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Altijd de laagste prijs!!

• Tapijttegels,
vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt
• PVC
• Vinyl

• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

deze nu
GRATIS gelegd
Vraag naar de voorwaarden

OPENINGSTIJDEN:
Ma. 13.00-17.30
Di. t/m vr. 9.30-17.30
Za. 9.30-16.00
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Een ieder zet zijn beste beentje voor om
de koopwaar aan de man te brengen. De
plaatselijke ondernemers doen ook mee aan
de braderie en zij zullen hun best doen om de
kramen op een leuke manier te vullen. Van
één ondernemer zal ook dit jaar de opbrengst
weer ten goede komen aan het Oranjefonds.
Wijkcentrum de Poorten is tijdens de

Say Goodbye to Fat

Lanette Beauty & Body Clinic

Goirkestraat 19

Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:
Na deze tijden alleen online:
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Er zullen weer vele artikelen te koop
zijn bij de markthandelaren. Van
sieraden tot ter plaatse gebakken
kibbeling en van kleding tot hobbyartikelen; te veel om op te noemen.

PVC vloer

• Laminaat

g sd a g

Op Koningsdag,
vrijdag 27 april, loopt een bont
lint van meer dan honderd
kramen door de Hasseltstraat.

UW TRAP
GESTOFFEERD
incl. tapijt
v.a. € 250,Bij aankoop

• Marmoleum
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Hoe Theresia

06 11 88 55 54
www.lanette.eu

braderie van 10.00 tot 17.00 uur geopend. U kunt een drankje drinken aan de bar.
Vermaak voor de kinderen
Hier blijft het allemaal niet bij, want de kinderen kunnen dit jaar helemaal hun hart ophalen op
de braderie. Zo zijn er een draaimolen, mini-cars, en natuurlijk de bekende bungee-trampoline.
Bij deze combinatie van bungy-elastieken en trampoline, krijgt de springer een tuigje aan
waarmee hij of zij verbonden zit aan de bungy-elastieken. Hierdoor kun je huizenhoog springen
en salto’s maken zonder gevaar, dit alles onder begeleiding.
Muziek
De jazzliefhebber komt aan zijn trekken met optredens van de Piece of Cake Jazzband.
Het Mexicaanse mariachiduo Los del Sol is aanwezig op de braderie. Los del Sol
brengt in prachtige
mariachikostuums
een breed Mexicaans
repertoire.
Bekende
swingende
meezingers zoals
La Cucaracha,
Guantanamera
en
La Bamba
komen voorbij.
Piece of Cake Jazzband

Wij zien u graag op
Koningsdag vrijdag 27 april
in de Hasseltstraat.
Meer informatie en inschrijven voor kraam of
grondplaats: : 013 580 15 14
: info@koolenenkoolen.nl
: www.koolenenkoolen.nl
P.S. parkeren op het Textielplein (boomwortels
en op het gras) niet toegestaan.

In deze editie o.a.:

Retro-muziektheater in de Kennismakerij
Op 20, 21 en 22 april speelt de retro-muziektheatervoorstelling
‘Immer Gerade Aus’ van Tilburgse theatermakers exclusief
in de Kennismakerij.
Als publiek volg je een vriendengroep in het Oost-Berlijn van de
jaren ’80. Over hun dromen, liefde, verlangens, Trabantjes en angst
voor de geheime dienst.
De ruwe sfeer van de voorstelling is vergelijkbaar met die van de
musical ‘Rent’. De nummers die worden gezongen zijn beïnvloed
door de grootste 80’s en 90’s hits uit de Duitse popgeschiedenis. En
men proeft letterlijk de sfeer van die kant van de Berlijnse Muur, met
originele cola zoals ze die in de toenmalige Duitse Democratische
Republiek (DDR) maakten als tegenhanger van bekende, Amerikaanse
colamerken. Alle bezoekers krijgen een sampler als welkomstdrankje.
De cast
‘Immer Gerade Aus’ wordt gespeeld en gemaakt door Arnoud
Plantinga, Huub Bakker, Iris Langedijk, Yvonne Schoneveld, Lieke
Vermeulen, Mark Dekker, Robin Brugman, Isabel Rodriguez, Frank
de Leeuw en Judy Verhaeren. Zij zijn ter voorbereiding op hun
rollen in gesprek gegaan met experts en oud-inwoners van de
DDR over het leven van toen. En zij nemen nu het publiek mee in
hun zoektocht naar antwoorden op hun vragen. Hoe is het leven
als je eigenlijk nooit weet wie je kunt vertrouwen? Wat doe je als

Los del Sol

je een kans krijgt die haaks staat op jouw idealen? En kan liefde
opbloeien dwars door beton, prikkeldraad en zoeklichten heen?
Reserveren en speciale actie lezers Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
De drie avondvoorstellingen vinden van 20 t/m 22 april plaats in
de Kennismakerij, proeftuin van de Bibliotheek Midden-Brabant in
de Tilburgse Spoorzone. De aanvangstijd is 20.30 uur. Tickets zijn
te reserveren via : www.immergeradeaus.com en kosten € 12,50
per stuk. Als lezer van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord ontvang
je per ticket € 2,50 korting als je in het opmerkingenveld op het
reserveringsformulier de kortingscode WIJKKRANT achterlaat.

Activiteiten Wijkcentra:
- 25 april, 'In De Poorten'
Jong en oud ontmoet
- Wijklunches in Het Spoor
- Doe mee met de Computercursussen
in De Baselaer, start eind april
pg. 3

Nieuwe column:
'Inspirerend Oud-Noord'
van Saskia Dellevoet
Informatie over de Spoorzone
LocHal, parkeren en 7500 fietsen
Kinderpersbureau,
basisschool Cleijn Hasselt

pg. 4
pg. 6
pg. 7

Nieuwe expositie in het TextielMuseum:
KLEUR & ABSTRACTIE | Generaties in Dialoog
'Ik weet dat jij het weet'-optredens in
Den Herdgang en De Bijsterstede pg. 9
Word lid van Seniorenvereniging
Theresia-Loven-Besterd
Wijklunch nu ook in De Baselaer

pg. 10
pg. 12
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Ondernemers
uit de wijk

tex n

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord ook VÓÓR ondernemers:

▪▪ adverteren vanaf € 10,- excl. btw per keer, contactgegevens op de wijkinformatiepagina,
8 x = 1 x gratis, advertentietarieven : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
▪▪ advertentie, met link naar uw website, op de websitepagina : www. 			
persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
▪▪ gratis plaatsing van een zelfgeschreven artikel over uw bedrijf.
(max. 400 woorden/2 foto's, voor u geschreven tegen een kleine vergoeding.)
Mail Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

De Ploeg Tilburg - Training & coaching voor ZZP‘ers
De Ploeg is een ondersteuningstraject voor bijna-ondernemers, verse starters en meer
ervaren ondernemers. Het is gericht op persoonlijk ondernemerschap en zakelijk succes.
Doel is op beide vlakken groei te bereiken.

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord feliciteert
TEXON Stomerij en Wasserij
met de NETEX Professionele
Textielreiniging Duurzaamheidsprijs 2018.
Molenstraat 43 013 580 10 88

www.texon.nl

Kindercoach Carmelina Di Rosa uit Groeseind
Na jaren in loondienst wilde ik doen waar mijn hart ligt:
aan de slag gaan als zelfstandig kindercoach. Ik
ging weer studeren, heb verschillende diploma’s
behaald, mijn praktijk ingericht en mijn website
laten bouwen. Eindelijk kon ik starten.
Gelukkig heb ik ook echt mijn droom kunnen
waarmaken. Ik ben nu trotse eigenaar van Ik Ben Ikke
Kindercoaching. In mijn praktijk bied ik laagdrempelige
begeleiding aan kinderen vanaf vier jaar. Mijn
werkwijze is bij ieder kind anders, maar het doel is altijd
Mijn bedrijf loopt!
hetzelfde, namelijk een gelukkig en tevreden kind.
De coachtrajecten zijn kort. Meestal zijn kinderen na vijf coaching sessies zover dat ze mij niet
meer nodig hebben. Ik help ze ontdekken hoe ze hun talenten kunnen inzetten om uit een
lastige situatie te komen, bijvoorbeeld wanneer ze last hebben van (hevige) emoties,
niet lekker in hun vel zitten of weinig zelfvertrouwen hebben.
In mijn praktijk geef ik ook de training Ik Leer Leren, waarvoor ik gecertificeerd trainer ben.
Dit programma is voor kinderen vanaf tien jaar die vastlopen op school.
Als ik terugkijk, is het starten met mijn eigen praktijk anders gegaan dan ik van tevoren dacht.
Mijn vak verstaan was geen punt, zelfstandig ondernemen was andere koek. Nieuw voor mij
was een ondernemingsplan maken, netwerken en zakelijke knopen doorhakken. Daarom
stapte ik in De Ploeg, een ondersteuningstraject voor Tilburgse ondernemers. We doorliepen
gezamenlijk een training ondernemersvaardigheden en werden individueel gecoacht op wat
persoonlijk nodig was om zakelijk te groeien. Het traject hebben we afgerond, maar als
intervisieteam komen we maandelijks bij elkaar om van en met elkaar te leren.
Met De Ploeg heb ik de basis kunnen leggen die ik nog miste. Mijn businessmodel is aangescherpt en ik heb helder wat ik wel en níet wil. Ik onderneem nu met focus en plezier. En
mijn toekomstbeeld? Kinderen coachen! Tot aan mijn pensioen en vast ook nog wel daarna.
Dat is namelijk wat ik het allerliefste doe.
Carmelina Di Rosa, Ik Ben Ikke Kindercoaching
: www.ikbenikke.nl : info@ikbenikke.nl
Door: Netty Dekkers

