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  “Speciale dikke kersteditie, lekker lang leesplezier”

Zandra van Toorenburg, nieuwe centrumcoördinator van De Poorten.
Zandra draait al een tijdje mee in het 
welzijnswerk. Ooit is ze begonnen bij 
Feniks (red: Emancipatie Expertise 
Centrum, NS Plein, Tilburg), daarna 
werkte ze in Breda en Oosterhout in het 
welzijnswerk. En nu werkt ze weer in 
haar eigen woonplaats, Tilburg. Daar is ze 
sinds juli centrumcoördinator bij MFA De 
Poorten.

Haar ambitie is MFA De Poorten tot een 
bruisend wijkcentrum te maken. Niet 
alleen voor verhuur van zaaltjes,  
maar een gezellige huiskamer voor de 
hele buurt. Ze heeft een Facebookpagina 
aangemaakt: www.facebook.com/ 
wijkcentrumdepoorten. Hier kun je 
informatie vinden over de activiteiten van 
het wijkcentrum.

Van het begin af aan geniet Zandra van 
de leuke sfeer die er hangt tussen de 
enthousiaste mensen in De Poorten. 
Tussen de medewerkers, de vrijwilligers en 
de bezoekers van De Poorten. “Ze voelen 
zich verantwoordelijk voor de wijk en wat 

Iedere editie geeft wijkkrant Oud-Noord met een bloemetje een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De 
redactie wil een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten. Ze kunnen door iedereen genomineerd 
worden. Kent u een vrijwilliger die u vanwege zijn of haar tomeloze inzet eens in het zonnetje zou willen zetten? Laat 
het ons weten via : redactie@tilburgoudnoord.nl en we maken er een leuk verhaal  van. 

'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

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

Jong Nederland Loven-Besterd 
Al vanaf haar 17e draait Adriënne mee 
in de leiding van Jong Nederland loven-
besterd. Jong Nederland loven besterd is 
aangesloten bij de landelijke organisatie en 
biedt wekelijks aan diverse leeftijdsgroepen 
activiteiten op het gebied van sport, spel, 
creativiteit en buitenleven in de wissel aan 
de leliestraat.  
 

samen met andere leiders is ze begonnen 
op de groep meisjes 7 – 10 jaar. De ene 
week zijn ze in de speelzaal en spelen ze 
basketbal, blokjes voetbal of ‘Hungary 
Hippo’. De andere week zijn ze actief aan 
het knutselen, hapjes aan het bakken, of 
houden ze een beauty avond en eindigen 
ze op de catwalk. 
In 2003 heeft ze de groep oldtimers 
opgezet. Dit is een 28+ groep bestaande uit 
mensen met een verstandelijke beperking.
Ze is in 2003 gevraagd om tot het bestuur 
toe te treden en een jaar geleden is ze 
voorzitster geworden. Vanwege een 
nieuwe opleiding die ze voor haar baan 
wil volgen en omdat ze meer tijd wil 
besteden aan haar gezin, treedt ze per 
januari af. reden genoeg voor haar 
medebestuursleden om Adriënne te 
nomineren voor het item: ‘een bloemetje 
voor een vrijwilliger’ als dank je wel voor 
haar tomeloze inzet voor Jong Nederland. 
“Dit is ook het juiste moment”, zegt ze 
“want nu ik mijn ervaring heb over kunnen 
dragen aan een jong bestuur is er ruimte 
om mijn functie neer te leggen. Maar ik 
blijf wel actief binnen Jong Nederland en 
op oproepbasis kunnen ze een beroep op 
mij doen”.
Adriënne is erg trots als ze ziet dat de 
leiding van Jong Nederland een zelf 
georganiseerde spooktocht, met speciale 
lichteffecten in de speeltuin begeleidt. Ze 
geniet ervan als ze de kinderen uit de wijk 
en de leiding samen zoveel plezier ziet 
hebben. De jaarlijkse kampen zijn ook erg 

leuk. samen zwemmen, het zeskamp en 
het samen slapen in de tent creëren een 
binding met elkaar. Iedereen is bezig met 
hart en ziel. 

De contributie is laag en om de clubkas 
te spekken organiseren ze activiteiten 
zoals het jaarlijks darttoernooi, met een 
professionele dartcompetitie met darters 
uit Tilburg die in de 3e divisie spelen en op 
zondag een toernooi voor ouder en kind. 
De baromzet is dan de inkomsten. Mede 
daarom hebben ze met de bouw van De 
wissel de inrichting mee bekostigd.

Koor Switch 
Alhoewel ze wel gemiddeld 3 keer in de 
week voor Jong Nederland in touw is, en 
een baan heeft van 32 uur buiten Tilburg, 
heeft ze ook nog tijd voor het koor switch. 
Ze zit in het bestuur en is commissielid  van 
de werkgroep ‘tekstgroep’. Deze verzorgt 
de teksten van de vieringen die ze houden 
in de Petrus Donderskerk of ‘on tour’ in 
de parochie. Deze bezinningsvieringen zijn 
één keer in de twee maanden op de 1e 
zaterdag van de even maanden. Adriënne 
repeteert wekelijks met het koor en thuis 
besteedt ze nog tijd aan switch o.a. aan het 
zoeken van teksten en het maken van flyers 
voor de vieringen.

even had ze tijd voor het gewaardeerde 
bloemetje. Daarna wordt er meteen weer 
een beroep op haar gedaan om mee te 
praten met een groepje leiders.

IN DEZE SPECIALE 
KERSTEDITIE:

Pg 4 - 6:
DAAR hooRDE Zij 
ENgELEN ZINgEN 
Verschillende koren uit Oud-
Noord presenteren zich, en 
vertellen waar zij komende 
kerst gaan zingen.

Pg 14 - 16: 

DE hERBERg
Waar gaat u de komende kerst 
eten?

En verder:
Pg 3:    50+ Dansen
Pg 11:   Eerste stappen naar  
   kasteel013 zijn gezet
Pg 13:   Nieuwe kindercampus 
   in Loven

En nog veel meer.............

Adriënne de Bresser, dank je wel!

er allemaal gebeurt”, vertelt Zandra. Zo probeert ze samen met 
leden van de wijkraad en vrijwilligers de wii (red: spelcomputer) 
in de ‘Plaza’ (entreehal) weer nieuw leven in te blazen. op 
woensdagmiddag kunnen mensen binnen lopen om bijvoorbeeld 
met de wii te bewegen. want het is erg leuk èn gezond om achter 
de wii zittend of staand oefeningen doen of een sport beoefenen. 
op zaterdagen serveert resto-013 een 3-gangen diner in De 
Poorten voor mensen met een kleine beurs die toch een keer 
gezellig uit eten willen voor een betaalbare prijs. 

Als ze ’s morgens naar De Poorten fietst, ziet ze de karakteristieke 
torens van het wijkcentrum al van ver boven de huizen uitsteken. 
Zandra heeft genoeg ideeën voor De Poorten en de wijk. 
bijvoorbeeld in het voorjaar de buitenruimte beter gebruiken. 
Ze denkt aan een moestuin, een jeu de boules-baan en een 
terrasje. Dan wordt De Poorten toegankelijker en kan iedereen 
makkelijker aansluiten bij een bestaande activiteit of een spelletje 
komen spelen, een praatje maken of een krant komen lezen in de 
huiskamer. 

wist je dat de consumpties erg laag geprijsd zijn en dat je gratis 
gebruik kunt maken van de computer en printer? Misschien 
heb jij ook ideeën. Klop gerust aan bij Zandra! Heb je interesse 
in een vrijwilligers functie? In de Plaza hangt een kledingrek vol 
kleerhangers met leuke vacatures. Misschien zit er wel iets voor 
jou bij! 
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Door: Margot Pop, freelance journalist en klassenassistent SNV Brabant Centraal

“Ik eet bij het ontbijt brood. Ik drink bij het ontbijt bier.” Nieuwkomers die bezig 
zijn met hun inburgeringscursus oefenen vandaag met woorden om anderen te 
vertellen wat ze ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds eten. Ik moet een beetje 
lachen en vraag hem nog eens goed te kijken naar de tekst in zijn boek. “o nee, ik 
bedoel avondeten! Ik drink bij het avondeten bier! ontbijt is yoghurt en koffie.”

De cursisten in deze groep zijn beginners die sinds een aantal weken Nederlandse 
les volgen. Ze leren nu vooral veel woorden en korte zinnen, zodat ze korte 
gesprekken kunnen voeren in de supermarkt en met hun nieuwe buren. 

Naast de docent is ook 
een klassenassistent 
van Vluchtelingenwerk 
aanwezig in de les. “Ik 
werk sinds zes weken 
als vrijwilliger “, vertelt 
klassenassistent lieveke. 
“Voordat ik begon, 
ben ik bij een aantal 
bijeenkomsten geweest 
waarin werd verteld wat 
de organisatie doet.” Nu 
helpt ze iedere week bij 
drie lessen mee. “soms laat 
de docent mij bijvoorbeeld 
een dictee voorlezen, 
omdat ik een brabants 
accent heb. Dat is wat 
cursisten op straat ook 
horen, dus het is goed om 
daarmee te oefenen.”
 
In een andere klas, met cursisten die al wat langer les volgen, gaat het over het 
weekend. De één vertelt over haar bezoek aan Glow in eindhoven, een ander 
over sinterklaas. De klas luistert. Ze hebben van de docent allemaal een andere 
taak gekregen: klopt de volgorde van de woorden in de zin? Kun je de spreker 
goed verstaan? Klopt de grammatica? Daarna worden luistervaardigheid en 
schrijfvaardigheid geoefend met een aflevering van boer zoekt vrouw. op die manier 
koppelt de docent lesstof aan dingen die de cursisten in Nederland tegenkomen.

Dat is ook wat lieveke inspireert: “De cursisten vertellen soms ook over het leven 
in hun eigen land en hun leven nu in Nederland. Ik vind het mooi om te zien hoe 
optimistisch mensen soms zijn ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. en ik 
leer er zelf ook van. Het motiveert me om te zien dat cursisten vooruit gaan en dat 
ze steeds meer leren. Fouten maken hoort daar af en toe bij. Gelukkig is de les een 
veilige plek voor de cursisten: ze kunnen lachen om fouten en helpen elkaar verder.” 

Aan het einde van de les gaan de cursisten naar huis met nieuwe Nederlandse 
woorden en zinnen over eten en drinken, de docent met 
een lijst gerechten uit de thuislanden van cursisten die 
bij het praten over avondeten ter sprake kwamen. 

SNV Brabant Centraal is aangesloten bij de landelijke 
vereniging VluchtelingenWerk Nederland.
 Meer informatie : www.snvbrabantcentraal.nl

Wat doet Wijkraad Loven-Besterd zoal?
Wijkraad Loven-Besterd bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers 
(Anne-Marie, Anita, Ad, Ronald, Arjan, Kristian en Francijn) die vanuit 
persoonlijke interesse activiteiten voor de wijk ondernemen.

Beursvloer
Annemarie en Anita zijn in oktober naar de 
beursvloer geweest waar zij twee matches 
hebben  gemaakt voor de wijkraad: bij 
notariskantoor Daamen de Kort van Tuyl 
is een stichtingsakte geregeld die Pieter 
(adviseur wijkraad) gaat gebruiken om een  
stichting in het leven te roepen.
Met deze stichting kunnen er allerlei 
maatschappelijke kunstinitiatieven in de wijk 
gerealiseerd worden en daarvoor kunnen subsidies aangevraagd worden. ook hebben 
de dames van Fuji Film twee computers gekregen. Deze computers worden door 
Kristian geïnstalleerd en zullen geplaatst worden in buurtcentrum de wissel. De  
bedoeling is dat bezoekers hier allerlei informatie kunnen gaan opzoeken over  
bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies.

Bestemmingsplannen
Kristian, Pieter en ronald vinden het belangrijk om te kijken naar de nieuwe bestem- 
mingsplannen voor loven-besterd en het industrieterrein loven. De bestemmings- 
plannen zijn opgevraagd en ze worden besproken en zo nodig toegelicht door een  
ambtenaar van de gemeente Tilburg.

Buurtpreventie en BuurtWhatsApp
Ad is coördinator van buurtpreventie loven-
besterd en heeft hierdoor onder andere 
nauwe contacten met omgevingsmanager  
Paul van esch en wijkregisseur 
Inez rastovac van de gemeente Tilburg.
Francijn is beheerder van de 4 buurtwhatsApp-groepen in loven-besterd 
en van de Facebookgroep buurtpreventie Tilburg loven-besterd. 
Het doel van een buurtwhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de 
politie en andere toezichthouders. wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal 
niet op iedere hoek of straat staan. Door een buurtwhatsApp – of Facebookbericht 
in deze groep – kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Groen in de wijk
In het kader van ‘Meer groen in de wijk’ 
is er extra budget vrijgemaakt voor gevel-
tuintjes en beplanten van boomspiegels. 
Meedoen kan nog steeds! Mail je naam, 
adres en foto van je ‘groenbijdrage’ 
aan info@loven-besterd.nl 
Kristian en Arjan behandelen deze 
aanvragen en zorgen ervoor dat de  
gedeclareerde kosten overmaakt worden.

Burgerinitiatieven
ronald vindt de wijkraad een fijne 
manier om zicht te krijgen op het reilen 
en zeilen in een wijk en gemeente 
en om te kijken welke initiatieven er 
allemaal zijn van overheid en burgers.

