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       We zetten de bloemetjes buiten!
Kijk hoe je meedoet op knitenknot.nl

Haak aan bij het leukste  brei- en 
haakevenement van Nederland!

We vieren een feestje! 
Direct achter Centraal Station 

Van 10:00 tot 17:00 uur
 HIP & INSPIREREND  

Voor beginners en specialisten
Workshops & masterclasses
 BLOGGERS EN VLOGGERS 
Alle brei- en haaktechnieken, 
spinnen, vilten, borduren...  

...EN NOG VEEL MEER!

Je komt toch ook!
We vieren een feestje 
Online voorverkoop ticket:  
€ 8,50 + goodiebag voor 

de snelle beslissers!
Prijs aan de kassa € 10,-

www.knitenknot.nl
Volg ons via:
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Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

Altijd  de laagste prijs!!

  Vraag naar de voorwaarden

Bij aankoop  

PVC vloer 
deze nu 

GRATIS gelegd

UW TRAP
GESTOFFEERD

incl. tapijt
v.a. € 250,-

Fotowedstrijd 
Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord 
voortaan 3 prijzen
 
Per maart 2018 speelt u mee voor 
één van deze prijzen: 

1. een boeket van bloemisterij 
ALL ABOUT FLOWERS 

2. een boeket van bloemisterij  
BLOEM en PRACHT (per maart 2018)

3. een nylon beautycase van 
lederwarenspeciaalzaak  
G. DE MAN-MELIS (per februari 2018)

Kijk en zoek mee                 pg. 14
KNIT&KNOT is een event voor iedereen 
die houdt van haken, breien, vilten, 
macrameeën, spinnen en borduren. Wekelijks 
aandacht op de website voor gratis patronen, 
de steek van de week, vriendinnenvrijdag 
en het leven van een Breimoeder! 

KNIT&KNOT is voor iedereen! 
Een gezellige ontmoeting tussen ervaren 
en een nieuwe talentvolle generatie 
creatievelingen! Lekker shoppen bij 
exposanten of aanschuiven bij specialisten 
voor informatie, beleving, vragen, make & 
takes en workshops. Er zijn veel bloggers, 
ontwerpers en auteurs aanwezig voor 
inspiratie en om je te helpen bij het aanleren 
van nieuwe technieken. Inspiratie voor 
jong tot oud, van beginner tot specialist. 

Bedankt für die Blumen. 
Wederom gaan we het hekwerk van de 
Koepelhal met bloemen versieren. Ook 
lezer(s)essen van Wijkkrant Tilburg Oud-
Noord nodigen wij uit om bloemen 
te haken, te breien of te maken in 
een andere handwerktechniek. Deze 
bloemen worden vóór Pasen bevestigd 
aan het hekwerk bij de entree van 
KNIT&KNOT. "Bedankt für die Blumen."
 

5e editie KNIT&KNOT, de brei- en haakdagen van het Zuiden 

Een eigen stukje hekwerk 
voor Tilburg Oud-Noord om te 
versieren met vrolijke bloemen! 

Vanaf 20 maart gaat het KNIT&KNOT 
team de bloemen bevestigen. Na afloop 
van KNIT&KNOT worden er boeketten 
van gemaakt en mensen die een bloem 
ingestuurd hebben, mogen mede bepalen 
wie er een bloemetje verdient. Deze worden 
persoonlijk bezorgd bij mensen die een 
liefdevolle opsteker kunnen gebruiken. 

Bij Tapijttegelhuis Tilburg, Veldhovenring 36 
(openingstijden zie : www.tapijttegelhuis-
tilburg.nl) kun je de bloemen inleveren. Daar  
ligt het inschrijfformulier met informatie en  
daar kun je melden wie er volgens jou een  
bloemetje heeft verdiend. Aanmelden kan ook  
via : www.knitenknot.nl zie: bloemetjesfeest.  
Let op! Bloemen dienen vóór 28 maart  
binnen te zijn. 

Het team van KNIT&KNOT helpt je graag 
op weg. Elke week deelt het een uniek 
patroon via social media en op de website. 
Dit patroon van een gratis 3D bloem, is 
gratis te downloaden. Natuurlijk mag je 
ook je een eigen fantasie gebruiken.

Leuke bijkomstigheid. 
Uit onderzoek blijkt dat breien, haken en  
andere vormen van handwerk een 
ontspannende werking heeft en stress 
vermindert. Vandaar dat de Finse ploeg 
tijdens de Olympische Winterspelen allemaal 
breiden en/of haakten. Dus: insteken, 
omslaan, doorhalen en gelijk je frustraties 
vlotjes af laten glijden! Breien en haken maakt 
blij en je wordt er ook nog slimmer van! 
 

Kom je naar KNIT&KNOT, neem dan gerust je 
eigen haak- of breiwerk mee en haak aan. Ga 
gezellig zitten aan de tafels opgesteld in het  
midden van de hal. Meet the makers, bloggers, 
vloggers en andere interessante mensen.

KNIT&KNOT in De Koepelhal is alle dagen 
tussen 10.00 tot 17.00 uur geopend. 
Entreeprijs: € 10,00 per persoon aan de kassa.  
Bestel je tickets via de website
: www.knitenknot.nl dan krijg je een korting 
van € 1,50 en (zolang de voorraad strekt)  
een goodiebag. Op de site vind je ook  
uitgebreide informatie.

Het is feest in april want dan viert KNIT&KNOT haar eerste Lustrum. Op 6, 7 en 8 april 2018  
vindt de 5e editie KNIT&KNOT plaats. De Koepelhal in Tilburg vormt dan het decor van de  
brei- en haakdagen van het zuiden! 

In deze editie o.a.: 
18 maart, Kermis 
inloophuisMB  pg. 2
Jong Nederland ASG 
Kindertopperspg.  6
Lentevoorstelling 'Vlindervleugels'   
Doenya’s Danswereld, De Baselaer  pg.  7
17 maart, Kinderworkshop 
Insectenavonturen Kennismakerij    pg.  8  

Ondernemers uit de wijk                      pg.  9
Activiteiten in de wijkcentra       pg. 10/11 
De Baselaer: cursus Digitale fotobewerking 
De Poorten: Kinder-Paasbingo
Het Spoor: ZEVENZaligeZomerfilms
Paaseieren zoeken, Kerkibo                pg. 11
Cantiqua Concert: Passion vol passie  pg.  14
15 april, Snuffelmarkt, 
                                      wijkinformatiepg. 15                                

!! Dit is een websiteversie van de maart 2018 editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van persoonlijkekunstencreatie.nl. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere 
(commerciële) doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van persoonlijkekunstencreatie.nl.
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Rainier van Amelsvoort loopt marathons voor KiKa. Hij zal de marathon 
van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. 

KiKa, omdat het nodig is
Door: Rainier van Amelsvoort

Mensen vragen mij weleens waarom ik me voor KiKa inzet. 
Voor mij is dat inmiddels vanzelfsprekend. Ik doe het  al 
sinds 2015. Waarom? Omdat het nodig is! Zo simpel is het eigenlijk.

De doelstelling van KiKa is, zoals ik al vaker vermeld heb, een genezingspercentage 
van 95% in 2025. Daar is veel geld voor nodig. Run for KiKa marathon heeft sinds de 
start in 2011 al meer dan 7,5 miljoen euro opgehaald. Dit geld wordt gebruikt voor:

- onderzoek naar genezing van kinderkanker
- verbetering van de kwaliteit van de behandeling
- vermindering van bijwerkingen van de behandeling
- voorlichting over kinderkanker
- ondersteuning Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

De onderzoeken vonden plaats in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Dankzij  
de realisatie van het Maxima Centrum bij het UMC in Utrecht kan er 1 nationaal  
onderzoeksprogramma gerealiseerd worden waardoor het onderzoek en de zorg niet  
alleen beter maar ook efficiënter wordt.

Ik ben er trots op dat ik een heel klein steentje van dit centrum bij elkaar heb gelopen de 
afgelopen jaren. Door middel van mijn hobby, draag ik bij aan een heel mooi doel:  
de bestrijding van kinderkanker. Kinderen zijn immers onze toekomst. Het 
is nodig en het blijft voorlopig nodig. Daarom zet ik me in voor KiKa!
: 2018.runforkikamarathon.nl/rainier-van-amelsvoort

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten

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

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

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922   
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl  
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Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Teun Castelijns
Nienke van Gorp-Cremer

Steun het Inloophuis Midden-Brabant en geniet van een 
geweldige middag tijdens Kermis in De Druiventros!
Zondagmiddag 18 maart wordt er een benefietfeest 'Kermis in de Druiventros'  
georganiseerd. De opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten goede aan het Inloophuis.

Net als bij het Inloophuis is ook tijdens Kermis in De Druiventros iedereen van harte welkom!  
Het wordt écht een te gek feest, met kermisattracties, artiesten (waaronder DJ Coenio,  
presentator Walter Vermeer, Ronnie Tober en Roy Donders) én een kermisdiner, allemaal  
inbegrepen in de prijs van een kaartje en/of pakket! 
Als je, als bedrijf een pakket (meerdere kaarten) koopt, wordt bovendien je naam en/of logo  
vermeld. Meer informatie: : www.kermisindedruiventros.nl 

De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad)  
met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 

Workshops: Easy Yoga - Qi Gong – Tekenen - Zendala tekenen - Schilderen - Mandala tekenen -  
Koor Zingen voor je Leven - Mozaïek - Klankontspanning - Ontspanningsmassages, Energetische  
massage, Pedicure, diverse coaching (op afspraak)
Alle activiteiten aanmelden: : 013 785 16 81     
: www.inloophuismiddenbrabant.nl 
: info@inloophuismiddenbrabant.nl

www.kermisindedruiventros.nl

Meer activiteiten Inloophuis Midden Brabant,  
                                            zie agenda pg. 14

Dieren- en mensenhulp
Dat ene weekend in december waarin het 
goed sneeuwde en het overal glad was, had 
ik spoeddienst. Er waren gelukkig niet heel 
veel dieren ziek, maar ik was toch maar op 
de praktijk gebleven. Want met die gladheid 
heen en weer naar huis rijden, ging niet zo vlot.

Met de klanten ging het net zo: de ene 
had een vierwiel aangedreven auto met 
winterbanden en die was er zo, en de ander, 
die uit Dongen moest komen, deed er met 
gladde zomerbanden anderhalf uur langer 
over. Zolang het allemaal maar veilig ging!

Met dierenartsen ging het precies hetzelfde: 

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 

Tilburg Oud-Noord  vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

een collega-dierenarts was op weg naar de 
praktijk in een greppel beland en nu kon hij 
zijn patiënt niet helpen. Hij belde mij om hulp,  
want de hond had een stuk speelgoed in- 
geslikt en voordat dat speelgoed de kans krijgt  
om vast te lopen in de darm, moeten we de 
hond laten braken. En dat allemaal het liefst 
binnen een uur! Natuurlijk wilde ik helpen: 
de labrador mocht komen en ik heb hem het  
pluchen flostouw laten uitbraken. 
En daarna heb ik de eigenaar gevraagd om op 
de terugweg uit te kijken naar mijn collega-
dierenarts. Hij beloofde hem dan uit de 
greppel te slepen en naar huis te brengen. 
En zo helpen we mens, dier en elkaar.

Door: Margriet Ratelband-Roothaert

Terug- en vooruitblik op de 
beklimming van Alp d’ HuZes
Afgelopen jaar was het een geweldige 
ervaring om de berg te mogen beklimmen.  
Ik had me opgegeven om 2 keer de klim  
te doen! Moe, maar zeer voldaan, heb ik  
mijn doel bereikt!

Wat een ervaring, al die mensen  samen voor  
één doel: het inzamelen van geld voor onder- 
zoek naar kanker. Fietsers, lopers, vrijwilligers,  
iedereen deed zijn uiterste best om er weer 
bijzondere dagen van te maken. De sfeer was 
geweldig. Het is een bijzondere belevenis om  
zoveel lotgenoten te ontmoeten die op een  
of andere manier te maken hebben met 
de verschrikkelijke ziekte kanker.

Dit evenement kan nooit gerealiseerd worden 
zonder de vele sponsoren, die hun bijdragen 
leveren om alles mogelijk te maken. 
Natuurlijk moeten wij als beklimmers van de 
berg, ook onze inspanningen leveren om geld 
in te zamelen. Per deelnemer hebben we een 
persoonlijk doel van € 2500,-. Daarnaast 
moet er flink getraind worden om uiteindelijk  
de berg te kunnen bedwingen. Het steilste 
punt is 14%. Hier begint en eindigt de klim  
mee en dat vraagt om een flinke portie  
doorzettingsvermogen! 

Alp d’HuZes 2018   
Eenmaal terug in Nederland, komen al snel de 
eerste kriebels om weer voorbereidingen te 
treffen voor de volgende klim in het nieuwe  
jaar. Na een korte rustperiode zijn we dan  
ook weer met onze beiden teams aan de  
slag gegaan met de voorbereidingen voor 2018. 

Dit jaar hebben we 2 hoofdsponsors en 
daarom twee teams waar we uiteraard 
erg blij mee zijn: Team Roy Donders en 
Team Bijnen Uitvaartverzorging.
 

Alp d’HuZes 2017- 2018   

Inmiddels zijn we druk bezig met de voor- 
bereidingen voor onze Hollandse avond  
op vrijdag 30 maart waar veel Nederlands-
talige artiesten op zullen treden, waaronder  
ook onze eigen Roy Donders. Dit evenement  
zal plaatsvinden bij Café Bet Kolen,  
Broekhovenseweg 111. De kaartverkoop is 
gestart en in de voorverkoop zijn de kaarten 
€ 2,50 goedkoper, € 12,50 i.p.v. € 15,-.

Op 2 zorgcentra locaties zullen ook activiteiten 
georganiseerd worden, waaronder een Franse 
week in De Bijsterstede en een bingo in Den 
Herdgang. U bent van harte welkom! Zie pg. 13

Ook zal er weer een grote bingo gehouden 
worden bij Café Bet Kolen met vele prijzen! 
Hiervoor zoeken we ook nog sponsoren die 
een mooie prijs beschikbaar willen stellen. 
Alle sponsoren worden door ons uiteraard 
vermeld op al onze evenementen. De 
bingo vindt plaats op 20 april, 20.00 uur. 

Met al deze activiteiten hopen wij een mooi 
bedrag in te zamelen wat we aan Stichting 
Alp d’HuZES kunnen overhandigen. En daar 
hebben we alle hulp bij nodig. Doet u ook mee?