Lanette Clinic

De Ploeg Tilburg start in mei 2018 met
een nieuwe groep ondernemers
Niet in je eentje ploeteren, maar een sterke
groep mede-ondernemers om je heen om je
praktische ondernemersvragen aan voor te
leggen? Met jouw product of dienst én met
werkplezier voldoende inkomen generen? In
mei 2018 start er weer een nieuwe Ploeg.
De tarieven zijn inkomensafhankelijk. Al vanaf
€ 175,- kun je meedoen met het programma.
(6 maanden). Dat kan dankzij subsidie van
Tilburg Akkoord en Rabobank Tilburg. Na
afloop blijft de ondernemersgroep elkaar
vooruit helpen. Meer informatie en
aanmelden : via www.deploegtilburg.nl

Hallo ZZP’er!
Niet in je eentje ploeteren?
In mei start De Ploeg Tilburg!
Training & coaching voor
starters & ervaren ondernemers
Tarieven inkomensafhankelijk
Meedoen al vanaf € 175,–
Zakelijke groei
Persoonlijk ondernemerschap
Intervisieteam dat je vooruit helpt
Nu aanmelden via
www.deploegtilburg.nl

Wat heeft de winter lang
geduurd, zeg! We zien het
ook aan de behandelingen
in de salon. Doordat de kou en het donkere
weer zo lang heeft geduurd, zijn mensen
minder actief bezig met hun uiterlijk.
Normaal zien we begin maart het aantal
lichaamsbehandelingen flink toenemen.
Iedereen wil in de zomer lekker het strand
op. Om een strak lichaam te bereiken in de
zomer, moet je in het voorjaar al beginnen.
We zien in deze periode vooral een toename
van de bodyshaping behandelingen. Bij
bodyshaping worden de cellulitis en de
vetrolletjes aangepakt zodat je straks op je
gemak in je bikini vakantie kunt vieren. Nu
maar hopen dat we een hete zomer krijgen!
: www.lanette.eu

Koperen jubileum
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Altijd een respectvol afscheid
Als eerste vrouwelijke uitvaartondernemer in Tilburg begon Monique van Houtum in
september 2005 een uitvaartonderneming, met Gerrie van Oirschot aan haar zijde.
Inmiddels is het bedrijf gefuseerd met dat van Harrie van Dun, Zorg voor overledenen en
omgedoopt tot Uitvaartbegeleiding In Harmonie. Dit voorjaar bestaat het bedrijf 12,5 jaar.
Uitvaartbegeleiding In Harmonie beschikt over alle faciliteiten voor het verzorgen van een
uitvaart. “Doordat we alles onder één dak hebben, kunnen wij mensen van A tot Z helpen”,
vertelt Gerrie van Oirschot. “Van overledenenvervoer en verzorging, tot het voorgaan in
een dienst en het drukwerk.” Directeur Harrie van Dun vult aan: “Omdat iedereen uniek is,
bieden we afscheid op maat.”
Opbaring
De Uitvaartonderneming biedt naast een
thuisopbaring de optie tot opbaring in
Het Afscheidshuis; een locatie met
een verzorgingskamer, familiekamers
en een huiskamer. “Met een sleutel
kunnen nabestaanden hier 24 uur
per dag binnen”, legt Gerrie uit. “Alles staat
bij ons in het teken van kwaliteit en maatwerk. Verzorgingskamer
Afscheid nemen kun je immers maar één keer
doen. Daarom staan bij iedere uitvaart de
overledene en nabestaanden centraal.”
Informatie
U vindt ons aan de Oude Lind 35. Iedere
tweede en vierde zondag van de maand is
Het Afscheidshuis van 11.00 tot 12.00
uur geopend, speciaal voor wie meer wil
weten. U kunt ook kijken op de website
: www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
: 013 572 18 22, of mail uw vragen naar
Familiekamer
: info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
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ZEVENZaligeZomerfilms in wijkcentrum Het Spoor

Activiteiten in de wijkcentra

Aanvang: 19.30 uur (kaartverkoop 19 uur)
Entree: € 4,- incl. filmkaartje, portie popcorn, drankje èn een hartig hapje.
Voorverkoop kaartjes alle voorstellingen: receptie Het Spoor, : 013 542 16 64
Bij iedere voorstelling zijn er twee vrijkaartjes te winnen!

Wijklunches in Het Spoor:
21 april, 26 mei, 30 juni,
25 augustus, 29 september
20 oktober, 24 november,
15 december (kerstlunch)
Aanvang 12.00 uur, € 2,50 pp.
Vooraf aanmelden en betalen tot en met
donderdag voor de wijklunch bij Het Spoor.
Lunch: soep, een ei en op het
buffet staan lekkere broodjes:
krentenbollen, bolussen, eierkoeken, e.d.
Er wordt koffie en thee geschonken en
men krijgt jus d'orange of melk.

Donderdag 19 april
muziekmiddag
De Poorten

Meezingkoor Zing in Zang uit Dongen
Aanvang 14.30 tot 16.30 uur
Toegang Gratis
De volgende muziekmiddag is op
21 juni met een optreden van
Meezingkoor Meepesaant.

Meestal is er een activiteit, dans of
muziek tijdens of na de lunch.

Wijkraad en ContourdeTwern organiseren ‘In De Poorten’.
Meer samenwerking en meer activiteiten in De Poorten. Dat zijn twee goede redenen
voor de wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en ContourdeTwern om samen
leuke activiteiten te organiseren voor wijkbewoners.
Frans van Blitterswijk, teamcoördinator Bij ContourdeTwern, vertelt: “De samenwerking tussen
de wijkraad en ons team mag verstevigd worden. We willen heel graag meer samen gaan
doen. Er worden heel veel activiteiten in De Poorten georganiseerd maar nog weinig door ons
samen. Tijd om daar verandering in te brengen.”
En zo geschiedde. De sociaal werkers en wijkraadleden kwamen bijeen en bedachten het volgende
plan. Er worden koppels gemaakt tussen iemand van de wijkraad en iemand van ContourdeTwern.
Zij organiseren iedere maand minstens 1 activiteit onder de noemer ‘In De Poorten’.
Informatiebord ‘In De Poorten’
In de hal van De Poorten staat een groot informatiebord met posters en aankondigingen.
Hierop kun je precies zien wat er komen gaat. En natuurlijk delen we dat ook via de
Facebookpagina en op onze websites. Frans vertelt tot slot: “Het is sowieso al leuk om hier
samen mee bezig te zijn. En natuurlijk hopen we
dat de activiteiten van In De Poorten goed bezocht
gaan worden. Door het samenwerken met de
wijkraad, hopen we ook nieuwe bezoekers te
verwelkomen die we normaal gesproken niet zien.”
Check ook : www.goirke-hasselt.nl en
: www.contourdetwern.nl Of loop eens binnen
in De Poorten en hou het infobord in de gaten.
Woensdag 25 april
Jong en oud ontmoet
Wijkkinderen (9-12 jaar) ontmoeten ouderen die in Den Herdgang wonen.
Krelis Swaans vertelt mooie verhalen over de Hasseltse kerk van vroeger, nu MFA De Poorten.
Er worden games gespeeld en natuurlijk wordt er voor wat lekkers en drinken gezorgd.
De middag is gratis en van 14.00 tot 16.00 uur.
Meer info/aanmelden (voor 20 april) : jessevanvenrooij@contourdetwern.nl
Donderdag 7 juni
Gedichtenwedstrijd
Aanvang: 19.30 uur
Opgeven of jureren : secretariaat@goirke-hasselt.nl
Vrijdag 22 juni
Theater
Wil je meespelen? Repetitie om 14.00 uur. Voorstelling 19.30 uur.
Meld je aan bij : secretariaat@goirke-hasselt.nl Meer informatie op het
infobord en volgende editie Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

20 april: TONIO

De film TONIO (2016) was
de Nederlandse inzending
voor de Oscars van 2017
en is gebaseerd op het
boek van de schrijver
A. F. Th van der Heijden.
Op Eerste Pinksterdag
2010 komt Tonio, na
een avondje stappen
in Amsterdam, om het leven bij een
verkeersongeluk. Zijn ouders Adri en Mirjam
worden geconfronteerd met het grootste
verlies denkbaar, een verlies dat hun leven
voorgoed verandert.
Met indrukwekkend acteerwerk van Pierre
Bokma en Rifka Lodeizen als de ouders van
Tonio. Een film die pijn doet en tegelijkertijd
troost biedt.

TuiNa praktijk
Marjo Geeris
info@marjogeeris.nl

Karate

Good Bye Lenin (2003)
speelt zich af rond de val
van de muur in 1989.
Alex woont met zijn moeder
en zijn zus in Berlijn. De
moeder raakt in coma en als
ze bijkomt, is haar hart zo
zwak dat elke shock fataal kan zijn. Alex maakt
samen met zijn zus van het appartement een
soort van socialistisch museum, waar zijn
moeder liefdevol voorgehouden wordt dat er
niets is veranderd. Wat begint als een kleine
leugen, loopt meer en meer uit de hand. De
moeder voelt zich steeds beter en wil ook tv
kijken en haar bed uit. Het is hierdoor steeds
moeilijker om het sprookje intact te houden.
Het is een heerlijke lichtvoetige film,
komisch en tegelijkertijd vol drama.