Gezocht: secretaris en nieuwe leden
ben je nieuw in de wijk, dan is de wijkraad bij uitstek de plek om snel bekend te zijn  
met de wijk! woon je al jaren in de wijk, dan heb je vast interesses die je verder wilt  
uitwerken of informatie die je wilt delen. 
Voel je je betrokken bij de wijk loven-besterd? wil je actief deelnemen aan het ver- 
binden van mensen en meewerken aan een prettige leefomgeving? Je bent van  
harte welkom bij de wijkraad loven-besterd. er is bij ons van alles te doen:  
meehelpen met activiteiten, meedenken over de wijk, nieuwsbrief verzorgen,  
Verrijk je wijk regelen etc.!
 
wij vergaderen iedere tweede woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur  
in MFA Het spoor, schaepmanstraat 36. Kijk voor meer info op www.loven-besterd.nl  
of www.facebook.com/lovenbesterd. Je kunt ook mailen naar info@loven-besterd.nl. 
we zijn momenteel dringend op zoek naar een secretaris. Heb je interesse in deze  
functie neem dan contact op via info@loven-besterd.nl

ook Buurtpreventie is op zoek naar extra mensen. Als je je één avond per week  
een uurtje of anderhalf wilt inzetten, meld je dan bij preventieteam.
loven.besterd@ziggo.nl of bel 06-22 39 58 42.
Verder is Pieter bezig met het ontplooien van (kunst)initiatieven en zoekt hij mensen  
die dat ook willen.

Bewoners planten en onderhouden 
nieuw groen op het Rozenplein

Beursvloer Tilburg werd georganiseerd 
in het Willem II stadion op 17 oktober.

Vroeger woonde hij in de Van Hogendorpstraat naast drankenhandel schuurmans. Frans 
zat op de kleuterschool van de Hasselt, achter de Hasseltse kerk aan de begraafplaats. 
Dit is een foto van de klas van 1954 of 1955 (dus geboren 1950). De juffrouw was 
Juffrouw Jet (niet zeker) en de klas speelde roodkapje en de zeven dwergen.
Frans wil graag weten of er iemand zichzelf herkend op de foto en iets meer kan vertellen.  
Mail naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com De redactie zal uw reacties  
doorgeven aan Frans. In de cirkel Frans Kuijpers. 

oudere kleuters gezocht, 1955-1956.
Frans Kuijpers zoekt collega dwergen
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

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.

Ijsjes met stokjes
Mevrouw belde met een bizar verhaal: op 
donderdag was het eindelijk mooi weer 
geworden en de hele familie at een ijsje  
met een stokje.  
Alleen was het nichtje niet zo handig en liet 
haar ijsje vallen. Het kleine pitbulletje stond 
erbij, keek ernaar en was er als de kippen  
bij om dat ijsje op te eten. Het ging allemaal  
zo snel dat niemand zag hoe het stokje mee  
naar binnenglipte. en eerst miste niemand 
het stokje, en daarna kon niemand geloven  
dat ze dat stokje had ingeslikt. 

Je zou verwachten dat het dwars in haar  
keel zou steken. Maar nu werd Pittje ziek en  
bleef ze braken. op de kliniek  hebben 
we haar onderzocht, een echo gemaakt 

De dansavond 50+ Dansen, is ongeveer 3 
jaar geleden als dansavond met danslessen 
voor weduwen- en weduwnaars ontstaan.  
Het is kleinschalig en vindt plaats in 
wijkgebouw De Poorten. ‘buitenstaanders’ 
leek het van horen zeggen ook gezellig en 
wilden ook graag komen. Daarom is de 
dansavond uitgebreid naar alle 50-plussers. 
De DJ draait dansbare muziek waarbij 
je niet stil kunt zitten. Deinende dijen, 
vlugge voetjes, zwierend zitvlak, 
botsende borstkassen, alles beweegt 
soepeltjes in cirkels of diagonaal 
over de dansvloer.  Dat zou je niet 
meteen zeggen bij binnenkomst, 
sommige 50 plussers hebben al te 
maken met PHPD (pijntje hier pijntje 
daar) maar zodra ze op de dansvloer 
staan ontstaat de metamorfose, 
dan ‘lijden’ ze aan GPN (geen pil 
nodig).  Zonder haperen verschijnen 
de mooiste danspassen, of nu een 
verleidelijke tango, een wufte wals, 
een rustige linedance of een pittige 
foxtrot is, het plezier spat er vanaf!
Het is niet alleen mooi om te doen 
maar ook om te zien. Je hoeft niet te 
dansen om naar een dansavond 
te komen. Je kunt komen 
kijken, koffie drinken, lekker 
buurten, een borreltje pakken, 
genieten van de muziek, de 
gratis borrelhapjes en nootjes.

Interesse? Kom dan op elke  
derde vrijdag van de maand om 
20.00 uur naar De Poorten.  
In december is er een kerst- 
vakantie. De eerstvolgende 
dansavond is 20 januari. we 
dansen door tot de zomer- 
vakantie! Danst u met ons mee?

van haar buik en daarop gezien dat het  
stokje niet in haar keel zat, maar in haar 
maag. en stokjes lossen niet op en verteren 
ook niet, dus hebben we moeten opereren.

Ze werd onder narcose gebracht, geschoren  
en op haar rug op tafel gelegd. en toen was 
het puntje van het stokje zichtbaar als 
bultje onder de huid. Voorzichtig snijdend 
hoefde ik maar een kleine  opening te 
maken om met een klemmetje het stokje  
te pakken.
Na de operatie is Pittje lekker wakker  
geworden, was ze niet meer misselijk en  
had ze eindelijk wel weer zin in eten! Alleen  
niet meer in ijsjes met stokjes. Daar heeft  
ze haar buik van vol.

COME ON...LET’S DANCE! 

50+ DANSEN

Dansen met plezier

Begin februari verschijnt het boek 
‘Verdwenen Rauwbraken’ dat de 
geschiedenis van een deel van de wijk 
Loven beschrijft. Daar, waar de kleine 
woonwijk aan de Nautilusstraat en 
Kapitein Nemostraat wordt overvleugeld 
door een industrieterrein. Tot de jaren 
60 van de vorige eeuw lag hier een 
buitengebied dat volgens velen zijn 
weerga niet kende.

“Mijn vroegste jeugdherinnering is die 
van een wandeling aan de hand van mijn 
vader over een smal asfaltweggetje. De 
weg had geen eind en geen begin, aan 
weerszijden groeiden braamstruiken en het 
was altijd zomer. Ik moet drie of vier jaar 
oud zijn geweest, 1967 gok ik dan. Toen 
mijn moeder na terugkomst vroeg waar we 
geweest waren, luidde het antwoord: “Naor 
de Raojbraoke”.

Zo begint het boek met een herinnering 
van schrijver-onderzoeker en samensteller 
Theo van etten. Hij bracht zijn jeugd 
door in de rauwbraken en woont nog 
steeds in de nabije omgeving. Het boek 
is doorspekt met dergelijke anekdotes 
van (oud) buurtbewoners of mensen die 
van ver naar dit gebied kwamen. Aan de 
hand van meer dan 150 afbeeldingen, 
een feitelijke geschiedschrijving en een 
virtuele wandeling door het gebied 
van zo’n 100 jaar geleden, krijgt de 
roemruchte geschiedenis vorm. Van het 
oerlandschap in de middeleeuwen, via 
het agrarische landschap in de 19e tot het 
leemputtenlandschap in de 20e eeuw.  

Verdwenen Rauwbraken

 

Toch was het niet alleen maar ‘hosanna’ 
daar in die rauwbraken en ook dat aspect 
schuwt Theo van etten niet: “Moord, 
doodslag, ruzies en ongelukken zijn van 
alle tijden, dus kwam dat ook hier voor. Je 
moet niet vergeten dat het lange tijd een 
afgelegen gebied is geweest waar zelfs  
Prins Willem V niet veilig bleek.”

Het boek ‘Verdwenen rauwbraken’ staat 
vol met mooie verhalen en anekdotes. u 
kunt het nu aanschaffen voor een speciale 
prijs als u vóór 21 januari intekent via 
: www.gianotten.nl u betaalt dan slechts 
17,50 in plaats van 22,50. Vindt  
u het lastig om via internet in te tekenen, 
stuur dan een mail naar : tee.joo@live.nl  
of meld u even op het adres Hoefstraat 292.

1933 - Het gezin Van Delft in de tuin van 
‘Johanna’s hof’, een buitenhuis dat ook 
wel ‘het kasteeltje’ werd genoemd.

Voormalig café/koffiehuis ‘De Kluijt’ van Jo en Rica Kluijtmans eind jaren zestig
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 Daar hoorden zij engelen zingen

Een stukje geschiedenis
Het koor werd officieel ingeschreven in de  
registers van de Kamer van Koophandel 
met als oprichtingsdatum 1 oktober 1839. 
op deze datum werd de huidige Goirkese  
kerk geopend.
In die tijd noemde men het koor  
‘De heerensangers‘. Maar mogelijk da- 
teert het mannenkoor al van een veel 
eerdere datum! Immers op 31 juli 1775 
vierde in de Goirkese schuurkerk, de toen- 
malige eerwaarde Heer Pastoor Ignatius 
spong zijn 50-jarig jubileum als priester 
met een solemnele mis met ‘4 heren’ 
(priesters). Die viering is ongetwijfeld op- 
geluisterd door een koor, in de kerk van het  
‘Gurke’ en dat is vast en zeker het man- 
nenkoor geweest. waarschijnlijk, helaas  
nergens schriftelijk vastgelegd, bestaat  

Koor Switch is opgericht in 2006. 
Switch bestaat uit 25 vrouwen, 

vanaf 12 jaar. Switch is een 
eigenwijs koor dat haar 

thuisbasis heeft in parochie 
Peerke Donders.

 Ze repeteren iedere vrijdagavond 
van 19.30 tot 21.00 uur op het 

parochiecentrum in de Hoefstraat.
Muzikaal worden ze begeleid door 

stans Vriens op piano en Ton van 
Daesdonk op gitaar. Mijntje van Daesdonk 

is de dirigente. Daarnaast wordt het combo 
nog muzikaal versterkt door verscheidene 

instrumenten, bespeeld door de koorleden. Het repertoire 
bestaat uit Taizéliederen, pop, musicals en eigen composities.

 
“Switch houdt van uitdagingen en experimenteert, met muziek en liturgie. (Onder liturgie 

verstaan we hier manieren van vieren). Wij zoeken steeds naar inspirerende muziek en 
teksten waar, wijzelf en de bezoekers van onze vieringen, ons thuis bij kunnen voelen. We 

zingen liederen die passen bij deze tijd, mensen herkennen zich erin.”
 

elke acht weken verzorgen ze om 19.00 uur een zaterdagavondviering in de Petrus 
Donderskerk. Incidenteel is Koor switch te gast op een andere plek, of zingen ze in 

een woord- en communieviering of eucharistieviering. De eerstvolgende viering is op 
zaterdagavond 4 februari om 19.00 uur in de Petrus Donderskerk. 

Kerstviering
switch zingt ook in de Petrus Donderskerk op 

kerstavond, in de viering van 20.30 uur. u bent 
van harte welkom bij alle  vieringen!

op 6 januari, Driekoningen, gaat switch door de 
wijk om te zingen en te collecteren. De ene helft 

van de opbrengst is voor switch en de andere 
helft besteden ze aan een goed doel.

wilt u meer weten, neem dan eens een kijkje op 
: www.koorswitch.tumblr.com 

of www.facebook.com/Koorswitch

het Parochieel Kerkkoor goirke

Kerkkoor Goirke vandaag de dag al 
minstens 241 jaar!

De parochie ’t Goirke ging met zijn tijd mee.  
op 25 augustus 1964 is ook het dameskoor 
Goirke opgericht. een ander belangrijk 
moment was 1 januari 1999, wanneer 
Mannenkoor Goirke en het Gemengd Koor 
Veldhoven fuseerden tot het Kerkkoor 
Goirke. Jan van de Put: “Doordat de kerk 
van de parochie Hasselt gesloten werd, 
moest ook Gemengd Koor Hasselt stoppen 
en zijn diverse leden van dat koor onze 
gelederen komen versterken. Later kwamen 
ook 4 leden van het parochiekoor van de 
Montfortparochie naar ons toe. Het koor 
heeft al vanaf 1981 de heer Jos Vingerhoets 
als dirigent en vanaf 1983 is de heer Harry 
Swinkels onze vaste organist.” 