Ik loop voor mijn vader, broer, goede vrienden 
en collega’s die overleden zijn of die te maken 
hebben met deze verschrikkelijke ziekte.
Indien u mijn persoonlijke doel wilt sponsoren,  
kan dat uiteraard ook, dat kan rechtstreeks via  
onderstaande link. U kunt dan per beklimming  
een bedrag schenken wat uiteraard ook weer 
naar het KWF gaat. Ik ga er weer voor op 7 juni!

: opgevenisgeenoptie.nl/
margrietratelbandroothaert Alle info over 
bovenstaande of sponsoring kunt u via mijn 
mailadres opvragen : m_ratelband@live.nl 

Mijn motto: OPGEVEN IS GEEN OPTIE!
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Bij Ons Achter is de buurttuin die nu al bijna 
twee jaar is gevestigd op de hoek van de 
Atelierstraat en de Brokxlaan. En Goej Aord is 
de prachtige groene plek op de hoek van de 
Gasthuisring en de Lange Nieuwstraat met de 
sierlijke lamp en de acht grote plantenbakken. 

Omdat ze zo weelderig begroeid zijn, zal 
het niet bij iedereen bekend zijn dat de 
bakken in feite letters zijn die samen de 
woorden Goej Aord vormen. Het is een 
verbastering van het Tilburgse ‘goejen aord’ 
hebben (je prettig voelen op een plek) en 
‘goej aorde’ (goede grond). De lichtmast 
heeft de vorm van een haverplant. 
 
Het geheel is een ontwerp van de Tilburgse 
kunstenares Marieke Vromans. Zij is blij met 
de nieuwe plek. “Natuurlijk is het jammer dat 
het hier weg moet omdat er een appartement 
gebouwd gaat worden. Maar dat deze dag 
een keer zou komen, was vooraf bekend. 
Daarom is Goej Aord ontworpen als een 
reizende tuin. Deze plek heeft negen jaar braak 
gelegen en was ernstig aan het verloederen. 
Door Goej Aord is deze hoek vier jaar een 
graag geziene plek geweest waar mensen 
verrast werden en konden genieten van een 
mooie vasteplantentuin midden in de stad. 
De omwonende buren hebben regelmatig 
een handje toegestoken om de planten te 

Goej Aord verhuist naar Bij Ons Achter

verzorgen en onderhoud te plegen. Zij zijn 
ambassadeurs van de meerwaarde die een 
tijdelijke invulling van een braakliggend terrein 
oplevert. Daarvoor wil ik ze enorm bedanken. 
Afscheid nemen doet pijn maar ik ben blij dat 
Goej Aord deze nieuwe bestemming heeft 
gevonden. Het is een mooie aanvulling op de 
buurttuin waar mensen elkaar ontmoeten en 
natuurlijk een fantastische locatie, tegenover 
de onderdoorgang van de Willem II passage.”
 
Ook Johan Pols, woordvoerder namens 
de tuinders en andere betrokkenen bij de 
buurttuin zoals Amarant en De Kennismakerij, 
kijkt uit naar de komst van het groene 
kunstwerk. “We hebben Goej Aord altijd 
al een prachtig initiatief gevonden en 
de weelderige plantenbakken vormden 

feitelijk een van de inspiratiebronnen om 
hier met een buurttuin te beginnen. 

We zijn blij dat we Marieke - 
en de kunst in het algemeen – 
hiermee kunnen helpen, en zien 
het bovendien als een echte 
verrijking van Bij Ons Achter. 

Heel stiekem hopen we eigenlijk dat dankzij 
de verfraaiing en vergroening van deze plek 
de gemeente en de projectontwikkelaars tot 
het inzicht komen dat het van belang is om 
zo’n stukje groen aan  de rand van de stenen 
Spoorzone in stand te houden. ‘Landmarks’ in 
de Tilburgse stadsontwikkeling hoeven niet 
per se woontorens van duizelingwekkende 

hoogte te zijn. Een bescheiden plekje met  
planten en bomen, met tomaten en 
pompoenen, met vogels en insecten (en een  
passend kunstwerk!) is minstens zo waardevol 
voor de stad en zijn bewoners. En een mooie  
entree voor de wijk Theresia.”

Als een en ander volgens plan verloopt, zal 
Goej Aord nog dit voorjaar op zijn nieuwe 
bestemming terecht komen. De gemeente 
biedt de helpende hand bij de verhuizing 
en de kosten die daarmee gepaard gaan. 

Graag roepen we bewoners op om ook 
letterlijk een helpende hand te bieden bij het 
verhuizen van de planten. Wil je hierbij helpen, 
meld je aan via : bijonsachter@gmail.com 
Je ontvangt dan een uitnodiging als het zover is.

Art Walks Tilburg zijn Kunstroutes die de weg van het station naar de 
Tilburgse musea wijzen. Ze leiden wandelaars via hun mobiel of tablet door 
het kronkelige stratenplan van Theresia en laten de omgeving drie keer 
anders beleven: via geluid, met beelden of door middel van doe-opdrachten. 

Bijzondere elementen en eigenschappen van de wijk worden zo op drie  
manieren uitgelicht. 

Doel van de route
Met de Noorduitgang van NS-station Tilburg zijn er andere routes mogelijk geworden naar  
De Pont en het Textielmuseum. Niet langs drukke hoofdstraten, zoals voorheen het geval was,  
maar door de rustige straten van Theresia. Een gevarieerde wijk die de geschiedenis van  
Tilburg in het klein vertelt. Een wijk bovendien met ongelofelijk veel kunstenaars, culturele  

organisaties, ateliers en presentatieruimtes. De Art Walks Tilburg brengen 
de culturele en historische waarde van Theresia voor het voetlicht  
en wijzen de weg naar de musea.

Inhoud
In elke route staat een ander medium centraal en wordt met een ander 
herkenningsteken gewerkt. De Verhalenroute is de meest directe route 
van station naar Wilhelminapark. Deze leidt door het Clarissenhof en de 
Stedekestraat. Op verschillende punten zijn audiofragmenten te horen die 
zijn samengesteld uit sterke verhalen van wijkbewoners. Ze zijn via  
: artwalkstilburg.nl te beluisteren op de smartphone of tablet. Strip- 
achtige iconen aan lantaarnpalen zorgen voor visuele herkenningspunten. 
De routes zijn in opdracht van Cupudo en de gemeente Tilburg ontwikkeld  
door kunstenaars Bas Fontein en Frank Koolen. Ga naar : artwalkstilburg.nl  
op je mobiel en je ziet waar het dichtstbijzijnde verhaal is.

29 januari 2018 opening Art Walks Tilburg in PARK. Door wethouder 
Marcelle Hendrickx is de Verhalenroute als eerste route in gebruik genomen. 

Herkenningsicoon 
Art Walks

De herenboer werd ook 
wel herenagrariër of heren-

landbouwer genoemd. De term 
werd vroeger gebruikt om een 
boer aan te duiden die voldoende 
kapitaal had zodat hij niet zelf 
zijn land hoefde te bewerken 

maar hiervoor personeel in  
dienst kon nemen. 

Stichting Herenboeren Nederland blaast 
nieuw leven in dit  

oude concept met als  
ideaal  samen op een 
 kleinschalige wijze duur-

zame en verantwoorde 
producten te verbouwen. 

De eerste herenboerderij die is 
opgezet ligt in Boxtel waar zo’n 
150 gezinnen geld in hebben 
gelegd om samen een stuk land  
om te vormen tot een agrarische 
coöperatie. Zij hebben een 

boer ingehuurd om 
voor hen producten 
te verbouwen. Dit 
gebeurt op een 
biologische en 

             Herenboeren gezocht in Oud-Noord
Samen met enkele andere enthousiaste Tilburgers ben ik aan het  

kijken om in Tilburg een Herenboerderij op te starten. Ik ben  
Frank Gijselhart en woon in de wijk Theresia.

milieubewuste manier. Deze gezinnen 
mogen meebeslissen over de exploitatie, de 
veehouderij, het jaarlijkse zaaiplan en wat er 
verder aan activiteiten wordt georganiseerd. 

Omdat ik Boxtel te ver weg vind om wekelijks 
een deel van m’n eten op te halen, heb ik 
samen met enkele anderen Tilburgers de 
gedachte opgepakt om zelf te onderzoeken of  
het haalbaar is een herenboerderij op te  
zetten in onze omgeving. Tijdens de open dag  
in Boxtel hebben we hierover al contact 
gelegd met de voorzitter van de stichting.  
Hij zag zeker mogelijkheden in Tilburg en  
omstreken en wil graag met ons in gesprek  
over de opstart. 
Hoe gaaf zou het zijn als we samen bijvoor-
beeld in Moerenburg, Stadsbos013 of elders 
in Tilburg een eigen herenboerderij te hebben 
waar een boer voor ons, onze producten 
verbouwt op een verantwoorde manier.

Meer informatie kun je vinden op 
: www.wilhelminapark.herenboeren.nl.  
Lijkt het je leuk om dit een kans te geven, 
en wil je er energie in steken om dit mee op 
te zetten, deel te nemen of geïnformeerd 
te blijven over de stand van zaken, mail dan 
naar : herenboerenhvb@gmail.com

Kunstwerk Goej Aord van Marieke Vromans
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 www.spoorzone013.nl

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

Het gaat erom dat we met z’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het bestuur van de Wijkraad Loven-Besterd  
komt samen met een aantal wijkbewoners en genodigden, iedere tweede woensdag van de  

maand om 19.30u bij elkaar in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36.  
 
BESTE NIEUWE BEWONER(S) IN ONZE WIJK, WELKOM 
Wij wensen je namens Wijkraad Loven-Besterd veel woonplezier toe in 
onze wijk. Mocht je het op prijs stellen een bezoekje van één van onze 
wijkraadsleden te ontvangen, dan is dat zeker mogelijk. Stuur dan een 
briefje met vermelding van uw contactgegevens naar: Wijkraad Loven-
Besterd, p/a MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg. Of 
mail naar: info@loven-besterd.nl  
Kijk ook eens op onze website: www.loven-besterd.nl 
 

 Jubileum 
 Stichting Wijkraad Loven-Besterd bestaat 1 juli 2018 30 jaar! 
 In 1988 werd Stichting Totaal Loven-Besterd geboren en  
 inmiddels is die naam veranderd in de huidige: 
 Stichting Wijkraad Loven-Besterd. 
 Natuurlijk willen wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten                                                             
 gaan. Ter gelegenheid van dit 30-jarig jubileum hebben we in                      
 een beperkt aantal, een speciale balpen met inscriptie laten    
 maken. Deze geven we o.a. aan mensen met een goed verhaal.                       
 We nodigen hierbij  een ieder uit om leuke anekdotes van de     
 afgelopen 30 jaar te delen en in te zenden zodat deze via ons  
 ter plaatsing in de Wijkkrant kunnen worden gezet.  
 

 

 
Wijkraad Loven-Besterd heeft in deze editie, speciaal voor de 
bewoners van Loven-Besterd, een Paaspuzzel. 
 
Beantwoord de onderstaande 5 vragen. Stuur uw antwoorden naar 
ons email- of postadres (uiterlijk tot 1 april a.s.). Onder de goede 
inzenders wordt een leuke attentie verloot.  
 

  

  
1 U kunt ook dit jaar weer gebruik maken van ons project  

“Groen in de Wijk”. Hoeveel bedraagt de bijdrage? 
2 Wanneer is Wijkraad Loven-Besterd opgericht? 
3 Wat is de slogan van Wijkraad Loven-Besterd? 
4 Wie is de contactpersoon van ons Buurtpreventieteam?  
5 Wanneer heeft de laatste wijkschouw in onze wijk plaatsgevonden? 

 
U kunt de antwoorden o.a. vinden op onze website: www.loven-besterd.nl 
                                         
                                             S   U   C   C   E  S   ! 
 

 

Het college van B&W heeft op 19 december 2017 ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling  
van de locatie Besterdring 235. In deze herontwikkeling is geen ruimte voor het 'blauwe gebouw', het voormalige  
UWV gebouw aan de Besterdring 235. Met de instemming door het college is dit plan echter nog niet definitief.  
Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de vorige editie van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord, waarmee ten  
onrechte de indruk werd gewekt dat al definitief is besloten dat het gebouw wordt gesloopt en er nieuwbouw  
op deze locatie komt.

Planteam
Een planteam, bestaande uit omwonenden, heeft meegepraat over het stedenbouwkundige plan. Daarbij hebben zij 
aangegeven moeite te hebben met de afspraak tussen de gemeente en de eigenaar van het gebouw om meer 
vierkante meters nieuwbouwbouwvolume mogelijk te maken dan in het huidige bestemmingsplan uit 2010 staat.

Bestemmingsplanprocedure
Omdat het stedenbouwkundige plan uit december 2017 niet past binnen het bestemmingsplan uit 2010 moet het  
bestemmingsplan dus worden aangepast. Daarvoor worden nu door de gemeente Tilburg voorbereidingen getroffen.  
Als het ontwerp-bestemmingsplan gereed is, wordt het eerst voorgelegd aan het college. Daarna ligt het plan 6 weken  
ter inzage en kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Na 6 weken zal het college het  
ontwerp-bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de eventueel ingediende zienswijzen) aanbieden  
aan de gemeenteraad. Die zal het plan eerst behandelen in een raadscommissievergadering en vervolgens in de  
gemeenteraadsvergadering vaststellen. Belanghebbenden hebben eventueel de mogelijkheid om in de  
raadscommissievergadering hun zienswijzen toe te lichten.

Actiegroep en monumentenaanvraag
Het 'blauwe gebouw' kan rekenen op steun uit de stad om behouden te blijven. De actiegroep tot behoud van het  
blauwe gebouw wil het UWV gebouw behouden en opnemen in een nieuwbouwplan. Zij hebben dit eigen alternatief  
plan gepresenteerd aan de eigenaar van het UWV gebouw. Die heeft het plan op basis van inhoudelijke argumenten  
afgewezen. Ook heeft de erfgoed-vereniging Heemschut bij het college een onderbouwde aanvraag gedaan om het  
pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college moet hierover een besluit nemen op grond van de  
Monumentenverordening. Dit besluit wordt medio april verwacht.

Vervolg
Zodra er meer informatie is over het besluit van het college over de monumentenaanvraag van de Heemschut en de  
start van de bestemmingsplanprocedure wordt dit o.a. via deze wijkkrant Tilburg Oud-Noord, de gemeente pagina 
in de Tilburgse Koerier en : www.spoorzone013.nl kenbaar gemaakt. Daar staat beschreven hoe de procedure er  
precies uitziet en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Ontdekstation013 is de nieuwe naam voor wat voorheen Het 
Ontdekstation heette. Deze nieuwe naam gaat gepaard  
met een nieuw concept. In Ontdekstation013 zijn verschillende  
‘Perrons’ waar bezoekers en klassen verschillende programma’s  
kunnen volgen. 