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

Interactieve kunstinstallatie
in De Poorten
Ik ben Bo Looijkens en ik studeer voor
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving bij
Fontys. Zelf woon ik ook in de wijk Tilburg
Oud-Noord/Hasselt en ik wil de wijk en
haar bewoners graag leren kennen.
Ik ben druk bezig met het ontwerpen van
een interactieve kunstinstallatie voor in
De Poorten. Dit wil ik graag doen in samenwerking met de bewoners van de buurt.
Daarom ben ik regelmatig te vinden binnen
het wijkcentrum.
Het eerste idee is om met twee houten
panelen samen een hoek te maken in de
ruimte. Binnen deze panelen wordt een
kunstwerk tentoongesteld. Dit kunstwerk is
nog in de maak of is al af. Belangrijk binnen
de installatie is het gesprek tussen de
kunstenaar en de bezoeker. Maar het kan
nog alle kanten op, het maken van een
installatie is namelijk een lopend proces.
Wél vind ik het belangrijk dat iedereen
blootgesteld wordt aan kunst en creativiteit.
Kunst kan hartstikke leuk zijn, het is voor
iedereen en dat zou ik graag met jullie willen
delen. Daarom zijn alle bewoners van de wijk
van harte welkom bij de feestelijke opening
van de installatie. Deze zal plaatsvinden op
vrijdagmiddag 4 mei 2018 om 14.00 uur

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

- SCHILDERWERK
- BEHANGWERK
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

06 - 16 51 37 07
www.marjogeeris.nl

18 mei: GOOD BYE LENIN

Na de film is er mogelijkheid nog even na te praten met een glaasje erbij.
ZEVENZaligeZomerfilms, écht een avondje uit!

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

20 april
18 mei
8 juni
6 juli
24 augustus
14 september

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

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST,
EEN MANIER VAN LEVEN
Een schitterende vechtkunst
waarin traditie en sport met
elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Nu ook bij jou in de buurt!
met trainingswww.bushinkan.nl
Joost Franken 013-4562481 Website
tijden en alle info:

in Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194.
Graag tot dan!
Voor de opening al benieuwd naar het
project? Mijn proces is te volgen op facebook.
com/HetGesprekInteractiefKunstproject
Vragen of opmerkingen zijn daar ook welkom.

Computercursussen in
De Baselaer

‒‒ Bij voldoende aanmeldingen 		
starten de cursussen Beginners, 		
Digitale fotobewerking en 		
Tekstverwerking eind april.
‒‒ Alle cursussen op dinsdagavond van
19.30 - 21.00 uur in De Baselaer, 		
Hoefstraat 175.
‒‒ Beginners- en de fotocursus 66,Twan,
voorHallo
12 lessen.
De cursus Writer 		
(tekstverwerking) € 36,- voor 6 lessen.
‒‒ De Meedoenregeling
is vanjaren
toepassing.
Wij hebben enkele
geleden een a
Meer info en opgeven: receptie
De Baselaer of : 013 543 59 09
1. Het logo van AF-Erkend moet d
: cursussen@baselaer.nl of
Garantie.
: infodebaselaer@contourdetwern.nl

Je weet nog waar je die kunt do
2. De maat van de advertentie mo

Wil je dit ook voor ons doen?

En ik ben vast vervelend, maar ik moet
Ik hoop dat het je lukt om mij de adver

Voor de zekerheid doe ik de advertenti
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Sommigen werken er al meer dan 10 jaar!
Als Tante ben ik heel blij met deze diversiteit
in de winkel. De klanten ook, merken we.

Inspirerend Oud-Noord
Een nieuwe column van Saskia Dellevoet,
wijkbewoner en cultureel ondernemer.
Afwisselend schrijft ze over media, mind
en community.
Regelmatig loop ik door onze wijk, zoekend
naar mooie dingen en mensen. Al slenterend
denk ik vaak:

“Wow, ik woon in Oud-Noord, gaaf!”
Hier in de Hasselt zijn De Pont en het
TextielMuseum op loopafstand. We hebben
het Textielplein, Kamgarenplein, Het Stenen
Kamerpark en vele andere kleine groenplekjes. Er zijn spannende gangenstelsels
tussen de huizenblokken. En er zijn veel
culturen. Mijn fantasie slaat op hol als ik
bedenk wat we allemaal zouden kunnen
doen om de wijk nog fijner te maken,
samen. Daar word ik blij van.
Niet dat ik mijn ogen sluit, Hasselt/Goirke
staat ook te boek als aandachtsgebied. Er is
vervuiling, werkeloosheid, armoede, minder
sociale cohesie en nog wat onprettige zaken.
Echte problemen die je niet zomaar kunt
oplossen. Gemeente en wijkorganisaties
zijn hier flink mee bezig. Als wijkbewoner
probreer ik 'om' te denken en vooral te
kijken naar kansen om samen meer mooie
dingen te doen.
Ik hou van media, mind en communityArt,
privé en zakelijk. Dat loopt behoorlijk door
elkaar. De afgelopen jaren heb ik samen met
anderen enkele toffe communityArt-projecten
uitgezet. Vorig jaar hadden we KASTEEL013.nl.
Het Stenen Kamerpark had wat aandacht
nodig. Dus hebben we met veel wijkbewoners
en kunstenaars een feestje gebouwd. Hoe
cool is het dat we de enige buurt zijn waar
ooit een echt kasteel heeft gestaan?! Het jaar
ervoor was BlauwTilburg.nl. Aandacht voor
het natuurlijke, ondergrondse bekenstelsel,
blauwsloten en waterdromen. Alle straten
hier verwijzen of naar een textielsoort of
naar een textielberoep. Tijdens Textielplein
DOEplein een paar jaar geleden, heeft
iedereen die dat wilde, gespeeld met textiel
in de breedste zin van het woord. Zo hebben
we deze textielwijk positief in het zonnetje
gezet met, door en voor wijkgenoten.
Wat gaan we dit jaar doen?

Topvrijwilligers bij Tante Pollewop
In de winkel van Tante Pollewop werken
ruim 40 vrijwilligers. Allemaal vrouwen.
Ze hebben verschillende redenen.
Sommigen zijn gepensioneerd en hebben niet
genoeg aan het oppassen op hun kleinkinderen. Anderen vinden het gewoon fijn
om naast hun werk iets heel anders te doen
en de 'handjes in- of uit de mouwen' te
steken. Een enkeling kiest ervoor om bij Tante
te wennen aan het arbeidsproces omdat ze
een tijdje uit de running zijn geweest.

Eigenlijk heeft elke vrijwilligster wel een eigen
verhaal waarom ze graag in de winkel werkt.
En dat is prima. Iedereen is van waarde voor
de winkel. Het leuke is dat er ook zoveel verschillende kwaliteiten zijn te ontdekken. De
een is goed met social media, de ander handig
met de trouwjurken (een vak apart) of juist
goed in het inrichten van een mooie etalage of
in het adviseren bij de babykleding. We hebben
een paar medewerkers die erg goed zijn met
kleuradvies. Wat de kwaliteiten ook zijn, deze
vrouwen zijn allemaal trouwe krachten.

Leerlingen
Naast vrijwilligers biedt Tante ook een plek
aan leerlingen die ervaring willen opdoen.
Bijvoorbeeld in leren hoe je een winkel
onder de aandacht kunt brengen, of hoe
je Nederlands leert terwijl je een zaak runt
waar je alleen die taal mag gebruiken.
Zo kwamen er al leerlingen van de Rooi
Pannen afdeling Handel en de afdeling
Marketing & Communicatie. Een leerling van
Helicon (Stad & Mens) gaat een modeshow
voorbereiden. Momenteel loopt er een
meisje stage dat op het Schakelcollege
zit. Daar zitten jongeren die nog niet
lang in Nederland zijn en de taal nog niet
machtig zijn. Zij leert het best doordat
ze in de winkel alleen Nederlands mag
spreken. Zo kan ze straks door naar een
reguliere school om een vak te leren.
Tante vindt het fijn om zo jongeren te
helpen. En wie weet, komen deze jongeren
later weer terug als vrijwilliger?

Herensociëteit Tilburg zoekt nieuwe leden
De Herensociëteit Tilburg is opgericht in
1992. Het is een vereniging die gezelligheid
hoog in het vaandel heeft staan met het
doel om sociale contacten te bevorderen
en goede ontspanningsmogelijkheden
voor de leden te realiseren.
Wekelijks op donderdagmiddag komen
de leden in een ‘eigen’ ruimte bij elkaar
in restaurant Hofstede de Blaak. Op zo’n
middag kan men aan diverse activiteiten
deelnemen zoals bridgen, darten,
hoogjassen, rikken of onder het genot van
een drankje discussiëren aan de stamtafel.
Naast diverse excursies per jaar organiseert
de sociëteit traditioneel in juli een diner
waarbij ook partners welkom zijn.
Heeft u interesse, bel dan onze
secretaris Ad de Kok : 013 467 50 00
of mail : amjmdekok@home.nl

De mannen van de Herensociëteit Tilburg tijdens een bezoek aan de
TESLA-fabriek in Tilburg

Herensociëteit Tilburg

zoekt nieuwe leden voor de donderdagmiddag
De Herensociëteit Tilburg bestaat uit 21 mannen en is op zoek naar nieuwe leden.
Elke donderdag van 13.30 tot 17.00 uur komen we in Hofstede de Blaak bijeen om gezellig te:

biljarten

bridgen

darten

hoogjassen

kletsen

We maken diverse excursies per jaar en verzorgen jaarlijks een diner samen met onze partners.
Heeft u interesse, bel secretaris Ad de Kok: 013 467 50 00 of mail naar: amjmdekok@home.nl

Hofstede de Blaak
Dussenpad 1-3
013 463 88 99
info@hofstededeblaak.nl
www.hofstededeblaak.nl