Koor Switch

Het koor telt 54 leden. Het is een gemengd 
gezelligheidskoor, opgericht op 1 januari 
1997. 
In de kersttijd zingt het koor mooie, oude 
kerst liedjes maar ook eigen teksten 
bijvoorbeeld Hallelujah, Hoog daar aan de 
hemel staat een gouden ster, Drummer boy  
en meer. 
In november zongen De begonia’s kerst-
liedjes bij Pronto in het nieuwe winkel- 
centrum Aabe Fabriek Tilburg en in  
Tuincentrum Groenrijk (stokhasseltlaan). 
Met kerst zingt het koor tijdens de 
kerstviering van Amarant en voor de 
Zonnebloem in het wijkcentrum De 

De Begonia’s

baselaer. Met het Driekoningenzingen 
bezoekt het diverse verzorgingshuizen 
o.a. Den Herdgang, De Kievitshorst, De 
Heikant, Koningsvoorde. Zie hoe leuk 
dit was in 2015 in het gastenboek met 
foto’s op de website, daar vindt u ook 
de agenda : www.de-begonias.nl 

De repetities zijn iedere donderdag 
avond van 20.00 tot 22.00 uur in het 
verzorgingshuis De bijsterstede. wilt u 
ons een keertje horen, een optreden 
bijwonen of wilt u een optreden 
boeken, neem dan gerust contact 
met ons op : begonias@live.com

De Begonia’s

Het Parochieel Kerkkoor Goirke

Kerstoptredens

18 december 09.30 uur Gemengd koor Goirke Goirkese kerk 

24 december 15.00 uur
KersTVIerING

Mannenkoor Goirke Verzorgingshuis De 
bijsterstede

25 december 09.30 uur Gemengd koor Goirke Goirkese kerk

1 januari 09.30 uur Mannenkoor Goirke Goirkese kerk 

15 januari 09.30 uur Ter ere 
van de sterfdag van Peerke 
Donders

Gemengd Koor Goirke en 
Gemengd Koor de bron

Goirkese kerk

u bent vrij om te komen kijken, alle optredens zijn openbaar en zonder entree. Meer 
optredens/informatie Kerkkoor Goirke : www.goirketilburg.nl. 

Het Parochieel Kerkkoor Goirke is van oorsprong een mannenkoor. Het koor bestaat  
al heel erg lang en heeft een enorme historie!

op dit moment telt het koor 48 zingende 
leden: 22 dames en 26 mannen. De gemid- 
delde leeftijd is 73 jaar! “En wij hebben 
behoefte aan jeugdige aanwas. Dat is  
nodig, willen we in de toekomst blijven  
bestaan. Om de 2 weken zingen we in de  
Goirkese kerk. We treden afwisselend  
op als gemengd koor, als dameskoor  
of als mannenkoor.”

Meezingen met Kerkkoor goirke
Het koor 
repeteert iedere 
donderdagavond 
in het zaaltje van 
Con Amore aan 
de lambert de 
wijsstraat 13 te 

Tilburg. 

De dames meestal van 19.00 tot 20.15 uur 
en de mannen van 20.30 tot 22.00 uur. 
elke laatste donderdagavond van de 
maand repeteren ze als groot Gemengd 
Koor van 20.00 tot 22.00 uur. “Wilt u onze 
gelederen komen versterken, graag!”
Neem contact op met Jan van de Put  
(voorzitter) : 013 535 35 69 of 
06 20 48 06 82. of mail 
: putwouters@home.nl

Het koor De Begonia’s zingt Nederlandstalige muziek met een lach en een traan,  
begeleid door muziekbanden. 

 Switch 
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Na 25 jaar buurtcentrum loven-besterd  
in de Koestraat is lMJ mee verhuisd naar  
wijkcentrum Het spoor. Ze hebben 
in de wijk opgetreden tijdens het 
Festivanalles, VeelbelovenD, de opening 
van het heringerichte besterdplein, de 
opening van wijkcentrum Het spoor 
en tijdens een wijklunch. Met collega-
verenigingen verzorgen ze concerten 
o.a. in wijkcentra en zorginstellingen.
op basisscholen Den bijstere en Yore heeft  
lMJ de introductie muziekles ‘Accordeon  
in de Klas’ gegeven. Dit wil ze in 2017  
op basisschool De stappen ook weer  
gaan oppakken.

Jeugdorkest LMJ-Yo!
sinds vorig jaar heeft lMJ een jeugdorkest 
dat ook op dinsdag repeteert in Het spoor. 
Na een succesvolle accordeondag in 
Factorium waar bij het slotoptreden 100 
jonge accordeonisten op het podium zaten 
is lMJ met drie geïnteresseerde jeugdige 
deelnemers uit Tilburg in september 
2015 een jeugdorkest gestart. onder 
bezielende leiding van Tom van Aarle is 
lMJ-Yo! binnen een jaar gegroeid van 3 
naar 7 deelnemers. Het jeugdorkest is 
een toegankelijke en gezellige manier 
van samenspel. er wordt samengespeeld 
met verschillende leeftijden, niveaus, en 

”Plezier in zingen is het belangrijkst! Het is 
bij ons altijd gezellig, zeker na de repetitie. 
Dan blijven veel leden even na om een 
glaasje fris of iets sterkers te drinken. Ook 
hebben we regelmatig een leuke activiteit: 
Caeciliafeest, feestelijke eerste en laatste 
repetitie, elke drie jaar een koorreis.”

Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor 
(HGKK) is een gemengd koor en telt 
ongeveer 50 leden. Het koor richt zich op 
een breed klassiek repertoire van oude 
muziek tot muziek uit de 20ste eeuw. Het  
staat onder leiding van Ramon van den 
Boom. Op woensdagavond repeteert het 
koor in de Postelse Hoeve.

De kersttijd is voor koren een inspirerende 
periode. ook het HGKK verzorgt ieder jaar in december wel een concert of treedt op in 
verzorgingshuizen. ook met Driekoningen worden optredens verzorgd. 
Dit jaar vindt een bijzonder concert plaats: De wereldpremière van ‘een wintervertelling’. 
De muziek is geschreven rond het schilderstuk uit 1566 ‘De Volkstelling te bethlehem’ 
van Pieter breugel. speciaal voor het HGKK is op basis van dit schilderij een muziekstuk 
geschreven door de Tilburgse componist Arjan van baest. Het libretto is van Marion 
Corvers. De regie is in handen van lieve van Tuijl. Naast het HGKK is een belangrijke rol 
weggelegd voor kinderen uit de opleidingsklas van het souvenir Jeugdkoor.  
Meer informatie : www.hgkk.nl/wereldpremiere-van-een-wintervertelling

er vinden drie concerten plaats in de opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8, Tilburg: 
op zondag 18 december om 16.00 uur en 19.30 uur en op 2de kerstdag om 15.00 uur. 
De entree bedraagt € 10,- ; voor kinderen tot 12 jaar gratis.  
Kaartverkoop : voorverkoophgkk@gmail.com of : 013 571 20 68

SPECIALIST IN BLADMUZIEK SINDS 1938PIANO- & ORGELHANDEL B.V. SINDS 1917

www.simonspiano.nl www.spierobladmuziek.nl

Jos W. Simons:
Goirkestraat 178, 5046 GR Tilburg - Telefoon: 013 542 5374

Spiero bladmuziek:
Goirkestraat 178, 5046 GR Tilburg - Telefoon: 013 542 3223

Het koor is thuis in de Petrus Donderskerk. 
Voorheen was dit ‘Het lovens Koor’ van 
de lovense kerk. Cantiqua zingt ook twee 
of drie keer per jaar een groter concert 
in de concertzaal van Tilburg of in de 
Petrus Donderskerk kerk. bij deze grotere 
concerten zingt de afdeling Cantiqua 
Concert, een soort projectkoor. 
Het kerkkoor heet tegenwoordig Cantiqua 
Klassiek. Dit laatste koor zingt twee of drie 
keer per maand in de Petrus Donderskerk 
en één keer per maand in de Mariakerk (de 
Heikant). en soms in een andere kerk. Het 
koor heeft ook nog de afdeling Cantiqua 
schola. De schola zingt alleen Gregoriaans. 
Voor meer informatie over deze drie 
afdelingen en Cantiqua kunt u terecht op  
de website :  www.cantiqua.nl

Kerst
Met Kerstmis is Cantiqua erg actief. op 
kerstavond zingt het koor om 20.30 uur  
in de kerk van de Heikant. Hierna ver-
plaatsen alle zangers zich naar de Petrus 
Donderskerk zodat ze om 22.30 uur in de  
nachtmis kunnen zingen. op eerste Kerst-
dag om 11.00 uur zijn ze in de feestelijke 
hoogmis weer in de Petrus Donderskerk.  
Het programma bestaat uit een mis van  
w.A. Mozart of J. Haydn en uit veel Neder-
landse- en engelse kerstliederen. ook zingt 
Cantiqua samen met de mensen in de kerk.

Wilt u meezingen?
Het Gemengd Koor Cantiqua oefent op 
vrijdagavond in de aula van basisschool De 
Cocon in de Hoefstraat. u hoeft niet ge- 
schoold te zijn in muziek om bij ons mee 
te kunnen komen zingen met Cantiqua. 
 

gemengd Koor Cantiqua het hasselts gemengd Kapelle Koor

Les Musiciens Joyeux

Gemengd Koor Cantiqua is een koor met drie afdelingen: Cantiqua Concert, Cantiqua 
Klassiek en Cantiqua Schola. 

Les Musiciens Joyeux (LMJ) is een accordeonvereniging en bestaat 45 jaar. Al ruim 30 jaar is deze vereniging actief in de wijk Oud-Noord.

stijlen. er is materiaal op niveau en er is 
individuele aandacht voor de leden. Het 
is een genot om ze onderling bezig te zien 
met eigentijds aansprekend repertoire. Heb 
jij daar ook oren naar? Kom dan een keer 
luisteren bij lMJ-Yo!, elke dinsdagavond 
vanaf 19.00 uur in wijkcentrum Het spoor.

Jubileum concert
Zondag 27 november vierde Accordeon-
vereniging les Musiciens Joyeux haar 
45-jarig jubileum met een groots concert  
in Theater T Plein in udenhout. Het talrijk  
aanwezige publiek heeft kunnen genieten 
van een afwisselende middag vol  
accordeonmuziek, smartlappen van De 
Kruikenzangers en het mondharmonica 
kwartet Fata Morgana.
De opening van het concert was voor 
lMJ-Yo!, met een eigenzinnig muzikaal 
petje brachten zij bekende popliedjes als 
7 Years, Pirates of the Caribbean en Ain’t 
Nobody ten gehore. Dat had veel succes 
bij het publiek. lMJ nam het muzikale 
estafettestokje letterlijk en figuurlijk van het 
jeugdorkest over door met hen samen het 
nummer Apache te spelen. Daarna liet lMJ 
het publiek genieten van een gevarieerd 
programma wat de afgelopen twee jaar 
onder Tom van Aarle als nieuwe dirigent is 
opgebouwd. Naast authentieke russchische 

en klassieke werken voor accordeonorkest, 
bracht lMJ vele eigentijdse bewerkingen 
van musical en popmuziek. Het publiek had 
kippevel bij Can You Feel the love Tonight  
uit The lion King, reisde met de trein door 
The Piano Man van billy Joël, neuriede 
mee met Conquest of Paradise van Vangelis, 
klapte mee met Hava Nagila en zong uit volle 
borst mee met brabant van Guus Meeuwis.
Hierna was het beurt aan smartlappen- 
koor De Kruikenzangers geleid door Hein 
Meens en begeleid door drie accordeonisten 
die natuurlijk de verbindende factor zijn 
met de accordeonvereniging. De middag 
werd afgesloten door het internationaal 
mondharmonica kwartet van topniveau: 
Fata Morgana. De Grande Finale werd 
gevormd door een gezamenlijke afsluiting 
van het jubilerende accordeonorkest, de 

Kruikenzangers en Fata Morgana met het 
Tilburgse- en brabantse Volkslied. Het  
publiek zong beide volksliederen 
enthoussiast mee en gaf een staande 
ovatie aan alle deelnemers.

Met kerst heeft les Musciciens Joyeux geen 
echte traditie van kerstoptredens zoals 
koren dat hebben, maar op uitnodiging is de 
vereniging altijd bereid om kerstvieringen in 
wijk- of zorgcentra muzikaal op te luisteren.

Lid worden
speel je accordeon en wil je gezellig muziek 
maken en regelmatig optreden voor 
publiek? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Je krijgt les binnen de vereniging of 
in nauwe samenwerking met Factorium. 
Meer informatie : www.lmjtilburg.nl

 Foto: marcelle mientjes 
LMJ-Yo! met een eigenzinnig muzikaal petje en Les Musiciens Joyeux tijdens het jubileum concert
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 “  Daar hoorden zij engelen zingen

Het RatjetoeKoor uit Tilburg is opgericht op 19 september 2007 als smart- en 
levensliederen koor. 

Het koor heeft momenteel 52 leden en bestaat uit zowel dames als heren. Deze 
leden hebben een gezamenlijke passie, namelijk het zingen van vrolijke, mooie 

en gezellige liedjes. Ze  repeteren elke woensdagavond in MFA De Poorten. 
De muzikale ondersteuning is in handen van Peter weijters op accordeon, 

wim Corsten op gitaar, Jan Grootswagers op slagwerk, dit allemaal onder 
leiding van dirigente loekie Corsten. 

Na 10 jaar is het repertoire uitgebreid met heel gezellige Nederlandstalige 
liedjes en anderstalige mooie, maar zeker ook hele leuke liedjes, onder 

andere uit de jaren ’60 –’70. 

Kerst 
Het ratjetoeKoor beschikt over een heel mooi kerstrepertoire
dat ze voor de bewoners van Zorgcentrum bijsterstede en De 

leyhoeve ten uitvoer brengen. Ze zingen dan de oude- en 
anderstalige moderne kerstliedjes.