Op woensdagmiddag, zaterdag en zondag kan ook jij als bezoeker 
aan de slag met verschillende workshops en activiteiten van 
Perron T. Nieuw in Perron T is de Limonadefabriek, gemaakt 
door ROC Tilburg in samenwerking met Rotary Triborch. Met 
behulp van een begeleider maak je zelf je eigen limonade. Ook 
nieuw is de textielworkshop, waarin je zelf textiel gaat weven. 

Vincents Tekenlokaal is verhuisd. Op 4 maart is het als  
‘Perron Vincents Tekenlokaal’ geopend in Ontdekstation013.  
Hier kan je leren digitaal tekenen. 

Op zoek naar een leuk en leerzaam kinderfeestje? Dan ben je bij  
Ontdekstation013 aan het goede adres. Zowel bij Perron T als bij 
Perron Vincents Tekenlokaal kun je samen met je vrienden aan 
de slag. Meer informatie over de activiteiten en mogelijkheden 
voor kinderfeestjes vind je op : www.ontdekstation013.nl

Ontwikkeling UWV gebouw - Besterdring 235
Boven: Greenscreen workshop: kinderen maken in groepjes een eigen 
film. Dit begint met het bedenken van een verhaal, verdelen van rollen 
en het verzinnen van tekst. Ze krijgen uitleg over het greenscreen en hoe 
ze hiermee verschillende trucjes kunnen uithalen. 
Onder: Scrapworkshop: oude apparaten uit elkaar halen en hier 
nieuwe uitvindingen of objecten o.a. dieren, etc. van maken.

Ontdekstation013 vernieuwd! 
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Iedere editie geeft Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje, 
een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De redactie wil 
een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.
Door: Claudia van der Waal

Voor het oplossen van misdrijven, is de hulp van het publiek onmisbaar. De politie roept  
daarom op om altijd melding te doen van een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat kan bij  
Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of via de website  
: www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks worden er meer dan duizend misdrijven opgelost  
dankzij tips via M. Wijkagent Igor Duijneveld legt uit.

Waarom doet niet iedereen melding? 
Uit angst voor wraak bijvoorbeeld. Wat als de dader een bekende is? Wat als je hem tegen-
komt? Je kunt daar soms echt van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je er tegenop ziet om  
te moeten getuigen in de rechtszaal. In dat geval geldt dus: meld misdaad anoniem.

Hoe anoniem is dat dan? 
M. is onafhankelijk en is geen politie. Meld Misdaad Anoniem ziet je telefoonnummer of 
IP-adres niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder en wil die ook niet weten. 
Gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd. 

Hoe verloopt zo'n gesprek?
Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. Je belt 0800-7000 en  
vertelt je verhaal. De medewerker aan de telefoon neemt de melding op en vraagt zo veel  
mogelijk feiten. Alleen als M. jouw anonimiteit kan waarborgen en de informatie bruikbaar  
genoeg is voor de politie om ermee aan de slag te gaan, wordt de informatie aan de politie  
doorgegeven. Wij vergelijken de informatie met informatie in de politiesystemen. Misschien is  
er al eerder een inval gedaan, heeft de dader al eens vastgezeten, enzovoorts. Wij beslissen 
dan of we actie ondernemen. 

Kun je ook online melden bij Meld Misdaad Anoniem?
Dat kan. Melden hoeft niet per telefoongesprek, maar kan ook via de website  
: www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’.  
Als je daarop klikt, kun je lezen hoe online melden werkt. Je kunt ook direct doorklikken naar  
het online formulier. 

Welke zaken kun je bij melden? 
M. maakt geen onderscheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Je 
kunt dus melding maken van moord en verkrachting tot mishandeling 
en drugshandel. Daarnaast kun je bij het meldpunt terecht met tips 
over bijvoorbeeld hennep-kwekerijen, inbraken en illegale  
handel en opslag van vuurwerk.

Waar is Meld Misdaad Anoniem niet voor bedoeld?
De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijk-
heden voor zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef 
je niet anoniem te blijven of is er géén spoed, bel dan de politie via 
0900-8844. Ook is M. er niet voor 
aangiftes, klachten en meldingen van 
verkeersovertredingen of overlast 
en dergelijke. 

Contact met uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent?  
Vul op : www.politie.nl (Mijn Buurt)  
uw postcode in. Automatisch verschijnen  
dan naam en foto.

José de Bont-de Krom, dank je wel. 
José neemt het bloemetje in ontvangst 
tijdens de kleutergymnastiekles van de 
gymnastiekvereniging Kunst & Kracht. José 
is een van de vele vrijwilligers die de club rijk 
is. Ze geeft les naast de hoofdtrainster Karlijn 
en assistente Ilse. Het is de carnavalsles 
midden in het carnavalsweekend en de 
aanwezige kinderen zijn allemaal verkleed. 
Zelf loopt José al vanaf haar 3e rond bij 
Kunst & Kracht. Op haar 12e is ze bij de 
kleutergroep gaan assisteren en heeft ze 
verschillende cursussen gevolgd bij Kunst 
& Kracht om trainer te worden. Ook heeft 
ze een EHBO-diploma behaald. Er worden 
les- en clubkampioenschappen gehouden 
waar ze 1 keertje 1e is geworden en bij de 
open Tilburgse kampioenschappen is ze 2de 
geworden. Op haar 16e is ze gestopt met zelf 
turnen en sinds ze 18 is, is ze hoofdleiding op 
de kleutergroep met assistentie van ouders. 
Nu sinds afgelopen jaar heeft Karlijn de taak 
als hoofdtrainster overgenomen.  
 
Ze geeft met veel plezier op zaterdagochtend 
les aan de kleuters in de gymzaal aan de  
Bataviastraat. De spontaniteit van de 
kinderen vindt ze het leukste. Kinderen 
vertellen haar trots dat ze haar hebben gezien 
in de stad of laten zien wat ze allemaal al 
kunnen. Mooi vindt ze het om te zien dat de 
kinderen vorderingen maken. Eerst durven ze 
halverwege een balk, maar na een paar keer 
lopen ze hem helemaal alleen en springen 
ze er zelfverzekerd af. De carnavalsles is 
een vrije les met veel toestellen. Normaal 
staan er maar een paar toestellen waarop 
de kinderen oefenen. Er wordt bijvoorbeeld 
geoefend om op 2 voeten te landen, met 
de touwen van de ene naar de andere bank 
te zwaaien of op een klimrek te klimmen. 

Op zaterdag ochtend is ze er al om half 9 
om alle toestellen neer te zetten. Om 9 uur 
begint ze met de ouders en de kinderen 
een goedemorgen-rondje van de ouder 

'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

kind les. Om 10.00 uur gymmen de kleuters 
zonder ouders en aan het eind van de les om 
11.00 uur zwaaien ze uit met een 'dag dag- 
liedje' en helpen ouders, met opruimen. 

Tijdens de carnavalsles heeft José een witte  
labjas aan. Dit is nog een oude labjas van de  
opleiding die ze heeft gevolgd. Ze werkt nu  
als laborante bij IFF waar ze controleert of er  
geen verboden stofjes zitten in de grond-
stoffen voordat die gebruikt worden in de  
productie om smaakstoffen of geurstoffen  
van te maken. 
Naast dit precisiewerk heeft ze nog tijd voor  
haar andere hobby’s. Ze danst Latin en Salsa  
en schaatst iedere week op de Irene Wustbaan. 
Elke zomerse vrijdagavond rijdt ze op haar 
skates een gezellige tocht door Tilburg en 
omstreken met de Friday Early Evening Skate 
Tilburg (Stichting F.E.E.S.T) met naderhand 
een gezellige après-skate. Ze kan niet wachten 
tot 6 april. Dan starten de tochten weer 
(zie : www.feestskate.nl). 
Zowel bij het schaatsen als bij het skaten zet  
ze zich ook in als vrijwillige EHBO’er. 

Na de carnavalsles gaat José verder genieten 
van carnaval. Met KV De Fènpruuvers loopt  
ze samen met de loopgroep van de carnavals-
vereniging in d’n Opstoet voor de woagen van  
De Fènpruuvers. Dit jaar als matroos. De 
matrozenkleding is gemaakt door het naai-
kransje van De Fènpruuvers, waar ze ook deel 
van uitmaakt. De publieksprijs loopgroepen 
is dit jaar gewonnen door De Fènpruuvers.

Vrijwilliger worden of meer informatie over 
de gymnastiekvereniging Kunst & Kracht  
:  www.kunstenkrachttilburg.nl

Oproep wijkagent: 
‘Meld misdaad, desnoods anoniem!’

OPROEP-OPROEP-OPROEP
In november 2018 organiseren wij in het  
kader van het 75 jarig bestaan van             
              tafeltennisvereniging Irene  

een dag voor oud-leden. Vind 
jij het leuk om weer oude 
sportvrienden te ontmoeten? 
Meld je dan aan via email  
: irene75jaar@hotmail.comJosé en hoofdtrainster Karlijn 

Het bloemetje is beschikbaar gesteld 
door: ALL ABOUT FLOWERS 

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

Kom en be
leef het

 bij jong neder
land aSg

 
Jong Nederland ASG 

is een jeugdvereniging waar kinderen anderhalf  
uur in de week met leeftijdsgenootjes (buiten)spelen, knutselen, sporten,  

koken, bakken en nog veel meer. Als je lid bent van deze club, ben je iedere week van harte welkom.
  

Een paar keer per jaar zijn er ook nog andere leuke  
activiteiten. Natuurlijk kun je dan (tegen vergoeding)  

ook mee met de weekenden en het zomerkamp.  
Lekker met zijn allen in het bos in tenten slapen,  

spelen en leuke uitstapjes beleven. 
Word lid voor € 15,00 per kwartaal.  

Meer informatie : www.jongnederlandasg.nl

De groep start met een verhaal dat te maken heeft met de activiteiten van de ochtend. 

Daarna wordt er altijd iets geknutseld. Na een bekertje ranja sluiten we af met een 

gezamenlijk spel. Als u met uw kind een keertje wil komen kijken, bent u van harte 

welkom.

minioren

21 aprilKnutselen met ijscostokjes, 

bijvoorbeeld een bij of een 
lieveheersbeestje. We sluiten 

af in de speeltuin tegenover 

ons gebouw.

Komen jullie een keer met ons spelen?
Groetjes Deon, Gyvaino, Chase, Faith, Jolina en Ryan

17 maart 

Papieren 

lieveheersbeestje 

maken 

In de week van 19 maart staan 
alle groepen in het teken van de 

veiligheid van ons gebouw. 
24 maart 

thema veiligheid, inclusief een 
ontruimingsoefening.

31 maart
Pasen, van een eierendoos 
een kip maken. Deze gaan we 
met zoekspelletjes vullen met 
iets lekkers.

                                      7 april

Een bakje maken met strijkkralen

14 april 
Een knikkerbaan maken van keuken- en wc-rollen. Deze gaan we ook schilderen. Tijdens het drogen van de verf gaan we lekker buiten spelletjes doen.

junior
en

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

      

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Woensdag junioren 
10 tot 13 jaar

19.00 tot 
20.30 uur

Woensdag Senioren 
13 tot 16 jaar

19.30 tot 
21.00 uur

Donderdag 16+ 
16 jaar en ouder 

19.30 tot 
21.00 uur

Vrijdag maxioren 
7 tot 10 jaar

19.00 tot 
20.30 uur

Zaterdag minioren 
4 tot 7 jaar

10.00 tot 
11.30 uur
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Patricia Djukić van Doenya's Danswereld is gespecialiseerd in dans 
voor het jonge kind. Ze geeft al jaren danslessen in de vorm van 
peuter-/kleuterdans en ouder- en kindlessen. Haar uitgangspunt is 
altijd de kracht van de verbeelding. In samenwerking met wijk- 
centrum De Baselaer zorgt ze voor meer verbinding in de wijk en  
voor contact tussen ouders en kinderen.

28 maart 
In dat kader organiseert ze woensdag 28 maart van 15.00 tot 16.00 uur  
de voorstelling 'Vlindervleugels'. Een interactieve dansvoorstelling voor kinderen van  
2 tot 6 jaar en hun ouders in wijkcentrum De Baselaer. 
Een aantal kleuters van Doenya’s Danswereld, danst een lenteverhaal in een interactieve  
voorstelling! Een lief klein kuikentje komt uit het ei. Hij ontdekt de wereld om zich heen,  
ziet het gras en de bloemen. En prachtige vlinders die rondfladderen in de lucht.  

Oh wat zijn ze mooi, die kleuren, die vleugels. Kuiken droomt ervan om ook te vliegen.  
Kuikens kunnen niet vliegen, wordt hem verteld. Maar hij gelooft in 
zijn droom, gaat verven, kleuren en maakt zijn eigen mooie vleugels.

     Na de voorstelling is er ruimte voor ontmoeting. Ook is er 
een dans- en knutselactiviteit in de ontmoetingsruimte. 

 Ticket: € 7,- per persoon. Betalen ook mogelijk via de  
Meedoenregeling. Meld je aan via het contactformulier op  

                 : www.doenyasdanswereld.nl  
 
Wil je kind ook dansen of wil je samen dansen?  De peuterdanslessen zijn in De Baselaer.  
Op woensdag en vrijdag is peuterdans om 09.30 uur, ouder- en kinddans is om 10.15 uur.  
Zaterdag van 09.15 tot 12.45 uur, zijn er 4 verschillende lessen voor kinderen van 1,5 - 7 jaar  
in de ruimte van de HipHop Factory in de Spoorzone.
Een proefles is € 5,- en daarna € 70,- per blok van 12 lessen. 
 

Doenya’s Danswereld, Patricia Djukić, : 06 81 22 96 55, 
: info@doenyasdanswereld.nl, : www.doenyasdanswereld.nl  

Door: Taniyah en Suus

Op basisschool Den Bijstere werken we sinds  
dit jaar met DaVinci. DaVinci is een 
lesmethode voor wereldoriëntatie met 
natuur, techniek, geschiedenis en aardrijks-
kunde. Het is veel leuker dan de oude 
methode, want je mag heel veel zelf doen. 
 
We doen proefjes, mogen met veel spulletjes 
 experimenteren en werken aan een onder- 
zoek met het helikoptermodel. 