IJsselstein

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

: saskiadellevoet@gmail.com
: saskiadelevoet.nl

Academische
Fysio-ManueelTherapeuten
Therapeuten
Academische
Fysio-Manueel
Specialisaties:
Specialisaties:

Manuele
Therapie
Manuele
Therapie
Fysiotherapie
Fysiotherapie
Lymfoedeem Therapie
Lymfoedeem Therapie
Oncologie
Oncologie
Second Opinion
Second
Opinion
Echografie

Echografie

Netwerken:
Netwerken:

Claudicationet
Claudicationet
Reumanetwerk Midden Brabant
Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Parkinsonnet
Artrosezorgnet
Artrosezorgnet
Schoudernetwerk Midden Brabant

Schoudernetwerk Midden Brabant

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht

Wervelkolom
rug,/ bekken)
kaakgewricht
Hand / pols /(nek,
elleboog
schouder // heup
/ knie / voet
Hand / pols / elleboog / schouder / heup / knie / voet
COPD / Reuma / Artrose / CVA / Parkinson / Hoofdpijn

COPD
/ Reuma (Claudicatio
/ Artrose /Intermittens)
CVA / Parkinson / Hoofdpijn
Etalagebenen
Etalagebenen
(Claudicatio
Intermittens)
CRPS / Dystrofie
(Complex Regionaal
Pijn Syndroom)
CRPS
/ Dystrofie
(Complex
Regionaal
Pijn Syndroom)
Flexchair
(core stability
training
bij rugklachten)
Dry needling
Flexchair
(core stability training bij rugklachten)
Dry needling

Korte
hoefstraat
Korte
Hoefstraat
1b1b
5046 DA Tilburg
5046 DA Tilburg
T: 013-5362922
T: 013-5362922
E: info@fysiotherapietilburg.nl
E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Teun Castelijns

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

Open
van
07:00
tot in
de
avond!
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'
Iedere editie geeft Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje,
een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De redactie
wil een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.
Door: Claudia van der Waal

Antoon en Jopie Mauritsz,
dank jullie wel!
Op maandag- en woensdagmiddag zijn
Antoon en Jopie te vinden in het
Rode Kruis-gebouw.
Op maandag was er eerst een hobbygroep
die graag een kopje koffie wilde drinken.
Op woensdagmiddag zorgen ze samen met
andere vrijwilligers dat de groep blinden
en slechtzienden die samenkomen, koffie
of thee kunnen drinken, met elkaar kunnen
kletsen en een spelletje kunnen spelen.
Ze hebben in de loop der jaren diverse
cursussen gevolgd zoals de kleine EHBOcursus, reanimatie en opvang & verzorging.
Zelf worden ze 80 (“Goei product van voor de
oorlog.”). Ze verrichten al ongeveer 30 jaar
vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Twee van
de drie kinderen van Antoon en Jopie waren
lid van het Jeugd Rode Kruis en hun dochter
zei tegen Jopie dat ze eens bij het Rode Kruis
moest gaan kijken om iets te gaan doen. Ze
heeft een praatje gemaakt, koffie gedronken
en sindsdien helpt ze iedere maandag- en
woensdagmiddag mee als vrijwilliger. Antoon
kwam ook wel eens binnenlopen en werd
gevraagd klusjes te doen in het pand en of hij
het koffieapparaat kon schoonmaken. Sinds
hij niet meer werkt, komt hij iedere ochtend
even kijken of hij iets kan doen en helpt ook
mee op de groep blinden en slechtzienden.
Mee op uitjes
Ze gaan ieder jaar met de groep op midweek
naar een conferentiehotel in Ermelo. Ze
komen daar samen met een groep uit
Zeeland. Samen zijn ze de ZeeBra’s (ZeelandBrabant). De vrijwilligers lopen met de blinde
mensen langs het buffet, vertellen wat voor
eten er ligt en scheppen mee op. ‘s Avonds
verzorgen ze de koffie met iets lekkers erbij
en later op de avond gaan ze rond met een
stukje kaas. Ze bezoeken musea, maken een
rondvaart of fietsen over de Ermelose Heide.
Ook met een groep gehandicapte jongeren
gingen ze mee, bijvoorbeeld naar Harderwijk
of een weekendje naar De Sprinkhaan in
Oirschot. Met de Tilburgse Kermis begeleiden
ze gehandicapten op de speciale dinsdagmiddag, de gehandicaptenmiddag.

Afwerkclub
Één keer per maand is Jopie zelf creatief op
de ’afwerkclub’. Ze maken de werkjes af die
creatieve ouderen in Servicecentrum Het Laar
hebben gemaakt. De ouderen borduren
bijvoorbeeld voor kussens en slabbetjes of handdoeken, de afwerkclub stikt het dan in elkaar of
legt de zomen erin. Deze creaties worden een
paar keer per jaar verkocht op een marktje in
Drongelense Veer, Bernse Veer en Capelse
Het Laar. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. Veer hield hij toezicht op het onderhoud
van de op- en afritten en de kabel van de
Bij Woonzorgcentrum De Bijsterstede helpen veerpont en deed hij het onderhoud van de
Jopie en Antoon ook nog met klusjes, de kerk ponten. Ook was hij verantwoordelijk voor
gereedmaken voor de eucharistieviering, de
het toezicht op het onderhoud van de dijken.
muziekmiddag en wandelen met de ‘oudjes’.
Na zijn pensioen was hij ook steeds vaker te
In zijn werkzame jaren heeft Antoon als
vinden in het gebouw van het Rode Kruis. Ze
machinist op grondverzetmachines gewerkt
wonen maar vijfhonderd meter verderop. Dat
voor de Gebroeders Kolen. Hij heeft de
is makkelijk voor ‘s avonds als hij de deuren
grond afgegraven voor alle flats in Tilburg
opent en sluit voor de avondactiviteiten in het
Noord, het MariaZiekenhuis (nu ETZ) en
Rode Kruis-gebouw.
de Universiteit van Tilburg. Later werd hij
Antoon en Jopie hopen samen nog lang vrijopzichter bij Rijkswaterstaat voor snel- en
willigerswerk voor het Rode Kruis te mogen
vaarwegen. Hij heeft de A58 mee gemaakt
en de A16 onderhouden. Voor de veerponten doen, maar ze zijn zich ook wel bewust van
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.

Verstoppen?

Sommige dieren zijn het niet eens met
onze behandeling.
Zo heeft hond Harrie de oogzalf van de
salontafel gepakt en verstopt. En goed
verstopt, want mevrouw heeft het huis
helemaal op zijn kop gezet en de oogzalf
is en blijft kwijt. En Harrie? Die heeft nu
opnieuw pijn aan zijn oog, want de zalf was
er natuurlijk niet voor niets.
Poes Jip maakt het nog bonter. Ze krijgt
dagelijks schildkliertabletjes en die neemt
ze ook trouw. Zonder moeite kan mevrouw
haar bekkie openen en het tabletje erin laten
vallen. Daarna verstopt Jip ze onder haar
tong, doet alsof ze slikt en wandelt naar haar
mand om te gaan slapen. Maar voordat ze
zich lekker uitstrekt, legt ze eerst het tabletje
onder haar kussen. En ik me maar afvragen
waarom de therapie niet aanslaat!

Fretje Fred stal het pipetje met druppels
tegen luizen, mijten en vlooien van de kooi
en beet het open. Gelukkig zonder ernstige
gevolgen, én gelukkig werkte het zo ook,
maar hij is er wel misselijk van geweest.
En mijn eigen katten maken het wel heel
bont: de ene speelt met het stripje tabletjes
en gooit ze van het hoogste plankje. En de
ander eet ze op. Want stiekem vindt hij ze
wel lekker, behalve als ik ze in zijn bek
geef. Of ze belanden onder de bank, net
als flessendopjes, kleingeld, losse sleutels
en al het andere wat lekker stuitert.
Conclusie: houd medicatie buiten bereik
van kinderen en zeker ook buiten bereik
van dieren. (En alles wat je verder niet
kwijt wilt, waar ze op kunnen kauwen
of wat ze kunnen inslikken.)

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
je van een eerste eigen woning?
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW

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

hun leeftijd. Zolang hun gezondheid het
toelaat, staan ze paraat.
Netwerk voor blinden en slechtzienden Tilburg
Het Tilburgse Netwerk voor blinden en
slechtzienden heeft elke woensdag van
14.00 tot 16.00 uur een gezellige middag in
het Rode Kruisgebouw aan de Leonard van
Vechelstraat 2 in Tilburg (Besterd). Mensen
met een visuele beperking kunnen elkaar
daar ontmoeten en aangepaste spelletjes
spelen of andere activiteiten doen. Ook is er
regelmatig een informatiebijeenkomst. De
toegang is altijd gratis. Meer informatie
: www.nbstilburg.nl of
facebook.com/blindslechtziendtilburg
: janniehaverkamp@contourdetwern.nl

Word collectant voor het
Rode Kruis in Tilburg e.o.!
Het Rode Kruis zoekt collectanten in Tilburg,
Goirle, Gilze-Rijen, Berkel-Enschot, Udenhout,
en Riel voor de Rode Kruis Week.
De hulporganisatie houdt ieder jaar een speciale
Rode Kruis Week, dit jaar van 24 t/m 30 juni.
Tijdens deze week wordt er geld ingezameld
voor de hulp van het Rode Kruis in Nederland.
In Tilburg en omgeving wordt het hele bedrag
besteed aan gratis EHBO-lessen op basisscholen.
Hier om te helpen
Het Rode Kruis staat altijd paraat; 28.000 vrijwilligers staan in Nederland klaar om te helpen.
De vrijwilligers worden ingezet bij noodsituaties,
zoals een grote brand of overstroming, en onze
EHBO-vrijwilligers helpen ook op evenementen
en festivals, zoals de Tilburgse Kermis.
Daarnaast bereidt het Rode Kruis mensen voor
op een noodsituatie, zodat zij zichzelf kunnen
redden en oog hebben voor anderen in nood.
Aanmelden collectant
Meer informatie over het
collecteren en aanmelden
als collectant, kijk op
: www.rodekruis.nl/
collecteren of stuur
een e-mail naar
: collecte@redcross.nl
of : info@rodekruistilburg.nl
Dank alvast voor uw betrokkenheid!