De laatste jaren gaan ze ook Driekoningenzingen  bij 
verschillende verzorgingshuizen, voor de bewoners en hun 

familie. even iets heel anders en zeker zo leuk om te doen. 
Voor meer informatie bekijk de website :  

www.ratjetoekoor.nl

De optredens van de koren zijn niet allemaal openbaar. 
Wilt u een optreden bijwonen, kijk op de website van het 
betreffende koor in de agenda en de mogelijkheden.

‘Les Amis’ betekent in 
het Frans ‘De Vrienden’! 
en het 30-tal leden 
gemengd koor heeft deze 
naam meer dan 38 jaar 
in vriendschap en zang 
weten te handhaven. een 
koor bij u om de hoek, 
waarbij wat kennis, lust en 
gezelligheid om te zingen de 
drijfveer is. les Amis biedt 
een mooi en verrassend 
4-stemmig repertoire. Zowel Nederlands-, engels- als Duitstalig. liederen, door de 
dirigent Jan Aarts geschreven en gecomponeerd, zijn een groot kenmerk van het 
koor en brengen u emotie en vreugde uit het leven. ook zingt het koor liedjes van 
Claudia de breij, Abba, Herman van Veen, ramsis shaffy, The west side story, The 

beauty and the beast en vele anderen. De muzikale begeleiding 
aan de piano wordt verzorgd door Munira Jakunina.

Voor u en voor het koor geldt, de voldoening te proeven 
van een optreden of van de jaarlijkse najaarsconcerten. 

Het najaarsconcert van 2016 was dit keer in Het Plein in 
udenhout samen met de big band boxtel. Dit was op 

2 oktober. een mooie middag met gratis entree. De 
positieve reacties te mogen ontvangen en te horen 

dat men genoten heeft. Ja’ daar gaat les Amis voor.

Kerstconcert
les Amis presenteert ongeveer 10 optredens 

in het jaar. Het laatste optreden is altijd 
een kerstconcert voor de Zonnebloem 

Hasselt op 21 december in de Financiën 
te loon op Zand. Voor les Amis al 

jaren een vast begrip. Helaas vindt 
dit in besloten kring plaats.

Kunt u zingen?
De wekelijkse repetities zijn 

op maandagavond in de 
lambert de wijsstraat 

13, 5046 lG Tilburg, van 
20.00 tot 22.00 uur.

 U bent van harte 
welkom!

Voor meer info :  
www.koorlesamis.

nl of Facebook: 
Gemengd koor 

les Amis

Anneke: “Dit doen we door stukken te  
zingen die betekenis hebben. Ook zoeken  
we muzikaal en persoonlijk de grenzen op 
van wat we kunnen en durven. Spannend en  
uitdagend, je ervaart iedere repetitie weer 
iets nieuws over jezelf, de groep en de 
muziek. Zingen zonder dat je daarbij iets 
voelt, zal bij ons niet snel gebeuren. Ervaring 
met zingen is niet nodig om mee te kunnen 
doen. Ben je nieuwsgierig en wil je een keer 
vrijblijvend met ons mee repeteren, neem 
dan contact op met het Inloophuis Midden 
Brabant of kom een keer kijken.”

Het koor wordt begeleid door Anneke 
Naaijkens-Doek (muziektherapeut) en Don
Henken (dirigent). Anneke geeft de lessen 
stemexpressie en Don begeleidt het werken 
aan de liedjes die het koor zingt. Het koor 
werkt samen met Inloophuis Midden 
brabant.

Anneke: ‘Van zingen gaat energie (weer) 
stromen en het is een geweldige uitlaat- 
klep. Mijn doel is om de groep dit met  
elkaar te laten voelen.’

Don: ‘Ieder nummer heeft weer zijn 
uitdaging. Heerlijk om dit met elkaar te
beleven.’

een van de deelneemsters: ‘Een groep 
mensen die elkaar niet kende, zingt. In 

verbondenheid. Er is ruimte voor alles wat 
je maar zou kunnen bedenken dat er kan 
gebeuren in zo’n setting. Ik ben heel blij dat 
dit voorbij kwam voor mij.’

Zingen voor je leven Tilburg maakt deel uit 
van het landelijk korennetwerk Zingen voor 
je leven van stichting Kanker in beeld. 

Kerstoptreden 
Het kerstoptreden vindt plaats op  
22 december om 14.00 uur op de Geriatrie 
afdeling van het eTZ Twee steden Ziekenhuis.

Repetities
locatie: Inloophuis Midden-brabant, wilhelminapark 29, Tilburg.
Tijdstip: donderdagmiddagen van 13.00-15.00 uur in de even weken.
Meer info: Facebook.com/zingenvoorjeleventilburg

Aanmelden of informatie:
Maryse van der steen, coördinator van het Inloophuis Midden-
brabant. : 013-785 16 81  : info@inloophuismiddenbrabant.nl

het RatjetoeKoor

Het RatjetoeKoor

Het RatjetoeKoor, 
Driekoningenzingen 2015

Les Amis

Les Amis

Zingen voor je Leven Tilburg
Zingen met energie, emotie en groepsgevoel is de kern van het koor ‘Zingen voor je  
Leven Tilburg’. Het koor maakt muziek die mensen raakt. 

Anneke (linksvoor) en Don (rechtsvoor) voor het koor tijdens de donderdagmiddag repetitie

Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29

Optreden in de kerstperiode 2015

Foto: Thijsfotografie.com
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www.drogisterijaddejongh.nl

Besterdplein 10
5014 HN Tilburg
Tel. (013) 5425886

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  ●

Andere Tentoonstellingen:
switch | Dutch Design on the move 1990 – 2015
schitterend | Damast & Glas, van Klassiek tot Art Deco
Co-Creatie | In het Textiellab
De wollendekenfabriek 1900-1940

Activiteiten: 
17/12 KunstKudde | workshop voor kinderen van 6-12 jaar
26/12 extra geopend ivm 2de Kerstdag
Kerstvakantie: gratis rondleidingen, workshops en familie activiteiten

Kijk voor het volledige aanbod op : www.textielmuseum.nl.
Graag tot ziens in het TextielMuseum!
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Nieuw werk van 
Heringa/van Kalsbeek

Bart Hess
Tanja Smeets

Nan Groot Antink
Karin van Dam
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Mogelijk gemaakt met 
financiële steun van 

op 3 december werd in het 
TextielMuseum de tentoonstelling 
rafelranden van schoonheid geopend. 

Deze expositie toont textiele installaties, 
interactieve beelden en films van 
Heringa/Van Kalsbeek, bart Hess, Nan 
Groot Antink, Tanja smeets en Karin 
van Dam. De werken die zijn gemaakt in 
het Textiellab, de levendige werkplaats 
van het TextielMuseum, balanceren op 
de grens van aantrekking en afstoting. 
Zij verleiden tot kijken, maar roepen 
ook tegenstrijdige gevoelens op. 
Graag dagen wij je uit om zelf te ervaren  
wat het werk in de tentoonstelling 

rafelranden van schoonheid op jou voor  
indruk maakt. Aangezien de december-
maand dé maand is om met familie en 
vrienden te genieten van samenzijn en 
natuurlijk cadeau’s, heeft TextielMuseum 
voor de  buurt een aantrekkelijk aanbod 
om deze uitdaging aan te gaan.

Op vertoon van dit artikel krijgen 
bewoners van Tilburg Oud-Noord 
gratis toegang voor max. 2 personen 
tot het TextielMuseum. Deze actie is 
geldig tot en met 8 januari 2017. 
Naast de tentoonstelling Rafelranden 
van Schoonheid is er nog veel meer te 
zien en te beleven in het TextielMuseum.

Automaten zag je vroeger overal, ook in 
het Tilburgse straatbeeld. Voor sigaretten 
of condooms hoefde je niet naar de 
winkel, je trok je ze gewoon op straat. 
en: herinnert u zich nog het fantastische 
geluid van dit niet-elektronisch apparaat? 
Het geluid is eigenlijk net als het ding zelf, 
een stukje erfgoed. eens verdwenen uit 
het straatbeeld, komen ze nu weer terug 
met kunst. een mooi hergebruik van deze 
nostalgische automaten. 

Pitch
Het idee om oude automaten te gebruiken 
voor kunst in Tilburg, deed ro-Nalt zo’n 
10 jaar geleden op in Potsdam. De droom 
er ooit ‘iets’ mee te doen in Tilburg, 
bleef levend. Hij deed de afgelopen 
tijd oproepen om aan oude automaten 
te komen, zocht contact met collega 
kunstenaars, techneuten en heeft intussen 
ook contact met makers van artomaten 
in andere steden. Veel mensen met wie 
hij zijn droom deelde, waren meteen 
enthousiast. Zo ook de jury van Awesome 
Foundation. Daar gaf hij zijn pitch van zijn 
ArTomaat. eén model had hij al uitgewerkt 

Tekst en foto: Saskia Dellevoet (Hocus-Pocus-Focus)

ARTomaat - winnende droom 
Awesome Foundation

dus de jury werd meteen verleid om 
kunst te trekken. Tilburg mooier maken, 
dat is een van de doelen van Awesome 
Foundation en de ArTomaat draagt daar 
aan bij. 

Tilburger mooier, Tilburgse kunstenaars 
zichtbaarder 
erfgoed behouden, Tilburg mooier, 
kunstenaars zichtbaarder dat is de 
gedachte achter de ArTomaat. Veel 
kunstenaars timmeren hard aan de weg. 
Zichtbaar worden is een lastige klus. De 
ArTomaat kan meer bekendheid genereren 
voor de kunstenaars. Ze maken namelijk 
een miniatuur kunstwerk ter grootte van 
een pakje sigaretten. Voor een leuk prijsje 
kunnen mensen dat uit de automaat 
trekken. een klein gedeelte van het bedrag 
is voor onderhoud van de automaat. Het 
grootste deel gaat naar de kunstenaars 
zelf. Intussen zijn er al 20 kunstenaars die 
hun kunst in de ArTomaat zichtbaar willen 
maken. en het aantal groeit. ook voor de 
kunsttrekkers is het een mooi initiatief. 
elk kunstwerk is een uniek werk(je). De 
ArTomaat maakt het mogelijk betaalbaar 
kunst te kopen en bijvoorbeeld cadeau te 
geven. en wie weet trek je nu iets uit te 
automaat van een kunstenaar die in de 
toekomst wereldberoemd is. er komen 
ArTomaten in Tilburg. waar? Dat is nog 
even geheim. Misschien komt er wel een in 
Tilburg oud-Noord! 

-------------------------
Wat is nou jouw droom met dit 

idee, Ro-Nalt? Dat de ARTomaat 
als een olievlek werkt. Tilburg; 
Brabant; Nederland… Kunst, 

daar moet iedereen van kunnen 
genieten. 

--------------------------

Meedoen met de ArTomaat of informatie: 
: www.ro-nalt.wixsite.com/artomaat-nl

Ro-Nalt Schrouwen is beeldend kunstenaar en woont in Oud-Noord. Hij won afgelopen 
maand met zijn ARTomaat de Awesome Foundation. De ARTomaat is een (sigaretten)
automaat omgetoverd tot kunstautomaat.  

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Kerstcadeautje van het TextielMuseum voor 
bewoners oud-Noord
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Volgende editie is de carnavalseditie. Vertel al uw belevenissen of mail uw 
aankondigingen naar de Wijkkrant Oud-Noord

 ! Wijkkrant oud-Noord heeft een nieuw mailadres !

  wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Wilt u een activiteit aankondigen die plaatsvindt in de wijk Tilburg Oud-Noord? 

Heeft u iets te melden over uw vereniging, een goed doel of een jubileum?
Of ......heeft u gewoon iets te vertellen? Voor al uw opmerkingen, vragen 

of bezorgklachten mail : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Foto: Thijsfotografie.com
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De kwaliteit is het kenmerk van onze praktijk
         MAAK EENS EEN AFSPRAAK

Sportmassage - Ontspanningsmassage - 
Bindweefselmassage (Cellulite behandelingen) - Manuele lymfe drainage - 
Hot-stone massage - Dorn / breuss massage - Voetrefl exzonemassage -
Triggerpoint therapie - Medical taping - Blessure preventie - Coaching. 

Wij hebben ook massagewaardecheques een geweldig cadeau om te geven.