Met je maatje doe je een onderzoek naar een 
thema. We zijn nu bezig met het thema 
Egyptenaren. Dat gaat over de geschiedenis 
van Afrika, over planten, over de nijl-krokodil, 
piramides, verschillende geloven, de mensen 
en nog veel meer. 
Er zijn 13 weken per thema. Op drie momenten 
per week werk je aan DaVinci. De eerste les is 
met de juf en is informatief, de tweede les gaan 
we dingen uitvoeren en ontdekken en de derde 
les ga je aan met het helikoptermodel aan je 
onderzoek werken. DaVinci is een leuk vak, 
omdat je dan actief bezig bent. Soms doe je ook 
dingen bij handvaardigheid van DaVinci. En 
soms zelfs bij de gym.  Je kunt veel leren van 

maxi
oren

De Maxioren zijn ongeveer twintig 
levendige kinderen tussen de zes en 
negen jaar. 

Iedere vrijdag hebben we een 
groepsavond van 19.00 tot 20.30 uur 
in of rondom ons clubgebouw. Die 
groepsavond bestaat dan uit spelletjes 
doen, knutselen of lekker sportief 
bezig zijn. Met ongeveer 10 jongens 
en 10 meisjes is er een gevarieerd en 
uitdagend programma voor iedereen. 
Met zoveel verschillende kinderen zijn 
we toch één groep en dat maakt het 
nog leuker.

"Ik vind het 
erg leuk dat 
we zoveel 
spelletjes 
doen."

"Ik vind het 
leuk dat ik 
in de groep 
zit met 
mijn beste 
vriendinnetje."

"Ik heb heel veel 
vriendinnen bij 
Jong Nederland." 

"Het is altijd heel 
erg gezellig."

IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Sen
ior

en 

DaVinci op basisschool Den Bijstere

DaVinci en soms mogen we ook proefjes doen. 
En dingen nabootsen die ze vroeger deden. 

We hebben ook een thematafel. Die staat 
al helemaal vol met boeken en beeldjes uit 
Egypte, een papyrusplant, onze zelfgemaakte 
krokodillen en Marokkaanse dingen. 

Op onze school heb je geen gewone tafels, maar 
een cirkel waar je kringgesprekken kunt doen 
of extra uitleg kunt krijgen van de juf. En de 
driehoektafels kun je zelf aan elkaar puzzelen, 
zodat je in verschillende groepjes kunt werken  
bij DaVinci. 
Het is al bijna open dag (15 mrt) en dan mag je  
gerust komen kijken. 

Lentevoorstelling 'Vlindervleugels' door Doenya’s Danswereld in De Baselaer
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MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

52
95

26
28

Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Sinds juli 2016 maakt NulVier deel uit van 
Norlandia; een van oorsprong Noorse 
kinderopvangorganisatie. Op 1 januari 2018 
zijn alle vestigingen van NulVier officieel 
de naam Norlandia gaan dragen en is de 
huisstijl aangepast op alle locaties.

Norlandia kinderopvang biedt professionele 
kinderopvang van Noorse kwaliteit voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. We geven uw  
kind(eren) een tweede huis. Een omgeving  
waar ze zich vertrouwd en veilig voelen, waar  
kinderen al spelend leren, nieuwsgierig 
worden, hun eigen talenten ontdekken, vriend-
schappen sluiten en plezier hebben met elkaar.

Norlandia werkt met CARE. Dat is in 
Noorwegen ontwikkeld en staat voor 
competentie, ambitie, respect en energie. 
Deze vier kernwaarden staan centraal binnen 
de organisatie, niet alleen bij de opvang van  
kinderen, maar ook bij de omgang met 
ouders, collega’s en organisatie als geheel.

Norlandia kinderopvang biedt dagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuteropvang in 
diverse plaatsen in Zuid-Holland en Brabant. 
Met onze Scandinavische basis, onze CARE-
kernwaarden en onze medewerkers maken 
wij als lerende organisatie hèt verschil in de 
kinderopvang. Zoals ze in Noorwegen zeggen: 
"Godt liv – hver dag. Het goede leven elke dag." 
Dat is waar wij elke dag weer voor zorgen!

Norlandia MFA Het Spoor. 
Norlandia is gevestigd in multifunctionele 
accommodatie MFA het Spoor aan de 
Schaepmanstraat. Daar zitten verschillende 
partijen, o.a. basisschool De Stappen en 
ContourdeTwern. Het voordeel van deze 
locatie is dat zowel school als kinderopvang 
in één gebouw zitten. Dit maakt de overgang 
voor de kinderen kleiner. Wij vinden het 
belangrijk om een doorgaande lijn te hebben 
voor het kind. Om dit te waarborgen is er 
een nauwe samenwerking met de partners.

Binnen Het Spoor heeft Norlandia 3 dag-
opvang groepen (0 t/m 4 jaar) en 5 BSO 
groepen (4 t/m 12 jaar). Het zijn horizontale 
groepen. Dat wil zeggen dat de kinderen van 
dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Zo kunnen 
er specifiek op de leeftijd gerichte activiteiten 
aangeboden worden.  

Kwaliteit Is Een Keuze
Kinderdagverblijf KIEK is een kleine organisatie. We hadden verwacht dat alle wijzigingen 
een grote impact op onze organisatie zouden hebben. Niets bleek minder waar. De 
veranderingen en verbeteringen die de overheid wil doorvoeren in de kinderopvang, 
is precies hetgeen waar KIEK al jaren voor staat en hoe KIEK werkt in de praktijk. 

We zijn en blijven een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat betekent in de praktijk veel persoon- 
lijke aandacht van vaste medewerkers en vertrouwde gezichten. Dit biedt de kinderen bij KIEK 
veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Wij geloven dat dit de basis is om kwaliteit te bieden.  
En de overheid gelooft dat nu dus ook! 

Kijk voor meer informatie op : www.kdvkiek.nl of neem contact op met Laura Geerts.  
: 06 27 01 42 44 of mail : info@kdvkiek.nl

Midden in de Boekenweek die dit jaar het thema 'Natuur' heeft, organiseert 
de Kennismakerij op zaterdagmiddag 17 maart in de keet van buurtuin Bij Ons 
Achter tegenover de Spoorzone een kinderworkshop rondom insecten. 

De middag is gratis en voor kinderen van 6 tot 11 jaar en begint om 14.00 uur. Met  
natuurpedagoog Jael Nouhet ga je op onderzoek. Er is een ook speciale insectenrace  
en een Green Screen van het Digilab van de Bibliotheek Midden-Brabant waarmee je  

jouw eigen insectenavontuur kunt beleven. Laat bijvoorbeeld  
een foto maken waarin je achterna wordt gezeten door een kever, tussen de lieveheers-

beestjes vliegt of onderdeel bent van een mierenkolonie tussen gras zo hoog als bomen. 
En mocht je tussendoor honger krijgen, er zijn kleine snacks met insecten… als je durft. 
 

Aanmelden voor de workshop ‘Insectenavonturen’ doe je door een mail te sturen 
aan : kennismakerij@bibliotheekmb.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen  

beschikbaar in de keet van Bij Ons Achter (tegenover de Willem II passage aan de 
Burgemeester Brokxlaan). Vermeld bij de aanmelding ook de leeftijd van de avonturier. 

: www.bibliotheeknieuwestijl.nl. Meer activiteiten Kennismakerij zie agenda pg. 14.

Per januari 2018 zijn de wettelijke regels in de kinderopvang veranderd. Een deel van deze veranderingen is sinds begin dit 
jaar van kracht en de rest volgt stapsgewijs in de komende jaren. Door de Wet Harmonisatie zijn peuterspeelzalen sinds 

1 januari automatisch omgezet naar kinderdagverblijven. Meer informatie : www.veranderingenkinderopvang.nl
In deze en volgende edities van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord leggen de kinderopvangbedrijven apart uit wat de 

regelwijzigingen betekent voor hun organisatie in Oud-Noord. In deze editie zijn Norlandia kinderopvang en Kiek aan het woord.

Norlandia kinderopvang vindt het belangrijk 
om de kinderen een basis te geven met 
gezonde voeding en goede beweging. Zo  
beschikken wij over de speelplaats van school  
na schooltijd en bieden we dagelijks sport-
activiteiten aan in de gymzaal. Verder bieden 
wij op de BSO een workshopprogramma aan 
waar kinderen zichzelf voor kunnen inschrijven. 

Openingstijden kinderdagverblijf: 
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 
18.30 uur; ook tijdens schoolvakanties.
Openingstijden Buitenschoolse opvang: 
Schooldagen: 14.30 tot 19.00 uur
Studie- en vakantiedagen: 07.30 tot 19.00 uur
Voorschoolse opvang (VSO): 07.30 tot 08.30 uur

Wilt u meer informatie of gewoon eens een 
kijkje komen nemen? Kom gerust langs!
Vestigingsmanager Norlandia MFA Het Spoor: 
Anne Joosten, Schaepmanstraat 42,  
: 013 744 01 50, : spoor@norlandia.nl 
Aanmelden en informatie andere locaties 
in Tilburg: www.norlandia.nl 

Kinderworkshop Insectenavonturen  

Place to Bieb
In de keet van buurtuin Bij Ons Achter staat sinds langere tijd een 
pop-up bibliotheek met een mooie collectie boeken over natuur en  
tuinieren, een boekenruilplank en een zadenbibliotheek.

Norlandia kinderopvang BSO ruimte van 
Norlandia kinderopvang

Zin in een leven lang spelen en leren!

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Ondernemers 
uit de wijk

Tot voor kort runde ze de winkel met haar 
man Frans Janssen. Frans overleed afgelopen 
december na een lang ziekbed. Dat was 
natuurlijk een grote klap voor haar. Ineens 
stond ze er alleen voor en was het maar de 
vraag of de zaak open kon blijven. Mensen 
dachten al dat de zaak zou gaan sluiten maar 
niets is minder waar. Ook al zit ze nog midden 
in het rouwproces, tegelijkertijd heeft ze een 
sterke wil en doorzettingsvermogen: “Ik blijf 
open! Ik kan wel achter de geraniums gaan 
zitten maar dan is het nog zwaarder en ook 
maar saai. Geraniums kunnen altijd nog.” 

De zaak is open op dinsdag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag. Dat is een dagje minder 
want anders is het teveel. Het is veel 
werk: bestellen, de winkel bijhouden, het 
huishouden, de honden. En met 4 dagen 
open, kunnen klanten blijven komen en 
heeft Reina meer tijd voor haar hondjes. 

 “Wij zijn vooral gespecialiseerd in  
hondenbenodigdheden, maar als  

klanten iets anders willen bestellen kan 
dat ook. Dat is er dan meestal wel  

binnen 14 dagen. 
We zijn ook een breeder depot, een 

voerafhaalpunt voor kennels.”  

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er een  
nieuw gebouw is herrezen aan de Ringbaan 
Oost en dat Dolfijn haar deuren weer 
heeft geopend. Bijna twee jaar na de  
verwoestende brand, was op 4 februari de  
officiële opening. De weken die volgden  
waren al ontzettend druk. Vele gasten  
kwamen weer bowlen. Ook veel buurt-
bewoners kwamen gewoon een kijkje 
nemen uit nieuwsgierigheid.

“Ik ben ontzettend trots op alle positieve  
reacties. We krijgen zoveel complimenten over 

de vernieuwde Dolfijn. De tijd na de brand was ontzettend heftig en ik ben blij dat alle energie en 
tijd en spanning nu wordt beloond door die geweldig mooie reacties.”, aldus eigenaar Thomas 
Dol. “Ik vind het heel fijn dat iedereen zich hier zo thuis voelt. Dat is ook precies de bedoeling.”

De bowling is uitgebreid van 20 naar 24 bowlingbanen. Het mini-golf is ook weer terug, maar  
wel met een nieuw thema. Boven op de vide nog Virtual Reality-games en twee escape rooms,  
die in maart open zullen gaan. “Vanwege de uitbreiding heb ik veel nieuwe mensen moeten 
aannemen. Omdat het bijna twee jaar heeft geduurd voordat we hier weer open konden, is ook  
niet iedereen van het oude personeel teruggekomen. Maar een paar bekende gezichten zijn er wel!”
  

Graag tot ziens bij Dolfijn, Ringbaan Oost 2a,  : 013  203 71 38. 
                                                                     Meer informatie en online reserveren : www.dolfijn.eu

R.J. Dierenbenodigdheden blijft! 
Door: Saskia Dellevoet 
Reina Janssen (63), eigenaresse van R.J. Dierenspeciaalzaak gaat door. De afgelopen 
maanden waren moeilijk. Maar Reina liet het er niet bij zitten en heeft onderzocht 
of ze de zaak alleen zou kunnen runnen. En dat kan. “Stoppen? Gelukkig niet!”

Reina en Frans zijn ooit met de zaak begonnen 
uit hobbyisme. Dat was in ’89 in Den Bosch. 
Ze verkochten toen veel hand-gemaakte 
leren hondenbanden. “Die maakte Frans 
zelf. Dan kwamen er huiden, die sneed hij 
op maat en daar maakte hij mooie brede 
halsbanden van.” Dat was in de tijd dat 
pitbulls in de mode waren. Helaas raakte dat 
ras na een tijdje in onmin. Daardoor liep ook  
de verkoop van de banden terug en toen is de  
focus van de zaak uitgebreid naar meer 
andere benodigdheden. Zo heeft ze ook veel  
voor katten in de winkel. 
“We deden vroeger ook veel hondenshows. 
Ook buiten Nederland. En we hadden veel 
honden. Die heb ik nog steeds. Gelukkig 
wel want een huis zonder dieren, dat zou ik 
echt niet kunnen. We deden al jaren geen 
shows meer maar ik raakte zo gehecht aan 
de hondjes. Die mochten natuurlijk blijven. 
En daar ben ik vooral nu heel erg blij mee.”
 
En zo is Reina in 35 jaar uitgegroeid tot expert  
op het gebied van honden. Advies geeft ze 
ook, bijvoorbeeld als een hond huid-
problemen heeft of parasieten. 
“Nee, ik ben natuurlijk geen dierenarts maar 
ik heb wel veel ervaring na al die jaren.” 

Dieren verkoopt ze niet. Mensen die in een  
dierenwinkel dieren kopen, doen dat misschien 
in een impuls. Dat wil ze niet. Dus verkoopt ze 
alleen benodigdheden en die zijn er heel veel. 