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
REMHFWLHIYHUJHOLMN"
+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

Aanbieding

0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
JHZHQVWWLMGVWLS

10 lessen
Oudercursus
& Vioolles

7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
JUDDJYDQGLHQVW

€ 305,-

€ 175,-

%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ  RIPDLO
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Martine Littel
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06 44 94 00 81
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Suzuki Viooldocente

www.suzukivioolstudio.nl
martine@suzukivioolstudio.nl
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Station Tilburg

www.spoorzone013.nl

7500 fietsen
Vrijdag 16 maart tekenden ProRail, NS en gemeente Tilburg
de realisatie- en exploitatieovereenkomst voor twee nieuwe
bewaakte fietsenstallingen bij station Tilburg. De
stallingen bieden samen straks ruimte aan zo’n 7500 fietsen.
Kroepoekdak

LocHal

De steigers voor het opknappen van het ‘Kroepoekdak’ zijn
verplaatst. Deze bevinden zich nu boven de sporen, aan de
westzijde. De steigers verschuiven vervolgens in zes fases
naar de oostzijde van het station. Eind 2018 wordt het
laatste deel geschilderd en is het dak geheel gerenoveerd.

Na een grondige renovatie opent
de LocHal eind 2018 de deuren. Het
iconische gebouw is tot op het bot
Wethouder Marcelle Hendrickx en toekomstige
huurders van de LocHal krijgen uitleg van een
gestript en wordt nu met behoud van
van de architecten van de textielen.
de glas- en staalconstructie opnieuw
opgebouwd naar het ontwerp van Civic Architects, Braaksma & Roos Architecten en
Inside Outside. De Bibliotheek, bkkc, Kunstbalie en Seats2meet Tilburg krijgen er een
plek. Belangrijke toevoeging in de nieuwe LocHal zijn de imposante textiele wanden,
die op Tilburgse bodem bij het TextielMuseum worden ontworpen en geproduceerd.
Textiele wandelementen
Al sinds september 2017 werken architectenbureau Inside Outside, onder leiding van designer Petra Blaisse en het TextielMuseum samen aan het ontwerp en de realisatie van de zes grootschalige gordijnen, die bij elkaar bijna een half voetbalveld
kunnen vullen. De 15 meter hoge en 50 meter brede textiele wandelementen krijgen een prominente plek in de industriële
LocHal. Ze komen in plaats van wanden midden in de LocHal te hangen en scheiden op een sfeervolle en flexibele manier de
verschillende gebruiksfuncties van elkaar. Na maanden van onderzoek en ontwerp worden de komende weken in het
TextielLab van het TextielMuseum proefstukken gemaakt die worden onderworpen aan verschillende criteria zoals sterkte,
brandveiligheid en gebruiksvriendelijkheid.
Typisch Tilburg
In de LocHal komen straks twee belangrijke elementen uit de geschiedenis van Tilburg samen: de voormalige
NS-werkplaats en de textielindustrie. Het ontwerp en productieproces tonen lef, daadkracht en vernieuwing en onderschrijven mede de betrokkenheid van het TextielLab, het typisch Tilburgse DNA. Niet eerder werkte het TextielLab aan
een dergelijke grote productie voor Tilburgs gebruik. Wel werken ze in het Lab aan andere grootschalige producties
voor Londen en Doha (Qatar). Dat een dergelijk project nu in Tilburg wordt gemaakt en ook blijft is zeer waardevol.

Wethouders Berend de Vries en Mario Jacobs
met de bestuurders van NS en ProRail.

Nieuwe impressies Spoorzone in de toekomst

Kijkje in de keuken
De komende weken wordt gewerkt aan het ontwerp en de proefstukken in het TextielLab. Geïnteresseerden
kunnen vanaf eind mei met eigen ogen komen kijken hoe de textielen van de machines rollen.
Meer informatie : lochal.spoorzone013.nl/nieuws/inside-outside-en-textielmuseum-werken-aan-textielen

Parkeren in de Spoorzone
Per 1 april beheert ParkingYou twee parkeerterreinen in de Spoorzone. De tijdelijke parkeerplaats
naast het UWV-kantoor aan de Burgemeester Brokxlaan is bedoeld voor de nieuwe bewoners
van Clarissenhof. Zij komen in aanmerking voor een abonnement.
Samen met de invoering van parkeerregulering in de wijk Theresia, later dit jaar, moet dit de parkeeroverlast
in de wijk terugdringen. Daarnaast is het terrein te gebruiken voor mensen zonder abonnement, je betaalt
dan via je pinpas of creditcard bij de slagboom. Tevens is het parkeerterrein bij de Hall of Fame en gebouw
88 vanaf 1 april in beheer bij ParkingYou. Vanaf 1 mei is het terrein afgesloten met een slagboom en kunnen
omliggende bedrijven parkeren met een abonnement. Mensen met een abonnement kunnen van beide
parkeerterreinen gebruik maken. Ook is dit terrein te gebruiken zonder abonnement, middels betaling via
pinpas of creditcard.
De Spoorzone heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot volwaardig onderdeel van de binnenstad. Om de
parkeeroverlast in het gebied en de omliggende wijken terug te dringen, wordt het tarief in evenwicht
gebracht met de omliggende parkeervoorzieningen zoals de parkeergarages Tivoli en Knegtel.
Bezoekers betalen € 1,20 per uur met een maximum van € 5,00 per dag. Voor het aanvragen van
abonnementen voor de parkeerterreinen kan men contact opnemen met ParkingYou via 0900 56 00 56 00
(5 cent per minuut + de gebruikelijke belkosten) of mailen naar spoorzone@parkingyou.nl

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

GEZOCHT: WEEKENDHULP voor in de bediening.
Ben jij momenteel aan het studeren, maar heb je wat tijd over? Heb jij ervaring in de
horeca (pré!)? Neem dan contact met ons op voor een leuke bijbaan op zaterdag
en/of zondag in het lekkerste Thaise restaurant van Tilburg.
Stuur je email met cv naar: info@jasminehaitilburg.nl
Jasmine Thai Eetcafé / Molenstraat 136 / 5014 NG Tilburg

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Kijkrichting vanaf het NS-plein
richting de Gasthuisring.
Kijkrichting vanaf het perron
richting het Burg. Stekelenburgplein

Deze impressies door Bogdan & Van Broeck Architecten geven een idee van hoe het
gebied zich de komende jaren ontwikkelt. Aan de beelden kunnen geen rechten worden
ontleend, per gebouw moeten architecten het ontwerp nog verder definitief uitwerken.
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Kinder
Beste lezers van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord,
Wij zijn het kinderpersbureau van basisschool Cleijn Hasselt.
Wij zijn 6 leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Dit jaar maken we onze eerste schoolkrant. De naam voor onze eigen schoolkrant is

‘Cleijn Krantje’! Dat is bedacht door redactielid Liana.

Wij vertellen graag waar we in onze schoolkrant over schrijven. Deze keer hebben
we de nieuwe burgemeester van Tilburg geïnterviewd.
Veel leesplezier!
Het kinderpersbureau van basisschool Cleijn Hasselt,
Faisa, Fahima, Julie, Britt, Liana, Gaby.

Thema:
restaurant en meer
De burgemeester kwam 7 maart bij ons op school.
Wij van het Kinderpersbureau Cleijn Hasselt hebben
de burgemeester een paar vragen gesteld. Maar nu
horen we je denken: 'Waarom het thema restaurant?'.
Nou, wij hadden in de basisschool een restaurant,
Restaurant Orange. Kleuters maakten met de juf
een gerecht en ouders konden er na school komen
eten. Daarom hebben we deze vragen bedacht!

Het Kinderpersbureau Cleijn Hasselt
op bezoek bij de redactie van het
Brabants Dagblad, dat vonden ze
erg leuk. Ze hebben er tips gekregen
voor in hun eigen schoolkrant.

Wat zijn uw hobby’s?
Fietsen en
geschiedenisboeken lezen.

Heeft u kinderen?
Ja 3, 2 zonen
en een dochter.

Als u
een restaurant zou openen
wat voor restaurant zou dat zijn?
Een echt puur Hollands restaurant
waar bijvoorbeeld stamppot wordt gegeten.
Wat vindt u niet leuk aan een restaurant?
Ik kan het me niet voorstellen, ik vind alles leuk
aan een restaurant.
Wat is u lievelingsrestaurant?
Als ik moest kiezen
Wie bepaalt de
de Taste! op de Heuvel. route die hij aflegt tijdens
een bezoek aan een wijk
of buurt?
Dat heb ik gevraagd
aan de Tilburgers.

De nieuwe burgemeester van
Tilburg, Theo Weterings wil graag
kennis maken met de bewoners in de
wijken van Tilburg. Hij brengt
de bewoners/instellingen een bezoek
om, een beeld te krijgen van het
gebied, dit doet hij in overleg met de
wijkbewoners en de omgevingsmanagers van de gemeente.