Kapitein Nemostraat 99, 5015AS Tilburg
Tel: 013 580 21 13 / 06 27 32 47 70

E-mail: info@massagepraktijk-tilburg.nl
www.massagepraktijk-tilburg.nl

   

Academische Fysio-Manueel Therapeuten 
 

                                          Specialisaties:  Netwerken: 
 

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

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

                     E: info@fysiotherapietilburg.nl     Drs. Herman Lutke Schipholt 

                     I: www.fysiotherapietilburg.nl     Nienke van Gorp-Cremer 
   

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

Wijkinformatie

KrisjKrasjKresj en Schalmei
smidspad 76A ,                          013 5446416
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
  www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

Anak Anak kinderopvang Tilburg
st willebrordplein 6,              013 532 37 37 
k.vandenhoven@sterrekinderopvang.nl
         www.sterrekinderopvang.nl/anakanak
Kinderdagverblijf KIEK
berlagehof 74-75                    013 822 89 28
                                             06 27 01 42 44
info@kdvkiek.nl                     www.kdvkiek.nl

Kinderopvang NulVier Tilburg
schaepmanstraat 42              013-744 01 50
tilburg@nulvier.nl                   www.nulvier.nl 
www.facebook.com/kinderopvangNulvier 
Tilburgschaepmanstraat

Kinderopvang

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

Dierenkliniek

Wijkraad Theresia                           
info@wijktheresia.nl    www.wijktheresia.nl   
Wijkraad Loven-Besterd                
info@loven-besterd.nl
                                      www.loven-besterd.nl
                www.facebook.com/lovenbesterd

Wijkraden

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

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

Woonzorgcentra

huisartsen
Huisartsenpraktijk Broeders
oude lind 32, Tilburg
                                           013 542 59 49
          www.broedershuisarts.praktijkinfo.nl

Wijkcentra
De Baselaer
Hoefstraat 175                        013 543 59 09
infodebaselaer@contourdetwern.nl
MFA Het Spoor
schaepmanstraat 36              013 542 16 64
infohetspoor@contourdetwern.nl
MFA De Poorten 
Hasseltstraat 194                   013 464 92 10
infodepoorten@contourdetwern.nl
Buurthuis De Wissel
leliestraat 49                          013 542 24 38
infodewissel@contourdetwern.nl

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

Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173,                      013 543 42 77          
info@decocon.net            www.decocon.net

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

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

Basisscholen

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 +

Jong Nederland Loven-besterd
leliestraat 49 (De wissel)       013-543 57 52
www.jongnederlandlb.nl 
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl

Agenda
t/m 8 januari 2017, TextielMuseum gratis 
tentoonstelling Rafelranden

16: Kerstmarkt, Den Herdgang 
17: TextielMuseum, KunstKudde
 -    18.00 uur Kerstdiner, Eetcafé De Mandala
 -    12.00 uur Wijklunch, Het Spoor
 -    20.00 uur Kerstdansavond, de Nieuwe               
      Jordaan (dJN), De Poorten
18: 09.30 uur Gemengd koor Goirke, Goirkese kerk 
 -    16.00 en 19.30 uur HGKK, Opstandingskerk
 -    18:00 uur fietstocht, dJN, start De Poorten, 
20: 13.30 tot 17.00 uur Kerstbingo, Stichting   
       Alleen op deze aarde (St. Aopa), Zaal Bierings
 -     Kerstdiner, Padua
 -     Kerstdiner, De Bijsterstede
21: Kerstdiner, Padua
 -    Kerstdiner, De Bijsterstede
22: Kerstdiner, De Bijsterstede
 -    14.00 uur koor Zingen voor je Leven Tilburg, ETZ 
24: 15.00 uur Mannenkoor Goirke, De Bijsterstede
 -    20.30 uur koor Switch, Petrus Donderskerk
 -    Kerstviering koor de Begonia’s, De Baselaer
 -    20.30 uur koor Cantiqua, de kerk v/d Heikant.
 -    22.30 uur koor Cantiqua, Petrus Donderskerk
 -    15.00 uur Eucharistieviering, De Bijsterstede       
 -    17.00 uur Kerstdiner, Raakveld
 -    12.00 uur KinderKerstlunch, 
      17.30 uur Wijkdiner, De Poorten
25: Kerstdiner, FAMILY EETERIJ
 -    09.30 uur Gemengdkoor Goirke, Goirkese kerk
 -    11.00 uur koor Cantiqua, Petrus Donderskerk.
 -    15.00 uur koor HGKK, Opstandingskerk
 -    12.00 t/m 20.30 uur Kerst-in, St. Aopa, zie 20 dec.
26: Kerstdiner, FAMILY EETERIJ
 -    12.00 tot 17.00 uur TextielMuseum extra open
 -    12.00 tot 17.00 uur, TextielCafé
 -    13.00 Kerst-In, De Baselaer

  1: 09.30 uur Mannenkoor Goirke, Goirkese kerk 
  3: Start computercursussen, De Baselaer 
  6: Officiële aftrap van Kasteel013, HSKamerpark
   -  Driekoningenzingen:
      - Kasteel013, Het Stenen Kamerpark
      - Koor Switch, In de wijk
      - De Begonia’s, div. verzorgingscentra
      - RatjetoeKoor, div. verzorgingscentra
  7: Kledingmarkt, PortAgora 
15: 09.30 Gkoor Goirke en Gkoor de Bron, G. kerk
20: 20.00 uur 50+ dansen, De Poorten   
  -   Kopijsluiting editie februari Wijkkrant     
      Oud-Noord, inzenden fotopuzzel 
      (Verhalen over Carnaval in overleg ook later mogelijk)
28: 12.00 uur wijklunch, Het Spoor

  
4: 19.00 uur Koor Switch, Petrus Donderskerk 

  9: Nieuwe editie Wijkkrant Oud-Noord
17: 20.00 uur 50+ dansen, De Poorten

   December

   Januari

  Februari

OKTOBER 2016
EDITIE  2
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Colofon  
De Wijkkrant Oud-Noord is de buurtkrant 
voor de wijken Loven-Besterd, Goirke-
Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-
Hoefstraat, Theresia. In 2017 verschijnt de 
Wijkkrant Oud-Noord 8 keer, vijf edities  
voor de zomervakantie, 3 erna.

Redactieadres !!!!Let op nieuw adres!!!!:
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

redactie: Claudia van der waal
Tekstcorrectie: saskia Dellevoet 

Advertenties: Tarieven en 
formaten downloaden via : www.

persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-en-
formaten-advertenties-wijkkrant-oud-noord 

of mail naar  
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Advertentie inclusief plaatsing op  
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-oud-noord en 

: www.tilburgoudnoord.nl met 
rechtstreeekse links naar de website  

van de adverteerder.
bezorgklachten: Mail de reactie het adres  

waar de krant niet is bezorgd. 
u kunt de wijkkrant ook lezen of halen bij de 

3 wijkcentra: De baselaer, De Poorten, Het 
spoor en buurthuis De wissel, Dierenkliniek 

oud-Noord, verzorgingstehuizen De 
bijsterstede, Padua en Den Herdgang.                                            

bekijk de krant digitaal 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 20 januari
 De eerste editie van wijkkrant oud-Noord in 2017 

verschijnt op 

Donderdag 9 februari 2017

  Posters                                      Folders 
    visitekaartjes                        Tijdschriften 
      brochures  Fotoboeken  Advertenties

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

Peuterspeelzaal

www.facebook.com/                  
                              ContourdeTwernoudNoord
                                      wijkcentrumdepoorten
                                                        mfahetspoor
   wijkcentrum-de-baselaer-228572720863154
                                         vriendenvandewissel

Wijk 
Facebookpagina’s  

3 januari 2017        Computercursussen in De Baselaer
 

- Beginnerscursus - Fotobewerkingscursus
beide cursussen worden gegeven op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur in De baselaer, 

Hoefstraat 175, duur: 12 weken, kosten: € 66,- inclusief een cursusboek en 
een usb-stick met programma’s en oefenmateriaal. 

 
Meer info: : www.tilburgoudnoord.nl/computercursussen-in-de-baselaer 

: 013 5435909 : cursussen@baselaer.nl of : infodebaselaer@contourdetwern.nl

Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan 
17 december om 20.00 uur is er een Kerstdansavond in De Poorten. een gezellige 
avond voor iedereen vanaf 18 jaar onder het genot van een hapje en een drankje.

18 december om 18.00 uur bij De Poorten start de nieuwe Jordaan met een verlichte 
fietstocht door de buurt. Iedereen die mee wil, is welkom, er is gezellige muziek en ook 
de kerstman is er bij. De tocht betekent een rondje fietsen door de buurt en eindigt in 
de Textielstraat. Daarna begint de Kerstviering met sneeuw skilopen, spelletjes voor de 
kids en een loterij ten bate van onze volgende activiteiten. er worden lotjes uitgedeeld 

voor de samengestelde kerstpakketten, die eerder zijn ingezameld. 
Meer info: www.facebook.com/DeNieuweJordaan

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in 
deze agenda?  Stuur uw aankondigingen op naar  
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Voor bedrijven : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-en-
formaten-advertenties-wijkkrant-oud-noord

  De redactie wenst u Prettige Kerstdagen 

      
    en

 een
 Gelu

kkig
 20

17
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In juni van dit jaar hebben we u voor de laatste keer op  
de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de 
Spoorzone. We kijken terug op een mooie (na-) zomer 
met veel ontwikkelingen. 

Naast de willem II-passage is nu ook de interwijkverbinding 
in het station geopend. Het station kent voortaan twee 
voorkanten. Het is mogelijk om zowel vanuit de noord- als 
zuidkant de perrons te bereiken. De willem II-passage is 
intussen helemaal opgeleverd. De passage biedt, vooral 
wanneer het donker is, een veilige doorgang voor veel 
inwoners van Tilburg van noord naar zuid en andersom. 

er wordt hard gewerkt aan het burgemeester stekelen-
burgplein. De Gemeente Tilburg verwacht in het 
voorjaar van 2017 het plein met veel groen en een 
fontein, gereed te hebben. De opening wordt feestelijk 
gevierd. Aan het burgemeester stekelenburgplein is 
de verbouwing van de Polygonale loods gestart. 

wat ook op de agenda staat is de renovatie van de locHal. 
begin december hebben de gemeente, de bibliotheek, 
bKKC, Kunstbalie en seats2meet de huurovereenkomsten 
ondertekend en begin 2017 zal ook de aannemer bekend 
zijn. Dat is het startsein voor het verbouwen van de 
imposante hal. Het streven is om deze in 2018 opnieuw  
in gebruik te nemen. Het wordt een ontmoetingsplaats 
voor Tilburgers en bezoekers van buitenaf, waar kennis, 
creativiteit en innovatie centraal staan. De bibliotheek 
verhuist volledig van het Koningsplein naar de locHal  
en biedt hier, naast het verhuren van boeken, een breed  
aanbod aan activiteiten. Het belooft een mooie en  
inspirerende plek te worden.

In de Tilburgse Spoorzone zoemde het 
al langer, maar nu kun je er dan echt 
naartoe: het 
ontdekstation, 
de nieuwe 
creatieve plek 
voor kinderen, 
gaat open. 
In de maanden januari 
tot en met maart 
2017 worden er heel 
veel activiteiten 
georganiseerd. Zo zijn 
er uitvindersmiddagen, 
‘scrap’ middagen en filmworkshops. en wat denk je van de  
bouwweek en Minecraft Mania week? Het ontdekstation 
in Tilburg is een initiatief van het Platform Promotie 
Techniek Midden-brabant en De ontdekfabriek in 
eindhoven. Het is tot stand gekomen door bijdragen 
van gemeente Tilburg en diverse sponsoren uit het 
bedrijfsleven. ook voor scholen is er programma.

Het ontdekstation vind je vlakbij het station van Tilburg:  
burgemeester brokxlaan 8. In deze ‘Hal 79’ werden 
vroeger treinen gerepareerd. Nu stap je er in een trein-
wagon en kijk je daar een avontuurlijke film. De film daagt  
je uit om zelf uitvindingen te bouwen in de werkplaats.  
ook is er een magische ‘green screen’ studio waarin je  
je uitvindingen met special effects kunt presenteren en  
filmpjes kunt opnemen. Voor verschillende leeftijden  
zijn er leuke activiteiten.

Wil jij komen ontdekken hoe leuk dat allemaal is? 
Meld je dan snel aan voor één van de workshops. De  
meeste zijn in de testperiode januari-maart zelfs helemaal  
gratis! ben er snel bij want vol is vol. Kijk op  
: www.ontdekstation.nl voor meer informatie en om  
je aan te melden. Je ouders komen natuurlijk met je mee.  
Ontdek het Ontdekstation!

De 
bouw van 
Clarissenhof   
vordert snel. De 
eerste contouren worden 
nu zichtbaar en de namen van 
de deelgebouwen zijn ook bekend. Ze 
verwijzen naar het rijke verleden van deze 
mooie plek.

Foto: Jean-Marc Bertens

Foto: Melissa Broere 

Foto: Willie-Jan Staps

Station Tilburg, twee voorkanten

Berend de Vries
wethouder spoorzone

horeca in de Spoorzone 
eVe (eten voor eten) gaat de Polygonale loods ombouwen 
tot restaurant en foodhall. Daarnaast komt er een terras  
en is het zowel voor reizigers als bewoners van de stad  
een smakelijke aanvulling op de horeca op en rondom  
het station. In de tussentijd is ook rAw geopend. 
Grenzend aan de willem II-passage trekt het terras en  
gezellige inrichting van deze nieuwe horecagelegenheid al 
vanaf het begin veel publiek. 

Activiteiten en festiviteiten 
Afgelopen jaar stond de kermis voor het eerst ook in de  
spoorzone. Met het rondje via de spoorlaan, willem II- 
passage en burgemeester brokxlaan een aangename 
toevoeging op de bestaande route. De komende weken 
zijn er wederom activiteiten en festiviteiten in de 
spoorzone die mogelijk voor ook voor u interessant zijn. 
eerste en tweede kerstdag biedt de Koepelhal ruimte 
aan een antiekmarkt en Theater de boemel heeft van 8 
december tot 8 januari een winterwonderTheater. 

De volgende editie licht ik weer een aantal actuele ont- 
wikkelingen in het gebied toe. wilt u in de tussentijd op de  
hoogte blijven van projecten of activiteiten dan kunt u  
kijken op : www.spz013.nl. 