R.J. Dierenbenodigdheden is al zo’n 20 jaar  
een begrip als buurtwinkel aan het 
Textielplein. Het is een van de weinige over-
gebleven winkels in deze straat. Heeft u 
dieren, vooral honden, dan is het zeker de 
moeite waard eens een kijkje te nemen. 

R.J. Dierenbenodigdheden, Textielplein 12,  
open op di-wo-vr 09.00 - 18.00 uur, 
za 09.00 - 16.00 uur, : 013 544 01 22
     : www.rj-dierenbenodigdheden.nl 

Dolfijn, the plays to be

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

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

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Duo-expositie Niek en Lizz Frijters 
in Galerie Pjotr
Van 17 maart tot en met 21 april is er bij 
Galerie Pjotr een bijzondere expositie 
te zien van Niek en Lizz Frijters. 

Vader en dochter laten beide vanuit hun 
eigen expertise hun passie zien. 
Niek wordt gedreven door nieuwe 
creatieve uitdagingen, die hij in verschillende 
manieren uit, bijvoorbeeld door fotograferen, 
illustreren en schilderen. Op deze expositie 
laat hij een aantal vrije schilderwerken zien.
Lizz ontwerpt unieke sieraden. Deze sieraden  
vertellen een eigen verhaal. De inspiratie voor haar sieraden haalt ze uit de natuur of  
uit de directe omgeving.

Zowel Niek als Lizz zijn ondernemers op kunstzinnig en creatief gebied.Niek heeft een  
onderneming in vormgeving en Lizz bestiert een goudsmederij waarvoor zij haar  
sieraden ontwerpt en maakt.

Opening duo-expositie Niek en Lizz Frijters
Zaterdag 17 maart, 16.00 uur in Galerie Pjotr

U bent hierbij van harte uitgenodigd.
De openingstijden van Galerie Pjotr zijn van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Extra openingsdag: 2e paasdag, 2 april, van 13.00 -17.00 uur
Galerie  / Atelier Pjotr                           Goirkestraat 78                                      : 013 536 54 39  
: info@galeriepjotr.nl                                                                                : www.galeriepjotr.nl
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Kinder-Paasbingo, 2 april, 
13.00 uur, deur open 12.00 uur,  

De Poorten, Hasselstraat 194 

De Paasbingo is voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. 

De bingo is gratis. 
2 Paashazen en  

2 paaskippen delen 
paaseitjes uit. 

Alle buurtkinderen 
zijn welkom.

Resurrexit is een seniorenkoor en staat 
onder de bezielende leiding van 
Wil van Leijsen en wordt op piano en orgel 
begeleid door Cia de Backer-van Venrooij. 
Kom vrijblijvend luisteren op dinsdagmiddag 
om 14.00 uur in De Baselaer, waar Resurrexit  
repetitie houdt. 

Resurrexit verzorgt als gastkoor voor een paar 
parochies een aantal liturgische vieringen. Op 
Palmzondag luisteren we de Eucharistieviering 
op in de Mariakerk a/d Schans in Tilburg Noord  
en met name in de Paas- en Kersttijd voor de  
bewoners en familie van enkele zorgcentra 
in Tilburg. Resurrexit organiseert 
concerten in het kader van Buurtbühne 
en Tilburgse Muziekmarathon, zoekt de 
samenwerking met andere verenigingen en 
is ook aanwezig op de Tilburgse podia.
Het repertoire  bestaat uit klassieke muziek, 

Activiteiten in de wijkcentra

SplendiD is een allround coverband met 
een gevarieerd repertoire. De 8-koppige 
band speelt covers van Top2000 nummers. 
Herkenbaar voor jong en oud. Van Adele, 
Anouk, Ed Sheeran en Jason Mraz tot John 
Mayer, Racoon, Amy Macdonald, CCR, Daft 
Punk, Doobie Brothers, Shocking Blue, Tina 
Turner, Bløf, De Jazzpolitie en The Scene.
 
De twee leadzangeressen, Annet Moelands 
en Chantal Smith en de energieke drummer 
Rudy Schimmel, zingen ieder hun eigen 
songs. Louis Schellekens speelt afwisselend 
elektrische en akoestische slaggitaar. Geniet 
van de solo’s van Ita Ceuleers op sax en Jeff 
Appeldoorn op gitaar. Als Jeff, de jongste van 
de band, speelt en tovert met zijn pedalen, 
vliegen de vonken er van af. Jonas Tahapari 
bespeelt diverse percussie instrumenten. 
De band is compleet met de strakke lage 
tonen van bassist Robert Rongen.

Meer informatie over de band 
: www.splendid.band

Sinds 2014 draaien er in het wijkcentrum Het 
Spoor de ZESZaligeZomerfilms.  Vanwege  
de vele bezoekers en de positieve reacties  
op de filmavonden is er sinds dit jaar een  
film aan toegevoegd. 
Vanaf nu geen ZESZaligeZomerfilms máár  
ZEVENZaligeZomerfilms! 

Een stel enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor 
dat u echt een avondje uit bent. Voor € 4 
krijgt u een filmkaartje, een portie popcorn, 
een drankje en een lekker hapje. Ook zijn er 
iedere filmavond 2 vrijkaartjes te winnen. 
Het programma is ieder jaar zeer gevarieerd 
met films die u misschien gemist heeft in de 
bioscoop of die u nog eens wilt terug zien.

16 maart
Op 16 maart draait de 
eerste film van 2018: 
Made in Dagenham. 
Deze film uit 2010, is 
gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en 
gaat over de ongelijke 
betaling van arbeiders 
in een autofabriek in 
Londen. Een komedie 
en drama ineen met 
práchtige muziek. Sally Hawkins en Bob 
Hoskins spelen de sterren van de hemel.

U bent van harte welkom bij de 
ZEVENZaligeZomerfilms. Kaartjes zijn te 
verkrijgen bij de balie van wijkcentrum Het 
Spoor. De films zijn op vrijdag en beginnen 
om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
 

Gemengd Koor Resurrexit zoekt nieuwe leden
Gemengd Koor Resurrexit is IN 2018 succesvol begonnen met een uitermate goed bezocht 
nieuwjaarsconcert in samenwerking met Koninklijke Harmonie Orpheus. Om dit en andere 
optredens te kunnen blijven doen, zoekt het gemengd koor versterking binnen haar 
gelederen, vooral in de alten en mannen stemmen, maar alle stemmen zijn uiteraard welkom. 

film- en musicalmuziek en uiteraard ook 
eigentijdse en nostalgische muziek. 

Onze slogan: elke leeftijd heeft zijn charme.

"De samenwerking met Gemengd Koor 
Resurrexit zal een vervolg krijgen", aldus de 
woorden van de voorzitter van Koninklijke 
Harmonie Orpheus, Remi Leunissen. 
Wanneer? Dat blijft nog open, gezien de 
overvolle agenda van beide verenigingen.

Wilt u met ons meezingen? Wordt lid van  
Resurrexit. Bel naar onze voorzitter,  
Jan Kapitein : 013 455 05 29 of naar het  
secretariaat : 06 83 69 90 26. 
Wilt u komen luisteren? 
Zie onze website of de agenda van 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, pg. 14.
: www.resurrexit.nl   : info@resurrexit.nl

ZEVENZaligeZomerfilms in 
wijkcentrum Het Spoor

Zet alvast de data in uw agenda: 
20 april, 18 mei, 8 juni, 6 juli, 24 augustus, 
14 september.

Als extraatje hebben we ook dit jaar weer  
een Kerstfilm in de maand december. 
Compleet met Kerstman en een heerlijk  
glaasje Glühwein.

De ZEVENZaligeZomerfilms en de Kerstfilm 
worden mogelijk gemaakt door o.a. Verrijk je 
Wijk met bijdragen van Wijkraad Theresia en 
Wijkraad Loven-Besterd en ContourdeTwern.

Zondag 18 maart, dansmiddag  in 
De Poorten met Coverband SplendiD

Kom luisteren en dansen 
zondag 18 maart, 

14.00 uur tot 17.00 uur, 
toegang gratis

Dansavond voor iedereen vanaf 18 jaar 
in De Poorten, van 20.00 tot 24.00 uur.  
Muziek van de jaren '50 tot '90.
Volgende disco dansavonden: zaterdag 
28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli.

Discodansavond DO YOU REMEMBER in De Poorten, 24 maart

Kinder Paasbingo, de Poorten

2 april

Discodansavond DO YOU REMEMBER, Kinder-Paasbingo in De Poorten en Rommelmarkt Textielstraat
(pg. 11 en agenda pg. 14) worden georganiseerd door activiteitengroep De Nieuwe Jordaan.  
     : www.facebook.com/DeNieuweJordaan info : hantonlove@hotmail.com

Vrijwilligers van de ZEVENZaligeZomerfilms 
tonen trots het filmprogramma van 2018
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Op zondag 8 april organiseert activiteitengroep 
De Nieuwe Jordaan een rommelmarkt in de 
Textielstraat. Ook is er aandacht voor zwerfvuil.  

Komt u ook? Iedereen is van harte welkom om te komen snuffelen tussen de snuisterijen en  
huisraad op de kramen. Kinderen kunnen de straat mee helpen schoonprikken en een 
spelletje meedoen.

Extra aandacht voor het schoon houden van de straat/buurt.
Er worden twee containers geplaatst waar de buurtbewoners hun grof afval in kunnen gooien
(geen chemische afval). Tiwos ondersteunt door het verlenen van de Goud van de Straat-keet. 
Deze keet heeft schoonmaakspullen waarmee kinderen met prikkers de straat kunnen  
schoonmaken. Wie het meeste vuil van de straat prikt, krijgt een beloning. Ook is er een  
grabbelton en zijn er milieubewuste spelletjes voor de kinderen.

Inschrijven rommelmarkt
Mensen uit de textielbuurt die mee willen doen aan de rommelmarkt, moeten zich inschrijven 
en staan voor hun eigen huis. Een plaats is gratis. Geen handelaren en verkoop van drank, 
snacks en dieren is niet toegestaan. Inschrijven voor een plaats kan tot 4 april, meer info 
: hantonlove@hotmail.com : 06 42 33 83 55.  

kunt u zelf ook met uw 
eigen foto's. 

In 12 lessen leert u deze 
‘ingrepen’ en nog veel meer kunstjes. 
Natuurlijk is het aan te raden dat u 
thuis flink oefent. Tijdens de cursus 
wordt het programma GIMP gebruikt. 
Dat is een OpenSource programma, 
gratis en legaal te gebruiken, met 
ongeveer dezelfde mogelijkheden 
als het bekende Photoshop. 

Computers zijn aanwezig en de gebruikte  
programma's en voorbeelden krijgt 
u op een USB-stick mee naar huis, net als 
een cursus boekje. De cursus Digitale foto-
bewerking wordt gegeven op dinsdagavond 
van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten: € 66,-. 

Op donderdagavond is er een inloop voor 
cursisten, als u meer informatie wenst, 
dan kunt u gerust even binnen lopen.

Technisch
Natuurlijk moet de basis een goede foto 
zijn. Als er fototechnisch iets niet helemaal 
goed is gegaan bij de opname, kan dat vaak 
achteraf nog verholpen worden. Bijvoorbeeld 
een beetje over- of onderbelicht, iets andere 
kleuren dan gewenst, de camera wat scheef 
gehouden of schuin omhoog om een hoog 
gebouw er helemaal op te krijgen, te ver 
weg van het onderwerp, het is allemaal te 
corrigeren. Net als storende onderdelen die 
van de foto verwijderd kunnen worden.

Artistiek
Ook als u een creatiever resultaat wilt, is er 
veel mogelijk. Bijvoorbeeld effecten of filters 
toepassen om uw foto een verrassende 
uitstraling te geven, teksten toe voegen in 
diverse stijlen, foto's creatief combineren 
tot nieuwe creaties zoals een collage.
Op de TV ziet u dit in feite aan de lopende 
band. De verslaggever lijkt ter plaatse verslag 
te doen, maar hij staat veilig in de studio en de 
achtergrond wordt er achter gemonteerd. Dit 

Karate Een schitterende vechtkunst 
waarin traditie en sport met

 elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Joost Franken 013-4562481  

KarateKarateKarate
Nu ook bij jou in de buurt!

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST, 
EEN MANIER VAN LEVEN

Website met  trainings-
tijden en alle info:  www.bushinkan.nl

Leer foto's digitaal bewerken in De Baselaer
Al 25 jaar zijn er in De Baselaer computercursussen voor beginners  
en voor Office gebruikers. Sinds een jaar of 5 is er ook een cursus  
fotobewerking. Soms ziet een foto er net iets beter uit na een digitale  
bewerking. In deze cursus leert u desgewenst een paar van de ontelbare  
mogelijkheden om uw foto's achteraf te verbeteren, te verfraaien  
of te manipuleren.
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Rommelmarkt Textielstraat
 8 april, 

12.00 tot 18.00 uur 

Discodansavond DO YOU REMEMBER, Kinder-Paasbingo in De Poorten en Rommelmarkt Textielstraat
(pg. 11 en agenda pg. 14) worden georganiseerd door activiteitengroep De Nieuwe Jordaan.  
     : www.facebook.com/DeNieuweJordaan info : hantonlove@hotmail.com

De Gangmaokers, 
het huisorkest 
van Zorgcentrum 

Den Hergang, is 
dringend op zoek naar muzikanten, het 
gaat om koper- en/of houtblazers. 

Het doel van het orkest is om de ouderen 
in Den Herdgang af en toe een leuke en 
gezellige middag of avond te bezorgen.

Wij repeteren elke maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in  
Den Herdgang, Berlagehof 60. 

Wil jij onze band versterken, 
maak dan een afspraak 
met Anny Hamers, 
: 013-5355207 of 
06-25124705 : 
annyhamers@home.nl 

De Gangmaokers 
zoekt muzikanten!

Paaseieren zoeken bij 
Kerkibo, 31 maart

Computercursussen in 
De Baselaer

 ‒ Bij voldoende aanmeldingen   
 starten de cursussen Beginners,    
 Digitale fotobewerking en   
 Tekstverwerking half april. 

 ‒ Alle cursussen op dinsdagavond van  
 19.30 - 21.00 uur in De Baselaer,   
 Hoefstraat 175.

De Meedoenregeling is van toepassing.

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

Voorbeelden: foto 1 - Contouren van 
Huize Moerenburg in het Landschapspark 
Moerenburg. Je ziet dat de camera niet  
helemaal horizontaal stond en ook nog wat  
achterover helde. In foto 2 is dit gecorrigeerd  
en staat alles recht en lopen de lijnen  
weer evenwijdig. 