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

Aanbieding
10 lessen
Muziekspeeltuin

voor kinderen vanaf 3 jaar

€ 35,-

Martine Littel
Suzuki Viooldocente

06 44 94 00 81

martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

Wat wou u vroeger
worden als kind?
Politieman.
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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
Kegelen: Maandag
Bibliotheek: Dinsdag
Hobbygroep: Di/Do

op afspraak
10.00 -11.30
09.30-10.30
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 / Samen zingen
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.

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
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Extra activiteiten
van 20 april t/m 31 mei

20 - Vrijdagmatinee met optreden
van Pabariko - 14.30
27 28 - Eucharistieviering - 16.00
29 - Zondagmatinee met optreden
van Duo Biez - 14.30

01 - Rozenkrans bidden - 16.30
04 - Samen zingen - 14.30
06 - Zondagmatinee met optreden
van Netty Reek &
Hans Somers -14.30
08 - Rozenkrans bidden - 16.30
12 - Eucharistieviering - 16.00
Maria viering
13 15 - Rozenkrans bidden - 16.30
18 - Zondagmatinee met optreden
van Marcel de Reuver - 14.30
22 - Rozenkrans bidden - 16.30
25 - Samen zingen - 14.30
26 - Eucharistieviering - 16.00
27 - Zondagmatinee met optreden
van Jurgen Jonkers -14.30
Voor meer info, zie pg. 9

● 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.

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55

Eind mei vindt in Tilburg de traditionele
avondvierdaagse plaats. Op donderdag
31 mei trekt de stoet van wandelaars
weer langs De Bijsterstede, waar we met
livemuziek van de band ‘Koel Serveren’,
de wandelaars zullen verwelkomen.
Zoals altijd gaat dit gepaard met het
uitdelen van de bekende spekjes.
5 t/m 8 juni,
wandelvierdaagse De Bijsterstede
Omdat bewegen goed is voor iedereen
organiseren wij al jaren onze eigen
wandeldriedaagse. Dit jaar stappen we
echter in de Tilburgse traditie. We gaan
van de middag naar de avond en lopen
geen drie, maar vier avonden. We
wandelen samen met onze bewoners
vier verschillende routes van ongeveer
4 á 5 kilometer, telkens met als vertreken eindpunt, De Bijsterstede. Dinsdag
5 juni om 19.00 uur vertrekken we en
we wandelen tot ongeveer 20.30 uur,
waarna we op De Bijsterstede onder het
genot van wat lekkers afsluiten. Ditzelfde
herhalen we op 6, 7 en 8 juni.

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.

Vrijdag 27 april
Koningsdagbingo
14.30 uur tot 16.30 uur*
Gezellige middag met een Oranje
bingo in samenwerking met
Vrienden van Den Herdgang.

Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/
denherdgang

Woensdag 9 mei
Maria-liedjes met
Jeanne Verbeek
14.30 uur tot 16.30 uur*

Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een kerkelijke viering in
ons restaurant.
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50 en
bingokaart € 1,50 per stuk.

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

Wij hopen dat familie en vrijwilligers,
mantelzorgers en collega’s één of
meerdere avonden mee gaan lopen.
Maar ook u als wijkbewoner bent van
harte welkom om ons hierbij te ondersteunen. Nu al kan iedereen zich voor
dit evenement opgeven, via mail
a.hendrickx@dewever.nl, of per inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de receptie
van De Bijsterstede. Namens onze
bewoners, alvast bedankt voor uw hulp.

Ontspanning
Woensdag 25 april
Ontmoeting tussen jong en oud
‘In De Poorten’, zie ook pg. 3
Om 13.45 uur wandelen we
richting De Poorten.
Wilt u mee(helpen) meld u dan
bij c.olieslagers@dewever.nl

Meedoenregeling
Heeft u recht op de
meedoenregeling? Deze kunt u
gebruiken in Den Herdgang. Meer
informatie via Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl

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

Zondag 13 mei, moederdag.

Optreden van Jurgen Jonkers

Aanvang 14.30 uur
Meer informatie kijk op:
www.ikweetdatjijhetweet.nl
of zie pg. 9
Woensdag 23 mei
Duinstedenkapel
14.30 tot 16.30 uur*
Zondag 27 mei
Zanger Bart van Loon
Aanvang 14.30 uur

*Entree zonder welzijnspas: € 5,00.

Voor sommige activiteiten vragen we
entree. Hierbij zit dan koffie/thee
inbegrepen. Mensen die in het bezit zitten
van welzijnspakket, betalen geen entree.

Verkoop
Donderdag 17 mei
Verkoop Scholten Mode en
Clara handwerk cadeautjes.
Van 11.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag 24 mei
Nieuwenhuis
Ondermode en koopjes
Van 9.00 uur tot 12.00 uur

Wandeldriedaagse
Dinsdag 29, woensdag 30 en
donderdag 31 mei gaan we
weer wandelen.
Aanvang 14.00 uur! Thuiskomst
tussen 16.00 uur en 16.30 uur.
Donderdag zijn we rond
15.00 uur terug en sluiten we af
met een muzikale middag

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Wilt u voor uw bedrijf, gezin,
vriendengroep of vereniging

Kunstenaar: Ria van Eyk
Foto: Victor E. Nieuwenhuys

Foto: Josefina Eikenaar

Nieuwe expositie in het TextielMuseum: KLEUR & ABSTRACTIE | Generaties in Dialoog
Met werk van o.a. Peter Struycken, Rafaël Rozendaal, Lam de Wolf, Ria van Eyk, Bertjan Pot en Formafantasma.
Laat je verwonderen door de expositie KLEUR & ABSTRACTIE, Generaties in Dialoog in het
TextielMuseum. De expositie beslaat een breed spectrum aan abstracte textiele werken vanaf de
jaren 1960 tot nu.

laten opmaken?
Meer informatie:
cvanderwaal@ziggo.nl

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Kunstenaar Rafaël Rozendaal inspecteert
de doeken in het TextielMuseum
Foto: William van der Voort

Twee generaties kunstenaars en vormgevers treden met hun werken in dialoog. Er wordt zowel werk
getoond van de oudere generatie kunstenaars die het thema kleur en abstractie in het medium textiel
verkent, als werk van de jongere generatie die geïnteresseerd is in het onderwerp. In enkele films en
met schetsen en stalen wordt ook het maakproces van een aantal kunstenaars belicht. Een primeur zijn
de werken van Rafaël Rozendaal en Formafantasma, ontstaan in opdracht van het TextielMuseum.
Deze bijzondere expositie is te bezoeken t/m 3 maart 2019.
Voor de openingstijden van het museum verwijzen wij u graag naar : www.textielmuseum.nl

Jurgen Jonkers komt naar Den Herdgang en De Bijsterstede
Door: Claudi Olieslagers, medewerker welzijn Den Herdgang
Misschien kent u Jurgen Jonkers van tv of media, als Frans Bauer imitator. Hij schreef een
lied voor zijn moeder: Ik weet dat jij het weet, ik zie het in je ogen! Samen bereiken we
meer, dacht Jurgen Jonkers. Daarom bedacht hij de 'Ik weet dat jij het weet'-optredens.
Met dit idee kwam hij naar Den Herdgang. Bij Den
Herdgang zijn ze wel in voor leuke ideeën, dus gingen
ze met Jurgen in zee. Op Moederdag komt hij
’s middags naar Den Herdgang voor een optreden.
Natuurlijk moet bij Jurgen de kachel ook roken. Dus
probeert hij om dit optreden gesponsord te krijgen.
Op : www.ikweetdatjijhetweet.nl leest u alle ins en
outs van dit project en hoe u eventueel zou kunnen
doneren. Een ding is zeker, het optreden gaat te allen
tijde door! Dit optreden is gratis toegankelijk. U
betaalt alleen uw consumpties en u mag natuurlijk
een donatie doen in de donatiebox, die tijdens dit
optreden op onze bar zal staan.

Van ieder optreden gaat € 50,- naar de Alzheimer stichting
Inmiddels zijn wij al “een beetje verliefd” op Jurgen en we denken dat u dat ook gaat worden.
We hopen dat alle ouderen in en rondom Den Herdgang een fantastische middag zullen hebben.
Het optreden vindt plaats in Den Herdgang op zondag 13 mei, de aanvang is 14.45 uur.

Uitnodiging Sponsordiner
Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting Vrienden van de Bijsterstede
wederom een sponsordiner en wel op 29 mei 2018 in Brasserie Ons Genoegen,
Energieplein 54, 5041NH, Tilburg, aanvang 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).
De kosten voor dit diner bedragen € 30,- p.p. (excl. drank). Opbrengsten van
dit diner gaan naar Stichting Vrienden van De Bijsterstede en komen volledig
ten goede aan activiteiten of wensen van onze bewoners. Wij hopen dat u onze
bewoners ook een warm hart toedraagt en zich inschrijft voor dit sponsordiner.
Uw reservering is definitief als het bedrag op onderstaande rekening staat en u
een bevestiging daarvan heeft ontvangen: Stichting Vrienden van
De Bijsterstede Rekeningnummer: NL33 INGB 0007 4704 63
(graag uw naam en aantal personen bij de omschrijving vermelden)

Ook is het mogelijk om donateur te worden en zo ons te ondersteunen.
Elke donatie of gift is er één en uiteraard zeer welkom.
Mede namens onze bewoners danken wij u hartelijk voor uw bijdrage!