Ik wens u fijne feestdagen en tot ziens in de Spoorzone! 

Sinds mei 2016 is de nieuwe Willem II-passage open. De passage verbindt de noord- en zuidzijde van de Spoorzone  
met elkaar en is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De Willem II-passage is duurzaam, veilig en aantrekkelijk  
ontworpen door The Cloud Collective.
De binnenkant van de passage bestaat uit een glazen ‘lichtdoorlatende’ bakstenen wand. De stenen accentueren in het  
donker de onderdoorgang en zijn per steen apart te verlichten. Iedere passant die door de passage komt krijgt een eigen 
beweging mee in de lichtwand. In oktober is de passage nog een paar weken deels afgesloten geweest voor de laatste  
werkzaamheden aan de interactieve lichtinstallatie. 

op zaterdag 22 oktober vond de 5e editie van de fotografiedag in de spoorzone plaats. er kwamen weer veel bezoekers
op af van heinde en ver. Zelfs een aantal van onze zuiderburen wisten de Tilburgse spoorzone deze dag te vinden.  
De grote publiekstrekker van deze dag was de locHal. waarschijnlijk de laatste kans voor veel mensen om dit iconische 
pand te bewonderen. uiteindelijk leverde deze dag weer groot aantal mooie foto’s op en heeft het publiek gestemd.  
Hieronder ziet u de vijf winnaars. Vanaf begin december zijn deze foto’s ook op doek te bewonderen aan het hek bij de  
Koepelhal en het Ns-plein. 

Willem II-passage helemaal af Clarissenhof krijgt 
vorm

Fotografiedag wederom succes

Foto: Chris van Doorn 
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LEON V/D ZANDESlaapcomfort

Bosscheweg 235  - 
Tilburg  -   Tel.    06 1595 56 57

Bij inlevering van
deze advertentie
‘n textielpakket
t.w.v. 50 euro

GRATIS*

bij aankoop van
één van onze
boxsprings of
2 matrassen 
uit onze Nova

collectie
*    Niet geldig op andere lopende acties.  

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 voor 20 januari 2017 naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  
lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw 
antwoord:
Naam, Adres, Telefoonnummer, e-mailadres en locatie 1:      locatie 2:

Hieronder vindt u de opgave voor december. 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-oud-noord 
worden de antwoorden en de winnaar gepubliceerd. In de wijkkrant van 
februari volgt er weer een nieuwe opgave!

lijkt het u als ondernemer uit de wijk leuk om een prijs beschikbaar te 
stellen? Neem dan contact op met de redactie 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  

: 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

Het boeket van ALL ABOuT FLOWERS  
is gewonnen door: 

Mevrouw Annelies van Vugt
 uit de Leliestraat 

Van harte gefeliciteerd!

Oplossing oktober: locatie 1: rosmolenplein 
locatie 2: wilhelminapark 36 en 37

Kasteel013 is een meedoe-spektakel voor jong en oud  
in de Hasselt op 21 april 2017. De basis is een modern  
sprookje. Voorbereidende activiteiten zijn al in volle  
gang: van brainstorm tot vele gesprekken met wijk- 
bewoners en organisaties en enkele teasers om het  
spektakel bekend te maken. De organisatie bestaat uit 
projectleider Saskia Dellevoet en een team van  
wijkgenoten.  

op 11 november ging een aantal muzikanten uit de wijk  
tijdens sint Maarten met zo’n 25 kinderen op pad. Met 
zelfgemaakte lampionnen zongen ze een lied en na het  
zingen kregen de bewoners een flyer en een klein 
cadeautje (teaser) om mee te doen met Kasteel013. In de 
ene teaser zat een recept met de vraag op zoek te gaan  
naar oude recepten uit de kasteeltijd; een andere bestond  
uit de vraag mee te schrijven met het sprookje; in weer 
een andere zat een leeg borduurwerk met de vraag of  
er een merklap of familiewapen bedacht kan worden. 
Het team van Kasteel013 is benieuwd naar reacties 
op de teasers en hoopt op input van wijkbewoners. 

Steeds meer organisaties haken aan bij Kasteel013! 
Door en voor de wijk, dat wordt spektakel Kasteel013. 
Naast wijkbewoners doen er ook steeds meer organisaties 
mee. bijvoorbeeld: luisteren in je leunstoel (Contour de 
Twern), Heemkunde Klein Hasselt, Den Herdgang en  
bs Cleijn Hasselt. De meeste organisaties deden eerder 
mee aan community-projecten als Textielplein Doe-plein  
en blauw Tilburg. waarom vinden ze het eigenlijk 
belangrijk om mee te doen met Kasteel013? 

Kinderen van basisschool Cleijn Hasselt kiezen in maart/ 
april binnenschools voor decor bouwen, muziek maken, enz.
Juffrouw Monique de lange: “Het betrekt de school bij 
de buurt en andersom. Kinderen worden zich bewuster 
van de geschiedenis en de omgeving van de wijk: ‘Wat 
betekenen straatnamen als Stenen kamerpark?’ En ook 
kijken en fantaseren over wat er allemaal zou kunnen 
ontstaan op plekken waar vroeger van alles gebeurde.” 
 

Foto: Foto Schmidlin

Foto: Foto Schmidlin

Doe jij ook mee? 
EERSTE STAPPEN NAAR KASTEEL013 ZijN gEZET

St
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leonie Hoogendorp (Den Herdgang) praat erover met 
collega’s: “Het Stenen Kamerpark is dicht bij. Leuk, 
wijkbetrokkenheid. Veel mensen van de handwerkclub 
weten dat er ooit een kasteel heeft gestaan, voordat er 
fabriekspanden stonden. Ze zijn trots op hun wijk en willen 
daarom meedoen. Kasteel013 laat iets moois zien. Wij 
kunnen een wapen borduren of breien. Leuk om Kasteel013 
met elkaar voor te bereiden en samen te vieren.”

Aftrap Kasteel013: 6 januari 2017 
op 6 januari is de officiële aftrap van Kasteel013 in de wijk.  
Deze buurtbijeenkomst op de locatie van het kasteel,  
Het stenen Kamerpark, wordt gezellig en sfeervol met 
vuurkorven, warme chocolademelk, marshmallows en 
driekoningenzingen. ook wordt er meer verteld over de  
plannen rondom Kasteel013 dat op 21 april 2017 plaats  
zal vinden. Kom je ook? 
Heb je een idee voor Kasteel013 of wil je meedoen, mail 
dan projectleider saskia Dellevoet  
: spektakeltkasteel013@gmail.com   
Nieuws lees je ook op : kasteel013.nl  

In wijkcentrum Het spoor is een speciale gymclub voor 
mensen met chronische ziekte actief. Nieuwe leden 
zijn welkom bij deze gymclub. In een klein groepje 
van 10 tot 12 mannen en vrouwen kan men hier 
aangepast sporten en bewegen. sommige leden hebben 
hartproblemen, andere hebben reuma of een spierziekte. 
Allemaal voelen zij zich thuis bij de gymclub, omdat 
hun handicap hier ‘gewoon’ geaccepteerd wordt. De 
oefeningen en balspelen kunnen, als men dat wil, zittend 
worden gedaan. De vaste dinsdagmorgen van 11.00 
tot 12.00 uur is voor velen iets om naar uit te kijken.

“Na afloop is er tijd voor een kop koffie of thee en soms iets  
lekkers erbij als er iemand jarig is”, vertelt een van de  
deelnemers. “Het houd je jong, samen aangepast  
sporten”, zegt een ander. 

Het jongste lid is nu rond de 50, maar er is geen leeftijds- 
grens. Alle leden vinden de sociale contacten met elkaar  
ook belangrijk.  

Aleyna Aliyeva  (van Aangepast sporten sportbedrijf 
gemeente Tilburg) geeft les en begeleiding. Meer info en 
aanmeldingen : 013 536 00 39 of  : 013 542 16 64 

Speciale gym en 
Aangepast Sporten

De oefeningen en balspelen kunnen, als men dat wil, zittend 
worden gedaan
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Kerstmarkt  
Vrijdag 16 december, 

Kerstmarkt in Den 
Herdgang van 11.00 tot 

16.00 uur.  
 

Vrij entree 

 
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 
  
 
 

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 
www.facebook.com/denherdgang/ 
 
Bingo’s  
Vanaf 1 januari 2017 zijn de 
bingo’s in de oneven weken op  
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op  
woensdagmiddag, aanvang 
14.30 uur.   
Entree € 2.50,  
bingokaart € 1.50 per stuk.  
 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een Kerkelijke viering 
in ons restaurant. 
 
 
 

Koning Willem II college 
trakteert 
Donderdag 22 december, 10 uur 
koffieuurtje met leerlingen van 
het Koning Willem II college. 
  
Optreden  
Vrijdag 23 december, 14.30 uur 
Kerstoptreden John Desmares et 
ses amis.  
 
Zaterdag 24 december, 15.30 
uur 
Miniconcertje Waterviool 
(entree gratis).  
 
Zaterdag 31 december, 14.30  
uur 
Oudjaarsmiddag met Pabariko 
 
Vrijdag 6 januari, 14.00 uur 
Driekoningen zingen 
 
Woensdag 18 januari, 14.30 uur 
Amusementskoor Het Alternatief 

 
• Voor presentaties en 

optredens vragen wij    
€ 5.00 entree inclusief 
koffie/thee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkoop 
Donderdag 26 januari 10.00 uur 
 ~ Carma Schoenen ~ 
Donderdag 9 februari 10.00 uur 
~ Kerkhofsmode  
 

   
  
-    

Vrijdag 6 januari 
Driekoningen zingen tussen 

14.00 en 18.00 uur 
 

Zondagmiddagmatinee 
Zondag 29 januari om 14.30 uur. 

Optreden van Tim Remie 
Gratis entree 

 
 

Woonzorgcentrum  
de Bijsterstede 
Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 
Voor informatie: 

Telefoon 013-5496100 

Dagelijkse openingstijden 
restaurant ‘de Brasserie’:  
 
 9.00: Koffie drinken in onze koffiecorner 
12.00 - 14.00: Warme  maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek: Ma t/m Vr: 09.30 - 11.3  
                       en Ma/Di:18.30 - 20.30

0
 

Hobbygroep: Di, Wo, Do: 10.00 - 12.00  
Kegelen: Ma: 10.00 - 11.30  
Wandelclub: Di: 10.15 - 12.00 
 
Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 - 16.30:  
Ma:  Schilderclub

Indoor Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee/Karaoke 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: Op afspraak 
Kapsalon:  Ma, Wo en Do: Op    
                  afspraak vanaf 09.00 
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:   
                     Di: Op afspraak  
                     09.00 - 12.00  
Dagverzorging ‘de Bijsterstede’:   
                   Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00 - 16.30 
Ook te huur voor o.a. feesten, 
partijen, koffietafels, recepties, etc. 
Informatie: Adri Mathijsen of  
                  Penny Matitaputty  

Extra activiteiten  
 

Van 15 december t/m 28 februari 
2017 

 

 

16 - Karaoke - 14.30 
18 - Matinee met Kerst optreden van 
       het koor ‘Ratjetoe’ - 14.30 
23 - Karaoke (met Kerstliedjes)                                                                                                                    
24 - Kerst Eucharistieviering - 15.00 
25 - Eerste Kerstdag (geen activiteit) 
26 - Tweede Kerstdag  “     “       “ 
30 - Matinee met optreden van 
       ‘PaBaRiKo’ - 14.30 
31 - Oudejaarsdag (geen activiteit) 
 

 

 

 
Alle bewoners, personeel en 

vrijwilligers van de Bijsterstede 
wensen alle wijkbewoners een 

gelukkig en voorspoedig 2017 toe 
 

 

 

 

 
01 - Nieuwjaarsdag (geen activiteit) 
05 - Nieuwjaarsborrel met optreden 
       van Arthur van Poppel - 14.30                                                                                                                   
06 - Drie Koningen zingen/Karaoke  
       - 14.30 
07 - Eucharistieviering - 17.15 
13 - Karaoke - 14.30 
15 - Zondagmatinee met optreden 
       van duo ‘Enjoy’ - 14.30 
20 - Matinee met dieren, inclusief  
       marmottenbak en leuke prijsjes 
       - 14.30 
27 - Karaoke - 14.30 
           

 

 
 01 -  Seconda Vita -  verkoop van 2e  

           hands kleding en cadeau  
        artikelen -  09.30  -  11.30  
03 - Friesland quiz - 14.30 
04 - Eucharistieviering - 17.15 
10 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van ‘De 2 stemmige heren’  
       - 14.30 
14 - Valentijnsdag (geen activiteit)                
17 - Karaoke - 14.30 
19 - Vurgloeifist met optreden van 
       Bart van Loon - 14.30  
22 - Carnavalsbingo - 14.30 
 

23 - Stampottenfist - 12.00 - 14.00  
25 - Carnaval 2017 
       Carnavalsmis - 15.00  
26 - Carnaval 2017 
       Optocht kijken op groot scherm 
        - 13.00 
27 - Carnaval 2017 
        In de Brasserie - 14.30 - 16.30 
28 - Carnaval 2017 
        In de Brasserie - 14.30 - 16.30 
      
Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor  € 30,- per 
persoon per maand. U kunt 
gedurende de hele maand gratis of 
tegen gereduceerd tarief deelnemen 
aan activiteiten. 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk binnen 
de Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met Alex Hendrickx, 
Coördinator vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24 uur zorg met een indicatie van 
CIZ, thuiszorgadvies van maandag  
t/m vrijdag  
van  09.00 tot 17.00 uur.  
Informatie tel: 0800 - 339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede?  
Informatie Frans van Gurp.  
tel: 0800 - 339 38 37 
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Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie 
over hun eigen leven te houden. Een onafhankelijke 

mentor kan hierin ondersteunen. Mentorschap Midden- 
en Noodoost Brabant zorgt voor werving, opleiding en 

begeleiding van vrijwillige mentoren.