3 4

Voorbeelden: het verliefde stelletje van foto 3 is op foto 4 ineens verhuist naar een 
woestijn. Deze techniek, de achtergrond van een foto vervangen door een andere foto, 
is iets ingewikkelder, maar goed te leren. Aan het onderwerp zelf is niets veranderd. 

Schilderen en fotograferen zijn twee 
activiteiten die op diverse manieren met el- 
kaar overeenkomen. De onderwerpen kunnen 
hetzelfde zijn, maar dan wel gezien door het 
oog van de schilder of het oog van de fotograaf. 

De expositie ‘SAMEN’ laat stukken zien van 
beide activiteiten. Onderwerpen, bekeken en 
verwerkt vanuit de beide oogpunten, maar 
ook schilderijen en foto’s die vanuit de eigen 
visie of een specifiek object zijn vastgelegd. 

De schilderijen zijn van Margriet van Iersel - 
Melchiors. Een met succes afgeronde vijfjarige 
opleiding schilderen aan de Gemeentelijke 
Academie voor Schone Kunsten in Arendonk 
(B.), diverse losse cursussen en studie 
thuis hebben haar de basis gegeven om, 
onder andere de werkstukken die hier nu 
tentoon gesteld zijn, te kunnen maken.

De foto’s zijn gemaakt door Theo van Iersel. 
Naast de vele fotoreportages waarvoor hij 
gevraagd wordt, heeft objectfotografie zijn 
voorkeur. Hij heeft interesse in fotografie 
sinds de lagere school. Samen met zijn vader 
ging hij al fotograferen, om die foto’s daarna 
te ontwikkelen en af te drukken in de eigen 
donkere kamer. Daar is de basis gelegd 
voor wat een mooie hobby is geworden.

Meer woonzorgcentrum Joannes Zwijsen pg. 14

Pop-Up Museum 
woonzorgcentrum Joannes Zwijsen 

Expositie SAMEN 
Schilderijen en foto’s van 

Theo en Margriet van Iersel - Melchiors
t/m zondag 29 april

Geopend van 10.00 tot 17.00 uur

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Theo van Iersel

Margriet van Iersel - Melchiors

Zaterdag 31 maart gaan we weer paaseieren 
zoeken in de grote tuin. De activiteit is gratis 
en voor kinderen tot 8 jaar. Het zoeken 
start als de toegangspoort aan de Bisschop 
Bekkerslaan open gaat om 13.00 uur. 

Het zoeken houdt op rond 15 uur.  
De tuin blijft wel gewoon 
open tot de normale 
sluitingstijd (17 uur).

Op eerste paasdag is 
de kinderboerderij 
gesloten, tweede 
paasdag (maandag 
2 april) zijn we 
beperkt open.
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap en 
Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Wilt u meepraten of heeft u 
ideeën voor de wijk, neem dan 
contact op met team wijken.

Natascha Verhaaren 
omgevingsmanager Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt 
natascha.verhaaren@tilburg.nl 
06 13 20 93 39
Paul van Esch 
omgevingsmanager Loven-Besterd 
en Groeseind-Hoefstraat
paul.van.esch@tilburg.nl 
06 10 96 21 93
 

Bart van Dalen 
omgevingsmanager Theresia
bart.van.dalen@tilburg.nl 
06 15 88 18 23
Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt
jaap.quispel@tilburg.nl 
06 51 78 38 70
Inez Rastovac
wijkregisseur Loven-Besterd, 
Groeseind-Hoefstraat en Theresia
inez.rastovac@tilburg.nl 
06 41 66 34 23

BuitenBeter app

Als u een smart-
phone heeft, kunt 
u snel en makkelijk 
een melding maken 
met de BuitenBeter 
app. Download de 
gratis app op uw 
smartphone. 

Na eenmalige 
registratie komen 
uw meldingen 
rechtstreeks bij de 
gemeente bin-
nen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden 
meegestuurd.

Hoe is het met uw buurt?
Begin 2018 zijn alle buurten van Tilburg weer on-
derzocht met de wijktoets. In de uitkomst van dit 
onderzoek staan objectieve cijfers zoals het percen-
tage van armoedehuishoudens, sociale huurwonin-
gen en inbraken. Daarnaast staan er ook subjectieve 
gegevens in, over hoe Tilburgers hun wijk waarderen 
op de gebieden sociaal, fysiek en veiligheid. Hiervoor 
hebben veel huishoudens in Tilburg het zogenoemde 
Lemon-onderzoek ingevuld. Dit onderzoek is ver-
spreid onder 50.000 huurders en woningeigenaren in 
de stad.

Oud-Noord
De uitkomst van het Lemon-onderzoek is op grote 
lijnen positief. Het totaaloordeel is voor alle buurten 
een voldoende. Daarmee gaan we niet tevreden 
achterover leunen; er is verbetering mogelijk in delen 
van Oud-Noord en op een aantal onderwerpen. 
Voor iedere buurt bespreken we met bewoners, de 
woningbouwcorporaties, de politie, de wijkraad en 
andere partners wat de verbeterpunten zijn. Ook 
spreken we acties af. Belangrijke aandachtspunten 
zijn: (verborgen) armoede, (financiële) problematiek 
achter de voordeur, eenzaamheid en vooral de toe-
name van het aantal bewoners dat begeleiding nodig 
heeft. Op fysiek terrein is vervuiling het grootste pro-
bleem. Dit sluit ook goed aan bij wat de bewoners in 
het Lemon-onderzoek aangeven over de belangrijkste 
opgaven voor de toekomst: armoede, betrokkenheid 
van bewoners en vervuiling. 

Extra aandacht
Voor een aantal buurten in Oud-Noord zijn de scores 
onder het Tilburgse gemiddelde. Voor deze buurten 
hebben we extra aandacht en is er extra inzet. Dit 
geldt voor Hasselt, een deel van Goirke (tussen 

Goirkestraat en Ringbaan Noord) en een deel van 
de Bouwmeesterbuurt (tussen Waterhoefstraat en 
Ringbaan West). In de wijk Loven-Besterd heeft de 
buurt Loven-Zuid (Rozenplein) in de komende jaren 
nog extra aandacht nodig. Verder zijn er in de buurt 
Rosmolen opgaves op fysiek en veiligheidsgebied. In 
de wijk Groeseind-Hoefstraat zijn de herstructurerin-
gen nagenoeg afgerond. Daarmee heeft de wijk een 
stevige impuls gekregen. De buurt Hoefstraat-Zuid 
scoort alleen nog op fysieke zaken. 

Wat heeft de buurten verbeterd?
In Oud-Noord zetten veel mensen zich in voor hun 
buurt. 
• Steeds meer bewoners vragen afvalprikkers aan of 
houden schoonmaakacties met hun straat of buurt.  
• Er wordt meer gemeld bij het centraal meldpunt, de 
Buitenbeter app, de politie, misdaad anoniem en de 
corporaties. Het aantal woninginbraken is afgenomen 
en daarmee is het veiligheidsgevoel verbeterd. 
• Er zijn moestuintjes geopend en bij de Nassauflats 
moestuinbakken.
• Er zijn een kindereiland, een kinderboerderij en een 
Kasteeltuin, waar veel vrijwilligers actief zijn. 
• Elke donderdagmiddag is er een inloop voor vluch-
telingen met een verblijfsvergunning.
• Sinds 2016 zijn er buurtmarkten waar buurtbewo-
ners kinderkleren, speelgoed en huisraad ruilen of 
tegen een zacht prijsje verkopen. 
• Sinds 2017 is Vrouwenkracht actief: een aantal vrou-
wen in de wijk leert over het ontwikkelen van hun 
eigen kracht, budgettering, gezond koken en sporten. 
• In Loven-Zuid (Rozenplein) wordt met name 
gewerkt aan de doorontwikkeling van het project 
Vrienden van de Wissel. Hierbij zetten we erg in op 
versterking van de onderlinge samenhang in de wijk 
en de zelfredzaamheid. 

Oproep
Vraagt u zich wel eens af wat u zou kunnen doen om uw buurt te 
verbeteren? Als u daar een idee over heeft, nodigen wij u bij deze uit 
om contact op te nemen met één van onderstaande mensen van de 
gemeente. Als u het prettig vindt, kunnen we ook bij u langskomen of 
samen een kop thee of koffie drinken bij één van de wijkcentra of 
ontmoetingsplekken in de buurt.

Voelt u zich veilig naast een hennepkwekerij? 
Schrikbarend veel wietbranden beginnen in woonhuizen, vaak door ondeskundig aangelegde installaties.  
De schade van een wietbrand is doorgaans groter dan bij een 'gewone' brand. Een uitslaande brand verspreidt 
zich vaak naar andere woningen en bedreigt zo uw veiligheid. Verder bezorgen kwekerijen de omgeving over-
last door lekkages, schimmel, stank en stroomstoringen. Hennepkwekerijen kosten de samenleving veel geld, 
omdat jaarlijks voor zo'n 200 miljoen euro illegaal stroom wordt afgetapt. Maar ook vanwege uitkeringsfraude, 
belastingontduiking en verzekerings- en hypotheekfraude. Mede dankzij signalen uit de buurt ontruimen we  
in Tilburg jaarlijks ruim honderd kwekerijen. Meld het dus altijd als u een vermoeden heeft van een hennep-
kwekerij. 
 
Waaraan herkent u een hennepkwekerij? 

• Stankoverlast door een vreemde lucht;
• Afgeplakte ramen en deuren, of gordijnen die altijd dicht zijn;
• Roosters op opmerkelijke plaatsen, zoals aan de gevel of het dak;
• Condens op de ramen, warme muren, sneeuwvrije daken;
• Kunstlicht (gloed van felle lampen) dat altijd blijft branden;
• Stroomstoringen (knipperende lampen);
•  Woning maakt een verlaten indruk. Er is zelden iemand aanwezig  

of maar korte tijd op vaste tijdstippen.

Plantenvakken 
vervangen door bakken 
Bewoners van de Marengostraat en de 
Gabardinestraat ergerden zich aan de 
vervuilde plantenvlakken in de stoep. 
De initiatiefgroep rondom het Textielplein, 
die zich al een paar jaar inzet om het groen in 
de wijk te behouden, is hierover het gesprek 
aangegaan met de gemeente. Besloten is 
om nieuwe plantenbakken te plaatsen op de 
kruising van de Marengostraat met de Gabar-
dinestraat. 

Twee wijkbewoners gaan de bakken onkruid-
vrij houden en houden ook een oogje in het 
zeil. Zo kan het groen toch behouden blijven 
voor de buurt. Auto’s kunnen er nu niet meer 
overheen rijden. En omdat het er goed uitziet, 
zijn de hondenpoep en andere troep in de 
plantenvakken hopelijk verleden tijd. 
Zo maken we samen een mooiere wijk.

Vrienden van de Wissel

De nieuwe plantentbakken

v.l.n.r.: Bart van Dalen, Inez Ratovac, Paul van Esch, Jaap Quispel en 
natascha Verhaaren 
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Woonzorgcentrum 
Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.00 uur koffie drinken. 
Warme maaltijd,  
van 12.00 - 13.45 uur en 
van 17.00 - 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Biljarten 
Maandag    14.00 - 16.00 uur 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
   
Like onze Facebookpagina 
www.facebook.com/ 
denherdgang  
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de 
meedoenregeling? Deze kunt u 
gebruiken in Den Herdgang. Meer 
informatie via Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een kerkelijke viering in 
ons restaurant. 
 
Zaterdag 31 maart  
Extra Kerkelijke viering  
op Paaszaterdag   
19.00 uur. 
 
 
 
 
 

Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op woensdag-
middag, aanvang 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 
 
Ontspanning 
Vrijdag 23 maart 
De Gouden Mix 
Kras op de Cruise 
14.30 uur tot 16.30 uur. 
Twee uur durende show met  
veel liedjes en toneel. Entree 
zonder welzijnspakket € 7,50. 
 
Zondag 25 maart 
Orkest Morava  
14.30 uur tot 16.30 uur.*  
 .  
Woensdag 11  april 
Marc de  Reuver  
Presentatie 
’t Tilburg van vruuger’ 
14.30 tot 16.30 uur.*  
 
*Entree zonder welzijnspas: € 5,00. 
Voor sommige activiteiten vragen we 
entree. Daar zit koffie/ thee bij 
inbegrepen. Mensen die het 
welzijnspakket bezitten, betalen  
geen entree.  
 

 

 
 
Paasbrunch 
Zondag 1 en maandag 2 april  
Paasbrunch in Den Herdgang.  
€ 14.95 p.p.  
Aanvang brunch 11.30 uur.  
Opgeven kan in het restaurant. 
 
Verkoop 
Donderdag 15 maart 
Therese Nieuwenhuis,  
ondermode & kleding.  
9.30 – 11.30 uur 
 
Dinsdag 20 maart  
Vincken mode verkoop 
9.30- 11.30 uur  

Bingo woensdag 21 maart 
De opbrengst van de bingo van 

woensdag 21 maart is voor 
 

Alpe d’HuZes, 
team Roy Donders. 

 
Onze locatiemanager  
Margriet Ratelband  

gaat de berg op en wij willen haar 
een duwtje in de rug geven. Wij 

zoeken sponsors voor deze 
bingo. Meer info bij 

c.olieslagers@dewever.nl 
 

     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden 
restaurant Brasserie  

‘Ons Genoegen’: 
 
09.00 - 11.30: Koffie drinken 
12.00 - 14.00: Warme maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek:  
Ma t/m Vr                op afspraak 
Kegelen: Maandag         10.00-11.30 
Bibliotheek: Dinsdag      09.30-10.30  
Hobbygroep: Di/Do         10.00-11.30 

Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
Ma: Schilderclub / Indoor  Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee / Karaoke 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon:   Ma, Wo en Do:  
                   op afspraak vanaf 09.00 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
Ook te huur voor koffietafels, 
feesten, partijen, recepties, etc. 

 Extra activiteiten 
 

          van 16 maart 
 

              t/m 19 april 
 

 

 

17 - Eucharistieviering - 16.00 
23 - Samen zingen - 14.30 
25 - Koopzondag - 14.30 
30 - Kruisweg bidden - 15.00 
31 - Eucharistieviering Pasen  
       (mmv het parochiekoor)  - 16.00 
 

 

 
01 - 1e Paasdag (geen activiteiten) 
02 - 2e Paasdag (geen activiteiten) 
9 t/m 15 - Franse week 
13 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van De Begonia’s  
       (entree gratis) - 14.30 
14 - Eucharistieviering - 16.00 
15 - Eindfeest Alpe d’HuZes actie 
       - 14.00 (entree gratis) 
20 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 
27 - Samen zingen - 14.30 
28 - Eucharistieviering - 16.00 
29 - Zondagmatinee met optreden  
       van Duo Biez - 14.30 
 
● Voor onze matinee optredens  
    geldt een entreeprijs van € 4,- 
    (incl. 1 kop koffie/thee), tenzij 
    anders vermeld. 
 