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Den Herdgang
: c.olieslagers@dewever.nl of met Jurgen Jonkers zelf : info@jurgenjonkers.nl

Jurgen Jonkers in De Bijsterstede

Op 27 mei, komt de zanger met een 'Ik weet dat jij het weet'-optreden naar De Bijsterstede.
Het zondagmatinee begint om 14.30 uur.
De Bijsterstede viert later dit jaar haar 30-jarig bestaan. Hoewel het nog enigszins onder
voorbehoud is, zal Jurgen daar in dat kader mogelijk nog een keer optreden. Ook
voor dit optreden kunt u liedjes doneren. Wilt u op de hoogte blijven m.b.t. deze en andere
activiteiten en ontwikkelingen binnen De Bijsterstede, volg dan onze Facebook pagina:
www.facebook.com/debijsterstede

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
Activiteiten:
Pop-up Museum, Expositie SAMEN
27 april, Koningsdag
Schilderijen en foto’s van
Onder het genot van een hapje en drankje
Theo
en Margriet van Iersel op een groot scherm kijken naar Koningsdag.
Melchiors
Entree: gratis
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur,
Tijd: Vanaf 10.30 bent u welkom.
19 mei Bingo
t/m zondag 29 april
Kosten: € 5,00 Aanvang: 15.00 uur.
Activiteiten in Brasserie de Refter.
U bent welkom!
Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die mee kunnen
en willen helpen met de

maaltijden op de afdelingen.
Van 8.30 uur tot 13.30 uur of
van 16.30 tot 19.00 uur.

Ook zijn we op zoek naar een
vrijwilligster die met een
mevrouw leuke activiteiten zou
willen ondernemen, zoals bv.
samen breien of een keertje naar
de stad. Mevrouw is beperkt mobiel, maar
heeft wel een rolstoel voor uitstapjes.
Meer informatie en aanmelden bij
Margreet de Jong: 013 549 26 00

Zo lang
mogelijk
meedoen.
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.

omdat u
online kunt
bankieren.

Zelfstandig blijven bankieren.
Bij Rabobank maken we ons sterk om iedereen zo lang mogelijk mee
te laten doen. Daarom organiseren we workshops online bankieren.
Zodat u ook met computer of tablet uw bankzaken kunt regelen.

Kijk op rabobank.nl/tilburg of neem contact met ons op.
Een aandeel in elkaar

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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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.

GEZOND LOVEN (vervolg februari)
In januari spraken we voor de tweede keer met de gemeenteraad over de
overlast door BTPolymer aan de Kapitein Hatterastraat, op industrieterrein
Loven aan het Wilhelminakanaal. In dit gebied waar de Kapitein Nemostraat
en Nautilusstraat liggen, is al zo’n 90 jaar een woonwijk met zo’n 450
bewoners. Het bezwaar van de wijkbewoners is dat er te weinig rekening gehouden wordt
met bewoning. Industrie krijgt vrijbrieven om grotere en zwaardere industrie te voeren. Dit
veroorzaakt nogal wat overlast.
BTPolymer veroorzaakte in september ziekmakende en stinkende rook uit de schoorstenen waarvan ze zelf de oorzaak niet kennen. Reden voor bewoners om in actie te
komen. Vervolgens begonnen de afzuigers continu hard geluid te produceren wat in vele
slaapkamers de bewoners wakker hield.
Inmiddels hebben we contact met het bedrijf en worden we gehoord. De ventilatoren
worden vaker onderhouden zodat de geluidoverlast beperkt kan worden. Het bedrijf is bezig
met een haalbaarheidsonderzoek om filters in de schoorstenen te plaatsen, want het stinkt
enorm langs het kanaal. De bewoners hopen dat het onderzoek snel klaar is. De overlast
is al sinds 2013 en wordt sinds september 2017 weer door de wijk op de agenda van de
gemeente gezet.
De wijkbewoners hopen dat de gemeente de ogen opent voor de stroken langs het kanaal.
Het is een unieke, recreatieve route langs het water. De kanaalzone wordt momenteel
volgebouwd met grote industrie, terwijl Tilburg Centrum dichtbij is. “Gemeente Tilburg word
wakker: Toon visie en behoud cultureel erfgoed en focus ook op groen! Bewoners hebben
behoefte aan ruimte en groen, hieraan is gebrek in de wijken Besterd en Loven. Dertig jaar
geleden lag hier natuurgebied Rauwbraken, geef de natuur hier ook weer een kans.”

Bij de seniorenvereniging kunt u mee doen aan activiteiten op het gebied van ontspanning,
sport, cultuur, zingeving en educatie.
Andere diensten, kortingen en services KBO Brabant
De seniorenvereniging afdeling Theresia-Loven-Besterd valt onder de KBO Brabant. Als
lid van onze afdeling, bent u hier ook lid van. Dit biedt u de volgende lidmaatschapsvoordelen:
Diensten: uw seniorenbelangen worden behartigd op landelijk, provinciaal en lokaal niveau,
in het bijzonder op het gebied van inkomen & werk, wonen & mobiliteit en welzijn & zorg.
Belastinghulp: KBO-leden en alle gepensioneerden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
bereikt, kunnen gebruik maken van de belastinghulp (€ 6,- per aangifte; bij huisbezoek € 12,-).
ICT: er is het tablet-project, en een cursus beter kunnen omgaan met ICT, bijvoorbeeld met
Ons platform.
Service: u ontvangt 11 x per jaar het ledenmagazine Ons in uw brievenbus.
Datingsite: Voor het vinden van een levens-, stap-, reis- of klusmaatje
kunt u gebruik maken van de datingsite Groet & Ontmoet.
Kortingen:
‒‒ u krijgt collectiviteitskorting, bijvoorbeeld op de 			
zorgverzekeringen IAK, VGZ, Zilveren Kruis-Achmea en op 		
energie (Ons energiecollectief en Ons zonnepanelencollectief).
‒‒ op vertoon van de ledenpas worden door vele bedrijven en 		
winkeliers in Tilburg en omgeving kortingen verstrekt.
‒‒ er wordt korting verleend op de medische keuring van het rijbewijs.
Meedoen
U kunt lid worden van Seniorenvereniging Theresia-Loven-Besterd door aanmelding bij
Dhr. Gerrit Brouwers: 013 53 52 357, Dhr. André Lemmens: 013 54 54 263 of
Mevr. Marijke Goyaerts: marijkegoyaerts@home.nl
Contributie voor 2018 is € 23,- per jaar. De contributie kan betaald worden uit de
Meedoenregeling en dat geldt ook voor deelname aan deze activiteiten: biljarten, reizen,
bingo en de kerstviering.

INFO SPECIAAL VOOR SENIOREN UIT LOVEN-BESTERD!
Voor bewoners vanaf 55 jaar uit Loven-Besterd is een KBO-afdeling actief, namelijk
Seniorenvereniging Theresia-Loven-Besterd. Deze afdeling organiseert diverse activiteiten
vanuit MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36 én vanuit Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a. Bestuurslid worden? Wees welkom! Het bestuur zoekt enthousiaste bestuursleden, vooral
uit Loven. Bij interesse, mail naar: marijkegoyaerts@home.nl
Een jongere partner kan eveneens lid worden. De seniorenvereniging behartigt de belangen
van de leden op lokaal niveau o.a. bij gemeente en overige instanties. Ook biedt ze een
Wilt u interessant vrijwilligerswerk doen, zoals mediator, consulting of afgevaardigde
breed pakket aan activiteiten en diensten aan, om voor jongere ouderen en oudere
gezondheidszorginstellingen? Wij kunnen u hierbij helpen. We zoeken ook gastvrouwen
mensen het leven na de actieve werkperiode aangenamer te maken.
en -heren voor de Stadstuin Theresia.

Meer informatie over de wijkraad Loven-Besterd: www.facebook.com/LovenBesterd - www.loven-besterd.nl - info@loven-besterd.nl

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD

Opgave april

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 11 mei 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:
ÎÎ een boeket van bloemisterij all about flowers,
: www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een boeket van bloemisterij BLOEM en PRACHT,
www.facebook.com/bloemenpracht.nl
ÎÎ een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak
g. de man-melis, : www.gdemanmelis.nl
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 worden het antwoord en de
namen van de winnaars gepubliceerd.
Oplossing maart: 2 fleurig geschilderde zeecontainers. Deze zitten vol
met speelgoed en staan in De Kasteeltuin aan de Rentmeesterlaan.

Foto: Marie-Anne Berkers

Van harte gefeliciteerd!

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●
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20.00u, Discodansavond, De Poorten****
27: 14.30u, Jurgen Jonkers: Ik weet dat jij het
weet-optreden, De Bijsterstede
29: 12.00u, Wijklunch, De Baselaer*****
18.30u, Sponsordiner Stichting Vrienden van
De Bijsterstede, Brasserie Ons Genoegen
31: Editie mei WTON
Juni
2: 15.00u, Opening Muziekmarathonmaand,

De Poorten

7: 'In De Poorten' Gedichtenwedstrijd

8: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
12: 10.00u, Verrassingreis, St. Aoda**
12.00u, Wijklunch, De Baselaer*****
15: Deadline editie juli WTON
April
20.00u, 50+ dansen, De Poorten
19: 14.30u, muziekmiddag De Poorten
20: 13.30u, Bingo, St. Aoda**
20 t/m 22: 20.30u, Retro-muziektheater, KM*** 21: Muziekmiddag De Poorten
22: 19.30u, 'In De Poorten' Theater
20: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
24 t/m 30: Rode Kruis Week
19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
30: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor*****
Alp d’HuZes, Bingo, Café Bet Kolen
20.00u, Discodansavond, De Poorten****
21: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor*****
24: 10.00u, Rust creëren in je hoofd, IMB*
25: 14.00u, 'In De Poorten' Jong en oud ontmoet *IMB = Inloophuis Midden Brabant, gesloten:
30 april t/m 6 mei, meer informatie
26: 13.30u, Kenniskans: schrijfcolleges, KM***
en activiteiten aanmelden: 013 785 16 81
19.00u, Mannenavond, IMB*
www.inloophuismiddenbrabant.nl
27: 10.00u, Koningsdagbraderie De Hasselt
info@inloophuismiddenbrabant.nl
28: 20.00u, Discodansavond, De Poorten ****
De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend 		
Iedere 2e en 4e zondag vd maand: 11.00 tot
12.00 uur, Afscheidshuis In Harmonie geopend