Mentoren gezocht
in Midden- en Noodoost Brabant

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

Meer weten? Kijk op www.mentorschapoostbrabant.nl 
of neem contact op: 06 51 27 07 93  

h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Kinder 

Dit jaar had de bijsterstede wel een heel  
speciale logé. Niemand minder dan opa Piet!  
Hij logeerde in een speciaal voor hem 
ingerichte kamer op de bijsterstede. omdat hij al erg 
oud is, vroeg hij aan de kinderen van de basisschool ‘De stappen’ 
of ze hem wilden helpen met een kleine opdracht: 
iets te doen voor de opa’s en oma’s die in De bijsterstede wonen. 

ook heeft hij de opa’s en oma’s uit de wijk de gelegenheid gegeven om 
samen met hun kleinkinderen of achterkleinkinderen een bezoekje  
te brengen aan zijn logeerkamer. Deze bezoeken waren eind 
november en begin december. omdat opa Piet gratis logeerde, 
vroeg hij voor de bezoekjes een kleine bijdrage voor: 

Stichting vrienden van De Bijsterstede 

Zij heeft de opbrengst inmiddels van opa Piet overhandigd 
gekregen.  
Namens de stichting, DANK Je wel, oPA PIeT!

OPA PIET logeerde op 
“De Bijsterstede”.

         In de wijk Loven 
wordt door de Eerste Jan Ligthartschool, OBS Yore, Anak Anak en peuterspeelzaal 

Willebrord hard gewerkt aan de voorbereidingen voor vernieuwend onderwijs op de 
toekomstige Kindercampus met de werknaam: Be-Loven.

Momenteel staan er 4 scholen op ongeveer één vierkante kilometer. In de wijk loven loopt, net  
als landelijk, het aantal leerlingen terug. obs Yore, de eerste Jan ligthartschool, sterrekinderopvang 

Anak Anak en peuterspeelzaal willebrord hebben daarom besloten om per 1 augustus 2017 te gaan  
samenwerken aan een nieuwe Kindercampus. 

binnen de vertrouwde omgeving van de Kindercampus 
dagen zij kinderen van 0 t/m 13 jaar vóór-, tijdens en na 

schooltijd uit om het beste uit zichzelf te halen. Ze kunnen 
hun talenten in de volle breedte ontwikkelen en worden 

vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. sport, 
cultuur, jeugdzorg en welzijn worden belangrijke partners van  

deze Kindercampus.

De gebouwen van Yore en Anak Anak worden verbouwd en aan- 
gepast om er een school van te maken met ruimte voor alle kinderen.  

Het willebrordplein wordt de verbindende schakel tussen de ge- 
bouwen en krijgt daarmee ook een centrale functie in de wijk. De 

planning is om in januari 2018 de gebouwen in gebruik te nemen. op dit 
moment wordt er door de teams hard gewerkt aan de visie van waaruit  

men in het vernieuwende onderwijs wil gaan werken. De nieuwe manier van  
lesgeven wordt vanaf nu al stapsgewijs ingevoerd, zodat leerlingen en mede- 

werkers alle tijd hebben om aan dit onderwijs te wennen.

Directeur van beide basisscholen, Yvonne udo, is razend enthousiast over het 
concept van be-loven: “We gaan een samenwerking aan vanuit het vertrouwen in 

kinderen en hun wil om zich te ontwikkelen.” Zij promoot de samenwerking op ludieke 
wijze door heen en weer te pendelen tussen de 2 scholen op een fiets en in een jas met 

de logo’s van alle partijen. De basisscholen tellen momenteel samen zo’n 235 leerlingen. 
Na aanpassing van de huisvesting zal er in de Kindercampus plaats zijn voor 350 kinderen in 

het onderwijs, 65 kinderen van 0-4 (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) en 70 kinderen in  
de buitenschoolse opvang.

Nieuwe Kindercampus 
in Loven

Directeur Yvonne Udo met de fiets en in een jas 
met alle logo’s

Vind je het leuk om zelf een tekening te maken of in te kleuren? Maak er een foto van of  
laat hem inscannen door je ouders en stuur het op naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  

wie weet zie jij je creatie terug in wijkkrant oud-Noord!

Het is rood, zoet 
en heeft veel 
haar, wat is het?
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Ken je een leuke mop? 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@    
                                  outlook.com  
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Deze maand in de wijkkrant oud-Noord een thema waar u samen met andere bewoners uit de wijk kunt eten in de wijkcentra en de verzorgingscentra en andere stichtingen.  
Alhoewel u van harte welkom bent, is bij de meeste gelegenheden de inschrijving voor de kerst met uitgave van de wijkkrant oud-Noord deze editie al geweest. Het is verstandig 
als u mee wilt eten, eerst te informeren of dit met kerst nog mogelijk is. Als er geen plaats meer is, bent u altijd welkom op de andere dagen van het jaar.

Het zijn de donkere dagen van december. 
Voor heel veel mensen is dit de maand 
van de feestdagen. Velen zijn al weken 

bezig met het kerstmenu en hoe de kerstboom er dit jaar bij gaat staan.  
echter, er is een groep ouderen in Tilburg die de kerst alleen moet 

doorbrengen, omdat ze vaak geen contact hebben met de kinderen, 
geen familie meer hebben of weinig of geen sociale contacten.

 
het ontstaan van de stichting

Frans heeft enkele jaren in het internaat gezeten, en merkte toen hoe erg 
het was om eenzaam te zijn. “In de kerstnacht van 1973, schoot ik vol, en 

kwam mijn kwetsbaarheid naar boven. Dan blijkt ineens dat mensen  
die ik alleen van de kroeg ken, toch een arm om je heen slaan, en ik 

de kerstnacht samen met hen mocht doorbrengen. Het thuisgevoel was 
weer terug. Tot aan mijn 23e jaar heb ik nooit een kerst gehad. Daarna, 

toen ik op mijzelf woonde, hebben we kerst bij mij gevierd. Hierna kwam 
er een periode van stilte en eenzaamheid, en ben ik de werkgroep kerst-in 

gestart. Ik zou alles willen doen voor onze eenzame 
ouderen. wij willen juist met de kennis van  

oudere mensen iets doen.”

Kerst
bij de stichting werken vrijwilligers die weten  

wat eenzaamheid is, omdat ze dit aan den 
lijve hebben ervaren. Daarom zijn er in de maand 

december extra activiteiten. Van de kerstreis 
naar essen hebben we op 13 december 
genoten. op zondag 20 december is er 

de kerstbingo met mooie kerstprijzen en 
geldprijzen, van 13.30 tot 17.00 uur.

op eerste kerstdag, 25 december, is er voor 
de 15e keer een kerst-in voor mensen die  

deze kerst alleen moeten doorbrengen. De 
kerst-in begint om 12.00 uur en eindigt  

om 20.30, bestaat uit een brunch,  
muziek, warme en koud buffet, maar 

vooral uit samen zijn. 
Plaats: Café Zaal bierings, Goirkestraat 50 

Inschrijving: voor 20 december, € 25,00 p.p. alleen  
tegen contante betaling. Graag eerst informeren of 

er nog plaats is, neem contact op met:  
Frans van de Moosdijk 

:  06 29 06 06 02 of mail  
: eenzaamvolwassen@gmail.com 

Ruud en Marjolein leiden de Stichting Levensvormend Jongerenwerk De Mandala. In de huiskamer  
van De Mandala komen ongeveer 50 jongeren 1 à 2 x per maand bij elkaar om 
gezamenlijk verschillende activiteiten te doen. 

een film, een spel, of een sinterklaasactie: schoendozen inpakken met 
levensmiddelen, om deze uit te delen aan mensen die het kunnen 
gebruiken. Met deze activiteiten bezoekt De Mandala onder andere 
De Vuurhaard (udenhout), Padua en De bocht (Goirle).
De jongeren zijn verdeeld over groepen die allemaal een eigen  
verzonnen naam hebben, bijv. de spikeys, de bunga’s, de shine, 
de Fireballs, en de lachebekjes.

Ze werken met een jaar thema, dit jaar: ‘Zie je mij, ken je mij’. De 
jongeren doen ook mee aan de 7 sprong: De zevensprong is een 
initiatief van de Mandala, de mandala nodigt hier 7 ouderen voor uit om 
samen met hen 7 avonden over 7 verschillende thema’s te praten.
Het is een kijkje in elkaars werelden. 
De groepen zien elkaar ook gemeenschappelijk, met bijvoorbeeld een 
avond samen naar Kamp Vught, een pannenkoekenavond, de jaarafsluiter, 
etc. en ieder jaar gaan ze samen naar Taizé (Frankrijk) in samenwerking 
met de Toren Frater Andreas.*

Eetcafé De Mandala
sinds kort is er ook het eetcafé De Mandala. Het doel van het eetcafé is mensen 
bij elkaar te brengen. Mensen van alle leeftijden, (nieuwe) wijkbewoners, 
studenten of gezinnen. Met de ‘goede week’ voor Pasen, eten ze iedere 
avond samen. Hiervoor is veel animo en dit samen eten wilden ze 
daarom vaker doen. Zo is het eetcafé de Mandala ontstaan: 1x per maand 
samen eten, iedere maand op een andere dag zodat alle groepen jongeren 
een keer aan de beurt komen. elke leeftijdsgroep heeft een vaste 
avond. ruud en Marjolein koken. De jongeren helpen waar dit kan, door 
bijvoorbeeld de verse groenten te snijden of te serveren, maar ook zeker 
door bij de mensen te zijn en door een praatje te maken, een gezellige 
avond te creëren.

Het eetcafé vindt plaats in het parochiecentrum aan de Hoefstraat, (in 
samenwerking met Toren De Vlaspit) want de locatie van De Mandala 
is te klein voor een eetcafé. om te koken, mogen ze de keuken van 
het centrum gebruiken. Het eerste eetcafé vond plaats in oktober. Het 
was een groot succes en het was helemaal uitverkocht. Het publiek is  
divers. Zo komt er een moeder met haar kinderen die het heerlijk vindt  
1x per maand niet te hoeven koken, een echtpaar dat het heerlijk  
vindt om voor een klein bedrag, € 5,- per persoon, 1x per maand uit te 
kunnen eten zonder kinderen, een vader en een dochter die het fijn vinden even tijd voor elkaar te 
hebben. ook mensen uit de vluchtelingenopvang genieten van de contacten die ze maken. een oudere 
mevrouw kijkt er zo naar uit dat ze de dagen aftelt en al om 4 uur klaar staat, maakt niet uit wat er 
gegeten wordt, ze vindt het gewoon gezellig. om 18.00 uur gaat de deur open, om 18.30 uur start het 
diner en de avond duurt ongeveer tot 21.00 uur.

Het menu wordt bekend gemaakt via een poster. Iedere maand is er een ander menu, dus als je het deze 
maand niet lekker vindt, kom je een volgende keer. Het kerstmenu is uitgebreider, 5 gangen, € 7,50. er is 
zowel vlees als vis. Vragen of aanmelden voor het eetcafé? stuur een mail naar : eetcafedemandala@
hotmail.com. Aanmelden kan ook bij het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201 of in de Petrus Donders- 
kerk. Het kerstdiner is op 17 december. Aanmelden na 15 december kan alleen telefonisch : 06 30 79 00 93. 

* Verschillende parochies (Vlaspit, Frater Andreas, de bron, en de Montfort) zijn sinds één jaar, een gefuseerde 
parochie. Deze parochie heet ‘de zalige Peerke Donders’. De 4 parochies worden nu ‘Torens’ genoemd.

Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.

Eetcafé ‘De Mandala’

Stichting Alleen op deze aarde
In de Paduastraat achter de muur van het parochiehuis, rechts, daar ligt de huiskamer van De Mandala

Raakveld
Het vindt plaats op kerstavond, zaterdag 24 december, bij 
Volkskeuken De Halve Gare van raakveld aan de Koestraat 113. 
Het wordt weer een gezellige bijeenkomst met artiesten en 
natuurlijk lekker eten en drinken om zo de saamhorigheid in de 
buurt te versterken. 

De deuren gaan open om 17.00 uur en het einde is om 22.00 
uur. Inschrijven is mogelijk voor buurtbewoners via  

: info@raakveld.nl of aan de balie op donderdagen  
tussen 17.00 en 19.00 uur als De Halve Gare open is.

Informatie over het menu wordt later bekend gemaakt, maar 
het wordt weer lekker, gezond en duurzaam! Deelname is gratis, 
een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
Info : www.raakveld.nl of onze Facebookpagina.

Raakveld organiseert dit jaar voor de tweede keer in Oud-Noord een kerstdiner i.s.m. Wijkraad Loven-Besterd en Verrijk je Wijk. 