● Al onze activiteiten zijn onder 
   voorbehoud van wijzigingen. 

 
Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor  
€ 30,- per persoon per maand. 
Gedurende de hele maand 
heeft u dan vrije toegang tot 
alle activiteiten. Voor een 
bingokaart betaalt u met een 
welzijnspakket slechts € 1,50. 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk 
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 

 

  

 

Locatiemanager, Margriet Ratelband 
neemt ook dit jaar weer actief deel aan 
de actie Alpe d’HuZes op 7 juni 2018. 
Om haar bij dit initiatief te ondersteunen 
organiseren wij van 9 t/m 15 april een 
Franse week met diverse activiteiten, 
zoals een Frans themadiner, een 
Franse bingo en diverse optredens van 
lokale en regionale artiesten. 
 
Wij nodigen alle (wijk)bewoners van harte 
uit om samen met ons deze Franse 
activiteitenweek tot een daverend succes 
te maken! Alle opbrengsten zullen ten 
goede komen aan Stichting Alpe d’HuZes. 
Deze stichting ondersteunt onderzoek 
naar alle vormen van kanker. Voor een 
actueel overzicht van onze activiteiten 
tijdens de Franse week, volgt u het best 
onze Facebookpagina.  
 
Als klapstuk van de Franse week, vindt er 
op zondag 15 april een daverend slotfeest 
plaats. Met de organisatie zijn we nog druk 
bezig maar het belooft een dag vol 
gezelligheid te worden die u niet mag 
missen. De entree is gratis!  
 
Bent of kent u iemand die onze actieweek 
op welke wijze dan ook wil sponsoren of 
ondersteunen? Bel dan vrijblijvend  
013 549 61 00 en informeer naar  
Mw. Inge Robben, of stuur een email naar: 
i.robben@dewever.nl  
Wilt u onze actie financieel ondersteunen? 
In dat geval kunt u uw gift(en) overmaken 
naar: IBAN:NL90SNSB0946986258 
t.n.v. I.Robben-Coolen  
o.v.v. donatie Alpe d’HuZes. 

 

Zin in een lekker kopje koffie uit 
onze koffiecorner of lekker uit eten 
in je eigen wijk op loopafstand?

Kom dan naar Brasserie 
Ons Genoegen in De Bijsterstede, 
u bent iedere dag van harte welkom.

Brasserie Ons Genoegen
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Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto 
van de nieuwe opgave genomen is? Mail dan uw oplossing voor 
30 maart 2018 naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw  
antwoord: naam, adres, e-mailadres en locatie foto. 

Onder de mensen die het juiste antwoord geven 
worden de volgende prijzen verloot:

 Î een boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS
 Î een boeket van bloemisterij BLOEM en PRACHT
 Î een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS 

U krijgt bericht wanneer u één van deze prijzen heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en op : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord wordt het antwoord en de namen van de winnaars gepubliceerd. 

Oplossing: De deur van handweverij 
Vincentius in de Goirkestraat nr. 90  
naast het Textielmuseum

Foto: Henriëtte van Raak

In maart organiseert Cantiqua 
Concert 2 uitvoeringen van de  
Matthäus Passion van J. S. Bach. Dat 
doet ze als amateurvereniging nu al 
voor de derde keer. Daarmee is een Matthäus-traditie  
aan het ontstaan voor Tilburg en omstreken. 

Het koor werkt samen met Kamerkoor Tourdion Waalwijk 
en Stichting Bachcantates Tilburg. Het is een groots 
opgezet project met bijna 100 uitvoerenden! De eerste 
uitvoering van deze Matthäus Passion vindt plaats op 
zaterdag 24 maart in Concertzaal Tilburg, aanvang 
19.30 uur. Op zondag 25 maart is de tweede uitvoering 
in Theater de Leest Waalwijk, aanvang 19.00 uur.

De vocale solisten zijn Peter Vos tenor (Evangelist),  Frank 
Hermans bas (Christus), Tineke Roseboom sopraan, Eline Welle 
alt, Jelle Leistra tenor (aria's) en Marcel van Dieren bas (aria's).

De Matthäus Passion is dit jaar opnieuw geprogrammeerd, 
omdat de uitvoeringen twee jaar geleden in Tilburg en 
Den Bosch een groot succes waren, zowel artistiek als wat 
betreft het aantal luisteraars. De reacties na afloop waren 
overweldigend. De samenwerking met de andere partners ligt 
voor de hand, want artistiek leider Arjan van Baest is dirigent 
van Cantiqua Concert, van de Stichting Bachcantates Tilburg en 
is in het verleden dirigent geweest van Kamerkoor Tourdion.

Ineens is Tante Pollewop HOT. Dat was ze 
natuurlijk al in Tilburg maar nu is ze dat ook 
daarbuiten. Maar liefst 4 cameraploegen 
van diverse media kwamen filmen. 

Hoe dat kwam? Een bekende schrijfster en  
columniste bij Libelle, Anke Laterveer, kwam  
via twitter op het spoor van onze winkel. Ze 
bood spontaan via een tweet haar bruidsjurk 
aan, Tante reageerde, en een week later  
kwam ze met 8 trouwjurken over de brug.  
Zelfs een van 7000 euro!
Mijn collega’s en ik verstuurden een pers-
berichtje van deze spontane actie van de  
schrijfster en bingo. Omroep Brabant meldde 
zich, daarna Omroep Tilburg, gevolgd door  
omroep Max, Brandpunt+. Even later kwam  
ook Groen Links ons werk filmen.  

Als Tante bleek ik een geboren actrice, 
een toevallige bruid in spé die een jurk 

Cantiqua Concert organiseert 
Passion vol passie 

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

G. DE MAN-MELIS 
: www.gdemanmelis.nl 
Molenstraat 128   
: 013 542 11 61
: info@gdemanmelis.nl   

BLOEM en PRACHT
     : Wendy van Amelsvoort
Molenbochtstraat 17      
: 013 544 30 36
: bloemenprachttilburg@gmail.com

ALL ABOUT FLOWERS 
: 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: meneer Peter Vos, 
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: mevrouw Lia Craane

Van harte gefeliciteerd!

Opgave maart

Cameraploegen over de vloer bij Tante Pollewop
kwam passen eveneens. Nu is het leuk dat we 
zoveel fantastische jurken aangeboden krijg 
maar ik wil ze niet alleen mooi ophangen. 
We zijn nog steeds een goede-doelen-
winkel voor onderwijsprojecten in Kenia. 
En dus is al deze gratis reclame broodnodig 
om te zorgen dat de trouwjurken ook over 
de toonbank vliegen. En dat gebeurt nu ook 
gelukkig. Met dank aan alle media aandacht.

Voorjaar in de bol
Naast al deze media-opwinding sloeg het 
voorjaar in onze bol. In de winkel hebben onze 
vrijwilligers tijdens de carnavalsvakantie de 
wintercollectie uitverkocht en deels opgeruimd. 
Nu hangt bijna de hele winkel vol met nieuwe 
frisse zomerkleding, schoenen en tassen. 
Uiteraard hebben we voor de liefhebbers 
ook onze vintagehoek aangepast. Kom gauw 
kijken. En breng jouw overtollige kleding mee. 
Winter- of zomerkleding, maakt niet uit. 

Toegangskaarten 
Uitvoering in Tilburg op 24 maart 2018 
€ 27,75 (incl. servicetoeslag) verkrijgbaar bij Lia de Kok 
: 013 533 41 32, : kaartverkoopcantiqua@gmail.com 
: www.cantiqua.nl/kaartverkoop
Concertzaal Tilburg : www.concertzaaltilburg.nl : 013 543 22 20 
en aan de kassa: Louis Bouwmeesterplein 1 Tilburg.  

Uitvoering in Waalwijk op 25 maart 2018
(E-tickets) à € 25,85 (incl. toeslag) zijn verkrijgbaar bij Theater 
De Leest : www.deleest.nl/bestel/4898 : 0416 33 17 51.

Evelyne Klerx (links) is erg 
blij met de extra aandacht 
voor de bruidsafdeling 
van Tante Pollewop

       

*IMB = Inloophuis Midden Brabant, meer informatie  
               en activiteiten aanmelden: 013 785 16 81  
               www.inloophuismiddenbrabant.nl 
               info@inloophuismiddenbrabant.nl 
               De activiteiten van het inloophuis zijn              
               uitsluitend bedoeld voor mensen die te maken     
               hebben (gehad) met kanker: (ex-)patiënten en       
               hun naasten. 
**St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze    
                aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
***Kennismakerij= De Kennismakerij, is de voorloper              
                van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018     
                gepland staat in de LocHal van de Spoorzone. 
                Burgemeester Brokxlaan 18. meer informatie: 
                 www.bibliotheeknieuwestijl.nl
****Cantiqua: uitvoering Matthäus Passion, 
                kaartjes: www.cantiqua.nl/kaartverkoop
*****Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan
                www.facebook.com/DeNieuweJordaan

Meer activiteiten 
Wijkcentra pg. 10 en 11

                                          Woonzorgcentra pg. 13 en 14 
                                ContourdeTwern pg. 16

17 maart tot en met 21 april: 
wo t/m za 13.00 -17.00 uur Duo-expositie 
Niek en Lizz Frijters, Galerie Pjotr 
t/m zondag 29 april:
Pop-up Museum Woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen, expositie SAMEN, 10.00 tot 17.00 uur
t/m 27 mei: tentoonstelling ‘1920s JAZZ AGE 
Fashion & Photographs’ TextielMuseum
17 maart 2018 t/m 3 maart 2019:
expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE Generaties in 
Dialoog' TextielMuseum

Maart
15: 19.00u, Bondgirls, thema: mindfulness             
       introductieworkshop, IMB*
16: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
       19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
17: 14.00u, Kinderworkshop Insectenavonturen, 
       Bij Ons Achter/Kennismakerij***
       14.00u, Opening expositie Galerie Pjotr 
18: 13.30u, optreden zingen voor je leven,IMB* 
       13.30u, Bijeenkomst Ostalgie: Leven in 
       Oost-Duitsland, Kennismakerij***
       15.30u, Kermis in de Druiventros, IMB*
       14.00u, Dansmiddag met 
       Coverband SplendiD, De Poorten 
20: 12.00u, Eten en
        sjoelkampioenschappen, St. Aoda**
21: 14.30u, Alp d’HuZes, Bingo, Den Herdgang
22: 10.00u, Start 8-weekse Mindfulnesstraining 
        voor volwassenen, IMB*
       13.30u, Bloemschikken thema: Pasen, IMB*
24: 19.30u, Cantiqua: uitvoering 
       Matthäus Passion, Concertzaal Tilburg****
        20.00u, Discodansavond*****, De Poorten
25: 19.00u, Cantiqua: uitvoering Matthäus Passion,                    
         Theater De Leest Waalwijk****
27: 19.30u, Bloemschikken thema: Pasen, IMB*
28: 15.00u, Lentevoorstelling Vlindervleugels,          
       Doenya’s Danswereld, De Baselaer
29: 19.30u, Mannenavond, IMB*
        20.00u, WYSIWYG337, Kennismakerij***
30: Deadline Editie april WTON, Koningsdag
       Alp d’HuZes, Hollandse avond, Café Bet Kolen
31: 13.00u, Paaseieren zoeken, Kerkibo

April 
  1: 12.00u, Paas-in St. Aoda**
  2: 13.00u, Kinder-Paasbingo, Activiteitengroep 
        de Nieuwe Jordaan*****, De Poorten
       13.00u, Extra openingsdag, Galerie Pjotr  

Activiteiten:                                                                         
Donderdag 15 Maart                                             
Bingo met Tombola                                                      
Entree: € 5,00 incl. drankjes                                                     
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 

Vrijdag 16 Maart
Bloemschikken           
Entree: € 5,00                                                                    
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur                 

Donderdag 22 Maart                                                 
Paasstukjes maken                                                   
Entree: € 5,00                                                                         
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 

Donderdag 22 Maart
Filmmiddag
Entree: € 2,50
Tijd:15.00 tot 16.30 uur

Donderdag 5 April 
Bingo met Tombola
Entree: € 5,00
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur

Activiteiten in Brasserie de Refter. 
U bent welkom! 

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen

Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen   

 Agenda

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in deze agenda? Stuur een mail naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  

Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Pop-up Museum, Expositie SAMEN 
Schilderijen en foto’s van 

Theo en Margriet van Iersel - Melchiors
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur

t/m zondag 29 april
meer informatie zie pg. 11

  
Dagelijks geopend van 

8.00 tot 19.00 uur.
   

Loop eens binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, hapjes, 
thema-avonden of gewoon 

voor een kopje koffie met iets 
lekkers erbij. 

Dagelijks een warme maaltijd 
van 11.45 tot 13.30 uur.

