandenhoven@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/anakanak

Reclame-ontwerp
Freelance Creatief

online en offline reclame-ontwerp

06 28 87 14 70

freelancecreatief.nl

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175,

013 542 20 55

Peuterspeelzaal Poorten

Hasseltstraat 194,
013 464 92 26
www.peuterspeelzalentilburg.nl

Peuterspeelzaal Willebrord

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

Dierenkliniek

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

auto is een uitontwikkeld artefact van
onze beschaving… én een hinder. Een
hunebed is en natuurverschijnsel én een
cultuurmonument. Caruso is een steen,
of een auto, of een metafoor, of een ruwe
bolster. Het is vooral de huid om de inhoud.
Een inhoud waarvan je vooral denkt dat hij
er is.
“Toevallig heeft Tine van de Weyer
van de gemeente Tilburg een half jaar
geleden contact met mij gezocht omdat
het beeld beschadigd begon te raken
en wat ik er mee wilde. Voor mij is
een beeld leuk zolang het er is, op een
gegeven moment is een beeld op, ik
heb het allang achter me gelaten.”
Volgens Henriette Kolsteren heeft het
eerder nog op een andere parkeerplaats
gestaan. Dit verklaart misschien wel het
gaatje dat zich aan de voorkant onder
de neus bevindt. Een klein rond gaatje.
Tine van de Weyer verwees door naar
Gerdi Becks.
Gerdi Becks (cultuurambtenaar) weet niet
hoe er

Huisartsenpraktijk Broeders
Oude Lind 32, Tilburg

013-542 59 49

www.broedershuisarts.praktijkinfo.nl

Wijkraden

Wijkraad Theresia

info@wijktheresia.nl www.wijktheresia.nl

Wijkraad Loven-Besterd

info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd

dit is in gekomen, maar dit was wel de
reden om de kunstenaar op te bellen. Het
is nooit officieel als schenking aangeboden
dus wie nu formeel eigenaar is weet ze
niet maar de gemeente doet wel het
onderhoud ervan. Het blijft aan het park
staan totdat er een dringende reden
is om het te verplaatsen (bijvoorbeeld
verkeerskundige reconstructie o.i.d.).
Misschien is het gaatje door de
verplaatsing erin gekomen, of misschien
wel door een muisje er in gegeten,
toen deze zich eindelijk door het beton
had gegeten is hij aan het piepschuim
begonnen dat nu naar buiten kruimelt.
Wie het weet mag het zeggen.
"

"
"

P.S.
De redactie
kreeg nog een mailtje van Tine
van de Weyer dat het gaatje gemaakt zou worden
in week 19, maar met ter perse gaan van deze editie was dit nog niet
gedaan. Maar het kan zijn dat, als u gaat kijken naar Caruso, er geen gaatje meer is.

Agenda
Jong Nederland Loven-besterd

Leliestraat 49 (De Wissel)
013-543 57 52
www.jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl

Wekelijkse groepsavonden:
Ma 18.30-20.00 Rakker meisjes
7 t/m 9 j
Di 18.30-20.00
Junioren jongens
10 t/ 12 j
Di 20.00-21.30
Senioren
J+m 13 t/m 16j
Wo 18.30-20.00 Junioren meisjes
10 t/m 12j
Do 18.30-20.00 Rakker jongens
7 t/m 9j
Do 20.00-21.30 Oldtimers Volw. m/e verstand.beperk.
Vrij 18.30-20.00 Minioren
J+m 4 t/m 6j
Vrij 20.00-21.30 16+ groep
J+m 16 +

Juni

Veldhovenring 20
013-303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Huisartsen

Het gaatje aan de voorkant van Caruso

Juli

5: Zondag 10.00 - 16.00 uur
Theresiamarkt
18: Zaterdag vanaf 13.00 uur
Veiling Portagora, kijken
vanaf 10 uur
19: Zondag 10:00 - 16:00 uur
Rommelmarkt MFA Het Spoor
2: Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Opening Stadstuin Theresia
22: Kermis Tilburg t/m 31 juli

Sept. 24: Burendag:

- Pleintjes feest wijk Theresia
en Loven-Besterd
- Eindzomerfeest 't Pastoorke
en Kinderboerderij Kerkibo
wijk Goirke-Hasselt-Bmb

Wijkkrant Oud-Noord wenst
u een fijne zomer en een
weerzien in oktober

"
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Caruso tussen geparkeerde auto’s aan het Wilhelminapark
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‘t gesproken woord van

Colofon
De Wijkkrant Oud-Noord is de buurtkrant voor de wijken
Loven-Besterd, Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia. Wijkkrant Oud-Noord
verschijnt in 2016 totaal nog 2 keer, één editie in oktober en
één editie in december. In 2017 verschijnt de Wijkkrant OudNoord 8 keer, vijf edities voor de zomervakantie, 3 erna.
Redactieadres:
: redactie@tilburgoudnoord.nl
Redactie: Claudia van der Waal
Advertenties: Advertenties vanaf € 35,- Contactgegevens
en agendapunten (aankondigingen) vanaf € 7,50
Mail naar : redactie@tilburgoudnoord.nl
Advertentie inclusief plaatsing op : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrantoud-noord en: www.tilburgoudnoord.nl met
rechtstreeekse links naar de website van de adverteerder.