Ruud en Marjolein in huiskamer van De Mandala 

Kerstdiner Raakveld 2015 

Kerst-in 2014 
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Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Tilburg, Bart van Peltplein 1

De menukaart is volledig vernieuwd 
waarbij er voornamelijk is gekozen voor 
producten van Tilburgse bodem. Het 
interieur is onder handen genomen 
door studio boot uit Den bosch. Het 
resultaat is een toegankelijk en licht café 
dat beter aansluit bij het museum. 

MENUKAART
Hoofd Horeca Maud van Dooren kiest voor 
eerlijk en toegankelijk eten van lokale, 
voornamelijk Tilburgse, leveranciers. Zo is  
er brood van ‘bikken en bakken’, worsten-
brood van Pulskens, bonbons van Huize 
Geers en natuurlijk bier van la Trappe. 
De overige producten zijn afkomstig 
van een groothandel die een breed 
assortiment aanbiedt van brabantse 
ondernemers. Je kunt in het vernieuwde 
café terecht voor een kop koffie met iets 
lekkers, een lunch of voor een borrel.

Maud van Dooren: “Gastvrijheid staat 
in ons TextielCafé voorop, ook zonder 
toegangskaartje voor het museum 

Vernieuwd TextielCafé
Lokale producten en gastvrijheid op nummer 1! 

ben je welkom voor een hapje en een 
drankje. er is veel Dutch Design terug 
te vinden in het interieur, zoals het 
prachtige tafelgoed van ons eigen label 
by TextielMuseum ontworpen door studio 
Job. Gasten hebben de mogelijkheid ook 
zelf een ‘stukje kunst’ achter te laten, 
door de menukaart te borduren.“

PRAKTISCh
Het TextielCafé is geopend op dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00uur en op 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00uur. 
er is wifi aanwezig en er is er gratis 
parkeergelegenheid. Het TextielMuseum is 
de eerste Kerstdag gesloten en de Tweede 
Kerstdag open vanaf 12.00 tot 17.00uur, 
dit geldt ook voor het TextielCafé. 

Het TextielMuseum heeft ook verschillende 
ruimtes beschikbaar voor zakelijke en 
particuliere verhuur. Voor deze boekingen 
neemt het TextielCafé ook de catering 
voor haar rekening. : 013 54 94 564 
of : boekingen@textielmuseum.nl

resto-013, de wijkraad en ContourdeTwern 
organiseren speciaal voor kinderen (die 
hiervoor uitgenodigd zijn) een lekkere en 
gezonde kerstlunch. De kinderen mogen 
helpen in de keuken en gezellig spelletjes 
spelen in de ontmoetingsruimte. 
‘s Avonds wordt er ruimte gemaakt voor  
80 gasten. Zij mogen genieten van een  
heerlijk 3-gangen diner. 
Dus heb je zin om helemaal in de kerst- 
stemming te komen en hou je van lekker  
eten? Kom dan naar het wijkdiner! 

werkgroep Kerst-in organiseert op 26 december (tweede Kerstdag) wederom een  
gezellige kerstactiviteit voor alle ouderen uit de wijken, Theresia, loven-besterd en  
Groeseind-Hoefstraat. leeftijd vanaf 60 jaar. In De baselaer, Hoefstraat 175, Tilburg van 
13.00 uur tot 19.30 uur. Inschrijving is al geweest, zie artikel editie oktober.

Kerstlunch in het Spoor 

Kerst-in in De Baselaer 

Kerstlunch voor kinderen in De Poorten en 
heerlijk 3-gangen diner

Kerstlunch voor kinderen 
24 december, 12.00 tot 14.00 uur 
(op vertoon van de uitnodiging).  
   
Wijkdiner voor bewoners
24 december, 17.30 tot 19.00 uur
Kosten: € 7,-     € 4,-     € 2,- 
(afhankelijk van uw inkomen). 
Kinderen eten voor de helft mee.

Aanmelden via de site 
: www.resto-13.nl of bij De Poorten.

Lekker eten, gezellige sfeer en veel lol: 3 perfecte ingrediënten voor 2 mooie  
kerstactiviteiten op 24 december, in MFA De Poorten.

Het TextielCafé van het TextielMuseum is verrassend vernieuwd! Sinds deze maand  
wordt het café namelijk in eigen beheer gerund en onder leiding van Maud van Dooren  
krijgt het TextielCafé een meer ondersteunende rol ten opzichte van het museum. 

Diverse vrijwilligers organiseren met 
ondersteuning van de wijkraden loven-
besterd en Theresia iedere laatste zaterdag 
van de maand een wijklunch in Het spoor.
Iedere keer is er iets bijzonders te doen. Zo 
was er tijdens de lunch van 26 november 
een sinterklaas bingo. In december vindt 
de lunch in kerstsfeer plaats op zaterdag de 
17e en wordt het geheel opgeluisterd door 
de muziek van Dès spulleke. Voor iedere 
lunch moet u zich van te voren aanmelden 
bij Het spoor en een eigen bijdrage betalen 
van € 2,50. ook in 2017 kunt u gezellig mee 
lunchen. Zaterdag 28 januari bent u weer 
van harte welkom.  

 
Zie ook : www.dewijkhelpt.nl/blog/9-
wijklunches en : www.loven-besterd.nl  
en : www.wijktheresia.nl

Een menukaart om te borduren op het 
tafelgoed van by TextielMuseum

Kerstdiner Raakveld 2015 

Kerst-in 2014 



16WIJKKRANT OUD-NOORD         DECEMBER 2016

 www.plus.nl

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

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

IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nl

Bestel uw 
boodschappen 

op plus.nl

en kies voor 
bezorgen of ophalen

NIEU
W

Bestel uw boodschappen 
makkelijk en snel op plus.nl 

waar en wanneer u wilt.

Wij doen uw boodschappen 
en zetten deze klaar

vlak voordat u ze ophaalt.

U haalt uw boodschappen
op bij een PLUS Ophaalpunt 

wanneer het u uitkomt.

Bestel uw boodschappen 
makkelijk en snel op plus.nl 

waar en wanneer u wilt.

Wij doen uw boodschappen 
en zetten deze klaar

vlak voordat u ze ophaalt.

U haalt uw boodschappen
op bij een PLUS Ophaalpunt 

wanneer het u uitkomt.
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Openingstijden ma-za 08.00-21.00 zo 09.00-21.00  www.plus.nl

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

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

IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

DAAR
BLIJF JE 
ETEN

FAMILY EETERIJ
Jan Heijnstraat 14, Tilburg

Tel 013 - 59 135 38
Openingstijden: ma - za: 09:00 - 20:00 uur, zo: 12:00 - 20:00 uur, 

do (koopavond): 09:00 - 21:00 uur

Voorgerecht 
Quiche 

met diverse groenten
OF

Eendenborstsalade
met chutney van vijgen

en bosbessensaus
OF

Bospaddenstoelensoep

Hoofdgerecht
Vistrio 

Gamba, zalm en pangafilet
met wokgroenten

OF

Hertenbiefstuk 
met portsaus

OF

Pasta
met gehaktballetjes

in tomatensaus 

Nagerecht
Panna cotta

met rode vruchten en
vanille-ijs

OF

Chocokoffie

KERSTMENU

29.95
p.p.

www.tilburg.family.nl

De Bijsterstede is een 
woonzorgcentrum en ligt 
in de wijk Theresia – 
Loven – Besterd. 

In dit met diverse keurmerken 
bekroonde zorgcentrum, werkt 
dagelijks een enthousiast en 
gemotiveerd horeca team van in  
totaal 14 medewerkers vol overgave 
aan de maaltijd bereiding voor de 
120 bewoners die de bijsterstede 
herbergt. Jaarlijks wordt daarbij 
tijdens bijzondere dagen/tijden 
extra uitgepakt, zoals met 
Kerstmis. Dit jaar genieten de 
bewoners en hun familieleden/
gasten in het restaurant 
(De brasserie) op 20, 21 en 
22 december, van 17.00 
tot 20.00 uur, van ons 
(hiernaast afgebeelde) 
uitgebreide kerstdiner.

wist u dat u tegen geringe 
 vergoeding, als wijk-
bewoner(s) ook gebruik kunt 
maken van de maaltijden 
van De bijsterstede? en dat 
het daarnaast ook beschikt 
over een gezellig 
bruin café dat u 
als wijkbewoner 
kunt huren 
voor feestjes, 
partijtjes en/
of recepties? 
Indien uw 
interesse naar 
(één van) deze 
mogelijkheden 
uit gaat, bent u 
altijd welkom 
om gezellig langs 
te komen en geheel vrijblijvend te 
informeren naar de mogelijkheden. u 
wordt daarbij vanzelfsprekend met een 
gratis kopje koffie of thee ontvangen. 

Het complete keukenteam, onder de 
enthousiaste leiding van 
Adri Mathijssen en Penny 
Matitaputty, hoopt u als 
wijkbewoner dan ook 
te mogen begroeten 
in De bijsterstede en 
wensen alle wijkkant 
oud-Noord-lezers 
een gelukkig, 
gezond, maar 
bovenal een 
smaakvol 
2017 toe!

In Padua is elke dag wel iets  
te doen. Er zijn volop 
activiteiten waar bewoners 
van het woonzorgcentrum 
en uit de wijk kunnen 
deelnemen. 

Bruin Café
In ons bruin Café bent u altijd welkom 
voor een kop koffie of een drankje. 
Het is dé plek om uw buurtgenoten te 
ontmoeten. loop gerust eens binnen  
en proef de sfeer.

Restaurant
Het restaurant van Padua is dagelijks 
geopend tussen 11.30 en 13.30 
uur, wij serveren een dagmenu en 
daarnaast biedt Padua haar gast de 
mogelijkheid om à la cart te kiezen 
uit een grote of kleine kaart.
Het Team horeca heeft een ruime 
ervaring in het organiseren en 
cateren van feesten en partijen 
dit kan zowel in het restaurant als 
in het bruin Café. wist u ... dat er 
elke zondag een dansmiddag is in 
het bruin Café? Zo zijn er tal van 
activiteiten op deze bruisende locatie.

Kerstdiner
op 20 en 21 december organiseert 
Padua weer een fantastisch kerstdiner!
Zoals u Padua kent wordt u meege-
nomen in een kerstsfeer met heerlijke  
gerechten, drankjes en op de achter- 
grond live muziek. u wordt ontvangen  
met een glaasje bubbels vanaf 17.30 uur.

 

Adri Mathijssen en Penny Matitaputty wensen 
u, mede namens het complete horeca team, 
een smaakvol 2017 toe en hopen u te mogen 
begroeten voor vrijblijvende informatie

Samen eten is altijd 
gezelliger dan alleen eten. 

bij Den Herdgang heeft u 
dagelijks de mogelijkheid om 
een driegangen menu te  
komen nuttigen. er is altijd 
keuze uit twee verschillende 
soepen, twee verschillende hoofdgerechten en meerdere toetjes, waaronder altijd 
een (warme)pap, ijs en/of verschillende soorten vla. De prijs die u betaald voor 
een driegangenmenu is € 7,75 (voor 65+).

u kunt voor de warme maaltijd, dagelijks terecht van 12.00 tot 13.45 uur en  
van 17.00 tot 17.45 uur. u hoeft niet te reserveren, maar kunt gewoon aansluiten.  
op zaterdag en zondag is er tussen 12.00 en 17.45 uur de 
mogelijkheid om iets van de kleine kaart te bestellen. 

ook in de Decembermaand is het restaurant dagelijks geopend.
op 20 en 22 december vervalt de avondmaaltijd 
i.v.m. de kerstdiners voor de bewoners van Den Herdgang.
u kunt natuurlijk ook altijd even bellen : 013 583 18 11

De restaurantmedewerkers van Den Hergang zien u graag tegemoet. 

Padua

Kerstmenu 

Heerlijke broodjes, olijven 
en kruidenboter. 

Klein kopje wildbouillon met 
bospaddestoelen, geparfumeerd 

met een vleugje sherry

Kabeljauwrugje gebakken 
op een bedje van wortel, 
prei en knolselderij met 

een jus van kreeft

Op lage temperatuur gegaarde 
hertensucade  met rodewijnsaus

 Puree van doperwten met 
stoofpeer en vossebessen compote

Pannacotta met rood fruit 
Koffie/thee met bonbon

De kosten voor dit overheerlijke kerst-
diner zijn slechts € 23,50 p.p. u kunt 
zich aanmelden voor het diner bij de 
receptie van Padua. u dient vooraf te 
betalen. 
Graag zien we u op 20 en 21 december  
op Padua. Met een culinaire groet,  
Team Horeca. Paus Adriaanstraat 60,  
: 013 540 86 00

Den herdgang

Amuse:
Lolly van mozzarellabolletje,basilicum, chorizo en courgette

Voorgerecht:
Argentijnse garnaal op een bedje van rucola/frisee, meloenbolletjes, mangochili-saus en sesamzaadjes

Soep:
Pastinaaksoep met 

kastanjechampignons, 
bieslook en gekookt ei

Hoofdgerecht:
Parelhoenderfilet 

(gevuld met tutti frutti), 
 Rode portsaus, Mini witlof,

Aardappelgratin
Dessert:

Triangel van passievruchtenmousse met frambozencoulis, 
chocolade en slagroom.

Koffie of thee met bonbon 