12 maart tot 17 maart
De week van zorg en welzijn

15 Maart 
Workshops over Wond en Mondzorg                                                                                                                                       

                                                                                                                                           
10.30 tot 11.00 uur  Wondzorg
11.15 tot 11.45 uur Mondzorg

Deelname is gratis.
Graag aanmelden bij de receptie.
Ook staat er een mobiele Tand-

  artsenbus die u kunt bezichtigen.                                                               

 

  6: 19.00u, Open avond Jong Nederland ASG
6 t/m 8: 10.00u, 5e editie KNIT&KNOT, Koepelhal 
  8: 12.00u, Rommelmarkt, Textielbuurt/straat 
9 t/m 15: Frankrijkweek, Het Spoor
                  Alp d’HuZes, Franse week, De Bijsterstede
  9: 14.00u, Stichting Prostaatkanker, IMB*
15: 09.00u, Snuffelmarkt, Koepelhal
       Slotfeest, Franse week, De Bijsterstede
17: 12.00u, eten en kwis, St. Aoda**
19: Editie april WTON, Koningsdag
20: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
       19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
       Alp d’HuZes, Bingo, Café Bet Kolen
26: 13.30u, Kenniskans: schrijfcolleges,                   
       Kennismakerij***
28: 20.00u, Discodansavond*****, De Poorten

Mei
11: Deadline editie mei WTON
15: 12.00u, Eten en koersbal, St. Aoda**
18: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
       19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
26: 20.00u, Discodansavond*****, De Poorten
31: Editie mei WTON

Juni
  8: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
12: 10.00u, Verrassingreis, St. Aoda**
15: Deadline editie juli WTON
       20.00u, 50+ dansen, De Poorten
20: 13.30u, Bingo, St. Aoda**
30: 20.00u, Discodansavond*****, De Poorten

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

Graag aanmelden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00
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Colofon 
 

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

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer  
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van 
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)
Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: Saskia Dellevoet
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met  
de Tilburgse Koerier. 
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redactie 
Heeft u een NEE-NEE sticker of de wijkkrant niet 
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;  
De Baselaer
Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen
Supermarkten: Plus; Jumbo
Diverse: De Kennismakerij; Tante Pollewop; 
CNGO; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord; Tilburgse 
Koerier; Kringloop Tilburg; Lieke Frederieke
E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertenties:
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2018:

Download de planning 2018  
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de  
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (nood-
zakelijkerwijs) 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 schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk

  Posters                                      Folders 
    Visitekaartjes                        Tijdschriften 
      Brochures  Fotoboeken  Advertenties

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.tilburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politie: www.politie.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politie:       0900-8844

Editie 2018 Deadline
19 april 30 maart
31 mei 11 mei
5 juli 15 juni
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

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

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

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

Gebit

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

Rabobank Tilburg en omstreken 
Particulieren                             013 537 99 11 
Bedrijven                                   013 537 96 60 
                                 www.rabobank.nl/tilburg

Hypotheek/ Bank

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

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

Kinderopvang

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

Tuinaanleg

Bike Repair Centre
Jan Grewenstraat 16              013 542 52 07 
bikerepaircentre@gmail.com
                                  www.bikerepaircentre.nl

Fiets

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

Kringloop

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

Kindercampus

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

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

Basisscholen

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7   013 542 12 41 
bs.de.vijfhoeven@xpectprimair.nl                                    
                         www.devijfhoeven.nl

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

Verzorging
LANETTE Clinic
Goirkestraat 19,                   Maak een afspraak:
ma t/m vrij 9.00-17.00:             06 11 88 55 54
Na deze tijden online:             www.lanette.eu 

TextielMuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.textielmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

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

Schilder

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

Jumbo
Bart van Peltplein 1               013 535 57 12
www.jumbo.com/winkels/                       
                   jumbo-tilburg-bart-van-peltplein

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

Stomerij

 Supermarkt

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

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

Lederwaren

Tekstbureau Theo van Etten
info@theovanetten.nl        06  23 13 29 01 
                                       www.theovanetten.nl

Tekstschrijver

Therapie

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek                 Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58 A         013 544 11 60
                     www.fysiotherapiedebesterd.nl
Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    06 27 32 47 70
                      www.massagepraktijk-tilburg.nl

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

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

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

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

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

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

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

Vloerbekleding

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

Auto

Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9         06 44 94 00 81 
martine@suzukivioolstudio.nl
                                www.suzukivioolstudio.nl

Muziek

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

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

Sport

Kindercampus Oculus   
0 - 7 jaar
St.Willebrordplein 6               013  532 37 37
5014 BX Tilburg
8 - 13 jaar en BSO      
Bankastraat 2                          013  543 46 43
5014 BW Tilburg
                          www.oculuskindercampus.nl

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617            013 581 10 90
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
             www.kindercreche.nl/kinderopvang
                                             -spoorzone-tilburg
Peutercrèche De Vijf Hoeven (2,5-4 jaar)
H. van Tulderstraat 7             013 535 90 38
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/de-vijf-hoeven
Peutercrèche Poorten (2,5-4 jaar)
Hasseltstraat 194                   013 464 92 26 
                                              06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
        www.kindercreche.nl/locaties/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
Schaepmanstraat 44              013 744 01 51
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
     www.kindercreche.nl/locaties/het-spoor
Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Schaepmanstr. 42                  013 744 01 50
spoor@norlandia.nl          www.norlandia.nl
       www.facebook.com/norlandiahetspoor

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

Wijkorganisatie De Ring
p/a Hoefstraat 175 
info@de-ring.org                 www.de-ring.org
                     www.facebook.com/DeRing175

Wijkraad Goirke-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt 
p/a Hasseltstraat 194 
                                      www.goirke-hasselt.nl

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

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

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

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

Woonzorgcentra

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

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

Maatschappelijke organisaties
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17                              013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl
                                         www.fenikstilburg.nl

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 - 08.30
Peuteropvang locatie Baselaer 
Hoefstraat 175                        013 542 20 55
Peuteropvang locatie Den Bijstere 
Daltonerf 8                               013 535 91 72
Info alle locaties:                   06 50 28 69 68 
m.engel@kinderstadtilburg.nl

De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
Eetbar De Wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info

  Restaurant/Café

Lieke Frederieke tweedehands 
merkkleding en kringloop    
Hasseltstraat 137-02  wo. t/m za. 10 - 17 uur         
     Lieke Frederieke tweedehands merkkleding

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

Bloemen

BLOEM en PRACHT
Molenbochtstraat 17             013 544 30 36
bloemenprachttilburg@gmail.com
                                     Wendy van Amelsvoort

Bowling
Dolfijn, the plays to be
o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf 
Ringbaan Oost 2a                     013  203 71 38
                Online reserveren: www.dolfijn.eu

Creatieve workshops
Ontdekstation 013       06 81 11 54 77
Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                www.ontdekstation013.nl
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

Dans
Doenya's Danswereld 
Patricia Djukić                 06 81 22 96 55
info@doenyasdanswereld.nl
                            www.doenyasdanswereld.nl 

Evenementen
Koepelhal:
KnitenKnot 6 t/m 8 april
10.00 tot 17.00 uur
Info@knitenknot.nl          www.knitenknot.nl 
Snuffelmarkt 15 april 
09.00 tot 16.30 uur
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

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

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

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

Administratie

Museum

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-Focus  
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com 
                                              saskiadellevoet.nl                            
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Gezocht: ideeën themaweek Frankrijk 
Het Spoor gaat internationaal in 2018! In 
januari zijn we gestart met de Amerikaanse 
week, met als afsluiting de Las Vegas avond 
én het vrijwilligersfeest. Dit was een druk 
bezochte en gezellige avond. Van 9 tot 13 
april hebben we Frankrijk als thema. Wij 
zijn nog op zoek naar leuke ideeën voor 
deze week. Heb je ideeën en wil je ons 
helpen om er een geslaagd thema van te 
maken? Dan horen we graag van je! Kom 
gezellig een bakje doen, mail naar Bob 
via boblegius@contourdetwern.nl. of bel  
013 542 16 64.

Nieuw in de Baselaer: dansen op zondag
Elke laatste zondag van de maand kunt u 
nu ook een dansje wagen in de Baselaer! De 
beentjes gaan gegarandeerd van de vloer 
met The Singing DJ. Tussen 14.00-17.00 uur  
(zaal open om 13.00 uur) bent u van harte 
welkom. De entree kost 2,50 euro, inclusief 
een kopje koffie/thee. De eerstvolgende 
dansmiddag is op zondag 25 maart. 

Bent u blind of slechtziend?
Dan is het Netwerk voor Blinden en Slecht-
zienden wellicht wat voor u! Het Netwerk 
ontmoet elkaar elke woensdag tussen 
14.00 en 16.00 uur, in het Rode Kruisge-
bouw aan de Leonard van Vechelstraat 2 in 
Tilburg. U kunt ervaringen delen, informatie 
uitwisselen of gewoon mensen ontmoeten.  
Interesse? Neem dan gerust contact op 
met Jannie Haverkamp, sociaal werker van  
ContourdeTwern. Bel 013 542 16 64 of  mail 
janniehaverkamp@contourdetwern.nl . 

Vrijwilligersmarkt Tilburg
Waarom zou jij vrijwilligerswerk doen? Wat 
je reden ook is, vrijwilligerswerk is leuk 
en ongelooflijk divers! Ben je benieuwd 
wat voor vrijwilligerswerk er in Tilburg,  
Berkel-Enschot en Udenhout te doen is? 
Wil je je oriënteren op een vrijwilligersbaan 
of korte (eenmalige) klus die bij jou past? 
Bezoek dan op 22 maart tussen 15.00-
19.00 uur de markt in het ‘groene’  
gebouw van Avans. Deze vind je aan de 
Prof. Cobbenhagenlaan 13 in Tilburg. Check 
www.vrijwilligerstilburg.nl voor meer info 
en aanmelden.

Meer democratie voor kinderen. Dat is de 
wens van kinderen in de leerlingenraad van 
verschillende Tilburgse scholen. In aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart gingen Jahero en Anouar van basis-
school Cleijn Hasselt en Nick en Klaudia  van 
De Vijf Hoeven in gesprek met  Bas Weegberg 
(GroenLinks), het jongste kandidaat-raadslid 
van Tilburg. 

De kinderen gaven in het gesprek aan meer 
openbare speeltuinen- en toestellen te willen, 
en daar is Bas het absoluut mee eens. Daar-
naast willen ze meer parkeerplaatsen en speel-
toestellen voor gehandicapten, zodat zij ook 
goed kunnen leven. Dat vond Bas eveneens 
een goed idee: “Ik vind het belangrijk dat we 
ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, en 
dus ook iedereen  mee kan spelen.”  Het kandi-
daat-raadslid wist te vertellen dat er verschil-
lende speeltoestellen zijn voor gehandicapte 
kinderen: “Er is een toestel waar je met je hele 
rolstoel in kunt, dat vervolgens hard gaat rond-
draaien. Misschien zou dat wat zijn.”

Hoe werkt dat, zo’n gemeenteraad?
De leerlingen vuurden allerlei vragen op Bas 
af; zo waren ze onder meer benieuwd naar het 

oudste raadslid en hoe lang je raadslid mag zijn. 
Ook wilden ze graag weten hoe je gemeente-
raadslid kunt worden.  Bas legde het uit: “Aller-
eerst moet je lid zijn van één van de partijen, zo 
ben ik lid van GroenLinks. De partij deelt je in op 
een bepaalde plek, in mijn geval is dat plek 3. 
Als GroenLinks dan 3 of meer zetels haalt, zit ik 
in de raad en ben ik dus gekozen. Een voorwaar-
de is dat je minimaal 18 jaar bent. Wel is er een  
KinderAdviesRaad, daar zouden jullie al mee 
aan de slag kunnen.” Bas geeft aan dat de raad 
veel vergadert en dat ieder raadslid een eigen 
portefeuille heeft; een onderwerp waar je ver-
antwoordelijk voor bent. Ook op pad gaan in de 
buurt om te kijken wat er beter kan én beslissin-
gen nemen hoort erbij. “Op pad gaan vind ik het 
leukste”, vertelt hij. Ten slotte legt Bas uit dat je 
het nog eens moet worden met andere partijen: 
“Wij vinden dat het groener moet en dat geld 
eerlijker verdeeld moet worden. Zo heeft iedere 
partij meerdere standpunten.”

Waarom Bas kiest voor GroenLinks
 De kinderen waren benieuwd naar de reden van 
Bas om voor GroenLinks te kiezen. “Voor mij was 
het een kwestie van afstrepen”, vertelt hij. “Toen 
ik hoorde dat de helft van het geld wereldwijd 
in bezit is van acht mensen, dacht ik: daar moe-

ten we iets aan doen.  Juist linkse partijen willen 
dat, daardoor wist ik dat het sowieso een linkse  
partij moest worden.” 

Kun je als gemeenteraadslid pesten stoppen?
“Helaas hebben wij geen rode knop die we kun-
nen indrukken, waarna het pesten stopt”, zegt 
Bas daarover. Maar het is wel iets waar je aan-
dacht aan kunt besteden als gemeenteraadslid. 
Er zijn bijvoorbeeld raadsleden die werken in 
het onderwijs. Pesten is een groot probleem, 
iets waarover je in gesprek kunt gaan.”  

Dit artikel komt voort uit een radio-uitzending 
van Radio Actief, het radiostation van basis-
school De Vijf Hoeven. Het volledige fragment is 
terug te luisteren via het SoundCloud-account 
van Radio Actief. 

De Belastinghulp van KBO Tilburg is al jaren 
een groot succes. Vorig jaar hielpen vrijwilli-
gers samen met ContourdeTwern bijna 2.200  
Tilburgers met het invullen van de belastin-
gaangifte. Ook de komende maanden staan 
de vrijwilligers weer klaar voor leden van de 
ouderenbonden en alle gepensioneerden 
die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Als  
inkomensgrens geldt 35.000 euro voor een al-
leenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/
samenwonenden. Aangifte doen en eventueel 
geld terugvragen kan ook voor de vier jaren 
vóór 2017.
 
Spreekuren in de wijken
Mensen die al eerder van de Belastinghulp  
gebruikmaakten, krijgen in februari opnieuw 
een uitnodiging. Nieuwe cliënten zijn ook  

welkom via één van onderstaande telefoonnum-
mers. Een afspraak kan alleen worden gemaakt 
als u in het bezit bent van een machtigingsco-
de. Die kunt u aanvragen bij de Belastingdienst:  
088 123 65 55. 

Neem bij de afspraak alle benodigde papieren 
mee, zoals de machtigingscode, de jaaropga-
ve(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen 
van medicijnen en toekenningen van zorg- en 
huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen  
worden verstuurd. Ook is dan duidelijk of de  
Belastingdienst geld terugbetaalt. Het belas-
tingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro 
per aangifte, als bijdrage in de kosten voor de 
vrijwilligers. Als u aan huis gebonden bent, kan 
een huisbezoek worden gepland. Dat kost 12 
euro. 

KBO helpt u met uw belastingaangifte

Bob laat Het Spoor bruisen Kids pleiten voor openbare speeltoestellen

Vrijwillige belastingconsulenten
Vrijwilligers van de ouderenbonden vullen de 
aangiften in. Zij hebben allemaal een instructie 
gehad en worden elk jaar bijgeschoold. U kunt 
er dus op rekenen dat ze goed op de hoogte zijn 
van mogelijke aftrekposten en dergelijken. De 
eindverantwoordelijkheid over de aangifte blijft 
wel altijd bij u zelf. 

Aanmelden
Meld u aan voor de Belastinghulp door te bellen 
met het afsprakenbureau in uw wijk. Woont u in 
Oud-Noord? Dan kunt u een afspraak maken in 
de periode van 15 februari tot en met 13 april. U 
kunt bellen op donderdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur naar 06 441 11 990. U kunt dan me-
teen afspreken of u naar het wijkcentrum komt 
of dat de vrijwilliger naar u thuis komt. 