Bezorg klachten: Graag mailen naar de redactie, alleen
met adres waar niet is bezorgd. U kunt de wijkkrant ook
verkrijgen bij de 3 wijkcentra: De Baselaer, De Poorten, Het
Spoor en buurthuis De Wissel, Dierenkliniek Oud-Noord,
verzorgingstehuizen De Bijsterstede, Padua en de Herdgang.
U kunt de krant digitaal bekijken op : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl en www.tilburgoudnoord.nl
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed aan deze wijkkrant.
De uitspraken van de auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet
(noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave of
foutieve informatie, dan wel voor schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie
zich niet aansprakelijk.

Kopijsluiting volgende wijkkrant Oud-Noord
woensdag

21 september
De volgende Oud-Zuid Koerier verschijnt uiterlijk:

donderdag 13 oktober 2016
De redactie hoort graag van vrijwilligers,
buurtverenigingen die willen vertellen over of willen
aankondigen van activiteiten m.b.t Halloween, Sinterklaas
of Carnaval (11 - 11). Contactgegevens en aankondigingen
over deze thema's worden voor deze organisaties zonder
extra kosten geplaatst in de editie van oktober 2016.
Ondernemers plaats uw advertentie m.b.t Halloween,
Sinterklaas of Carnaval (11 - 11) in de editie oktober,
wijkkrant Oud-Noord.

WIJKKRANT OUD-NOORD

12

Structuur in de na

Op naar nog veel meer buitenpret
de komende tijd!!

Radiostudio

in aanbouw op
basisschool
De Vijf Hoeven.

Nog een paar maandjes geduld en de
kinderen van BS De Vijf Hoeven zijn
werkelijk 'ON AIR'.
Ouders en andere belangstellenden kunnen
dan radio uitzendingen beluisteren via de
website:
: www.devijfhoeven.nl.
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in eerste
instantie aan de slag met het maken van
nieuwsuitzendingen.
De kinderen
werken in de
redactieruimte van
de studio nauw
met elkaar samen
en worden ze
mediawijs en
ICT vaardig!

Deze kinderpagina had nog geen naam. Daarom schreef
Wijkkrant Oud-Noord een wedstrijd uit onder alle basisschool
leerlingen van de wijk Oud-Noord. Groep 6 van de Eerste
Jan Ligthartschool verzon de naam KinderTOPPERS en won
daarmee een dagje spelen in het Speelparadijs Circus City!

De pagina KinderTOPPERS is voor en
door kinderen. Doe jij mee?
Wil jij iets vertellen over wat je hebt meegemaakt, of over een hobby?
Heb je een mooi gedicht geschreven, of ken je een leuke mop?
Teken jij stripverhalen? Deze pagina is helemaal voor jou. Alles wat jij wilt
vertellen of laten zien kan op
deze pagina geplaatst worden.
Kinder
Schrijf het op en geef het aan
jouw leerkracht, of mail het naar:
: redactie@tilburgoudnoord.nl.

15
Kerstmis 20
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Op basisschool de Cocon stond een
prachtige kerstboom waar de leerlingen
een wensboom van mochten maken.
Als alle wensen hangen ziet de
boom er geweldig uit.
Een van die wensen was: Een gezellig
dagje uit voor een bewoner van
huize Padua. Deze wens
kwam van Chantal Verkuijlen.
Afgelopen vrijdag 8 april werd de
wens vervuld. Mevrouw
Mannie (de blij verraste
bewoner), Chantal, Nancy
(moeder van Chantal) en Trees
(activiteitenbegeleidster) gingen
samen een dagje naar
de Efteling.
Het werd een super dag
waar vooral mevrouw Mannie maar
ook Chantal erg van genoten hebben.

JUNI 2016

tuur

Bij BSO Anak Anak zijn we, zoals we dat altijd doen lekker vaak
buiten geweest. De kinderen spelen dan bijv. tikkertje, een
potje voetbal of onderzoeken insecten. Daarnaast bedenken
we regelmatig buitenactiviteiten. Deze keer de
leerzame activiteit over allerlei verschillende
materialen die je buiten tegenkomt en die allemaal
een andere structuur hebben. Door een papier
op een oppervlak, bv. een boomstam, te leggen
en er zachtjes over heen te gaan met houtskool
komt deze structuur/reliëf tevoorschijn.
De kinderen kozen zelf uit welk oppervlak ze
wilden proberen en gingen daar met hun papier
en houtskool aan de slag. Zo werd er gekozen
voor een boomstam, een houten paaltje,
de grondtegels en de bakstenen van een
muurtje. Hierna konden ze op de papieren
de verschillende structuren terug zien. En als
afsluiter natuurlijk nog even allemaal op de foto
bij onze schitterende, in bloei staande boom!!

Groep 6 van de Ee
rste Jan Ligthart
school wint een
dagje spelen bij
Speelparadijs Cir
cus City