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: mevrouw Wendy Kuypers,
Het boeket van BLOEM en PRACHT is gewonnen door: mevrouw Samantha Sparen-Waijers
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: mevrouw Dionne van Gaal

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

nda

Age
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
t/m 3 maart 2019:
expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE Generaties in
Dialoog' TextielMuseum

telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

Ondersteuning
uw belastingaangifte
of administratie.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
MKB
| ZZP |bijparticulier
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Informeer
vrijblijvend
naar
een kostenopgaaf
op maat.
Ondersteuning bij uw belastingaangifte
of administratie.
Informeer
vrijblijvend
naar
een
kostenopgaaf
op
maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

MKB | ZZP
| particulier
Belastingaangiften
| Toeslagen
| Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.

bedoeld voor mensen die te maken hebben
(gehad) met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten.
1: 12.00u, Wijklunch, De Baselaer*****
**St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze
8: 10.00u, Indian head massage, IMB*
aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
***KM = De Kennismakerij, is de voorloper
11: Deadline editie mei WTON
van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018
13: 14.45u, Jurgen Jonkers: Ik weet dat jij het
gepland staat in de LocHal van de Spoorzone.
weet-optreden, Den Herdgang
Burgemeester Brokxlaan 18. meer informatie:
15: 12.00u, Eten en koersbal, St. Aoda**
www.bibliotheeknieuwestijl.nl
12.00u, Wijklunch, De Baselaer*****
****Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan
17: 10.00u, Mindfulnesstraining volwassenen, IMB*
www.facebook.com/DeNieuweJordaan
18: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
*****Wijklunches De Baselaer en Het Spoor
19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
€ 2,50 pp, van te voren opgeven.
22: 10.00u, Bewustwording v. je ademhaling, IMB* Meer activiteiten
24: 17.00u, Kookworkshop, IMB*
Wijkcentra pg. 3, Woonzorgcentra pg. 8 en 9,
26: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor *****
ContourdeTwern pg. 12
Mei

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
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Auto

Wijkinformatie

Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl AutoZorg Mutsaers
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl Kapitein Nemostraat 90
06 51 25 11 63
Politie: www.politie.nl
spoed: 112 info@autozorgmutsaers.com
Geen spoed, wel politie:

Basisscholen

0900-8844

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Basisschool De Cocon

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

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

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Kindercampus

Kindercampus Oculus
0 - 7 jaar
St. Willebrordplein 6
5014 BX Tilburg

013 532 37 37

8 - 13 jaar en BSO

Bankastraat 2
013 543 46 43
5014 BW Tilburg
www.oculuskindercampus.nl

www.autozorgmutsaers.com

Bibliotheek

De Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Bloemen

All About Flowers

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

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Ontdekstation013

06 81 11 54 77

Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
www.ontdekstation013.nl

Vier ook bij ons je kinderfeestje!

Dieren

Kinderopvang

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

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

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

KrisjKrasjKresj en Schalmei
Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

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

013 822 89 28
06 27 01 42 44 R.J.Dierenbenodigdheden
www.kdvkiek.nl Textielplein 12
013 544 01 22

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617

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

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

khysta@hotmail.com
www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Fiets

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

Galerie/Atelier

Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

013 636 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

Gebit

TTL van Berkel

06 55 11 52 81 Tandtechnisch laboratorium

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

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

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-besterd

Leliestraat 49 (De Wissel)
info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

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 Rakkers
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 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.

Administratie

dmp administratie

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

Ringbaan Noord 66
info@ttlvanberkel.nl

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

013 590 41 51

www.ttlvanberkel.nl

Hypotheek/ Bank

Rabobank Tilburg en omstreken
Hypotheek Visie Tilburg

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

Kringloop

Kringloop Tilburg

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

chavahlichtenberg@kpnmail.nl
www.pianoaandacht.nl
06 23 23 07 86

info@deploegtilburg.nl
www.deploegtilburg.nl

Muziek
VÓÓR Ondernemers
Pianoles voor de oudere beginner met De Ploeg Tilburg
focus op ‘vreugde in het leerproces’.
Training & coaching voor ZZP‘ers
Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9
06 44 94 00 81
martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

Restaurant/Café

Café zaal Bierings
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

013 542 63 47

www.cafebierings.info

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Jasmine Thai Tilburg

Molenstraat 136
013 581 07 66
www.facebook.com/jasminetilburg
www.jasminethaitilburg.nl

Hofstede de Blaak

Dussenpad 1-3
013 463 88 99
info@hofstededeblaak.nl
www.hofstededeblaak.nl

Schilder

Mommers Schilderwerken

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

Sport

Karateschool Bu Shin Kan

013 456 24 81 of 06 13 16 50 76

info@bushinkan.nl

www.bushinkan.nl

Groeseindstraat 91
info@cngo.nl

013 577 02 61

CNGO Centrum voor natuurlijke
gezondheidsontwikkeling

Stomerij

www.cngo.nl

Molenstraat 43
info@texon.nl

Jumbo

013 580 10 88

www.texon.nl
Texon stomerij & wasserij

Supermarkt

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

PLUS IJsselstein

Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plusijsselstein_634

Tekstschrijver

Tekstbureau Theo van Etten

info@theovanetten.nl
06 23 13 29 01
www.theovanetten.nl

Therapie

www.beurdenoort-sportmassage.nl

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

013 580 21 13

Kapitein Nemostraat 99

06 27 32 47 70

www.massagepraktijk-tilburg.nl

TuiNa praktijk - Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten

06 16 51 37 07

Theresiaplein 12
info@marjogeeris.nl

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

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

Lieke Frederieke tweedehands merkkleding

Kunst & Cultuur

Hocus-Pocus-Focus

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com saskiadellevoet.nl
SaskiaDellevoet/ Hocus-Pocus-Focus

Lederwaren

www.marjogeeris.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Tuinaanleg

Leon van den Berg Tuinenklussen

Tongerlose Hoefstraat 78 06 21 85 54 45
leon@tuinenklussen.nl
www.tuinenklussen.nl

Uitvaart

Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Molenstraat 128
013 542 11 61
info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

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

Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen

LANETTE Clinic

G. de Man-Melis

Museum

Burgemeester Brokxlaan 1407

TextielMuseum
Goirkestraat 96

Verzorging

Goirkestraat 19,

013 53 67 475 ma t/m vrij 9.00-17.00:

www.textielmuseum.nl

Business Hub Besterd
Pop-up voor ondernemers

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 5
BusinessHubBesterd.nl

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang
013 583 18 00
013 850 92 00 Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl
www.houtloods.com
Bijsterstede
013 549 61 00
Eetbar De Wagon
013 203 50 51 De
Energieplein 54 bijsterstede@dewever.nl
De Houtloods

Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur

www.tantepollewop.org

Tapijttegelhuis Tilburg 013 543 69 03

www.fenikstilburg.nl

013 542 18 96

013 537 99 11 Beurdenoort (Sport)massage
013 537 96 60 Petra van Onzenoort-van Beurden
www.rabobank.nl/tilburg Theresiastraat 15 A
06 22 89 23 55

Particulieren
Bedrijven

Vloerbekleding

Veldhovenring 36
06 50 50 84 73
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

Texon stomerij & wasserij

Bike Repair Centre

Galerie Atelier Pjotr

Maatschappelijke organisaties

APRIL 2018

Na deze tijden online:

Maak een afspraak:

06 11 88 55 54
www.lanette.eu

www.dewever.nl

Wijk Facebookpagina’s

www.facebook.com /wijkcentrumdepoorten
/Wijkcentrum-de-Baselaer
/vriendenvandewissel
/mfahetspoor
/ContourdeTwernOudNoord

Wijkraden

Wijkraad Loven-Besterd

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

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

p/a Hasseltstraat 194
www.goirke-hasselt.nl

Wijkorganisatie De Ring

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

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
Tekstcorrectie: Hennie van Lare
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
Diversen: 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:
Editie 2018
Deadline
31 mei
11 mei
5 juli
15 juni
27 september
7 september
8 november
12 oktober
13 december
23 november
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 (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Wijklunch nu ook in De Baselaer
Samen eten verbindt. Zeker in zo’n gezellig wijkcentrum als de Baselaer. Dat
was het idee van een aantal enthousiaste
wijkbewoners. Zij gaan de mensen uit de
buurt de komende tijd op dinsdag een
lekkere lunch aanbieden met als doel: ontmoeting en verbinding. U bent van harte
welkom om te komen lunchen op de
dinsdagen 1, 15 en 29 mei en 12 juni.
Kaartjes zijn alleen verkrijgbaar in
de voorverkoop voor 2,50 euro per
persoon. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mimount Lahraoui. Zij is
bereikbaar via 013 543 59 09 of mimountlahraoui@contourdetwern.nl.

??

De Tilburgse Muziekmarathon komt er weer aan!
Vorig jaar vond de eerste editie van de
Tilburgse Muziekmarathon plaats. In juni
werd er drie weken lang dagelijks op allerlei
plekken muziek gemaakt om de samenhang
in onze gemeente te versterken. Want dat
Tilburg een stad is waar muziek in zit, weten
we allemaal. En dat muziek verbindt, herken
je vast ook wel. Iedereen heeft namelijk iets
met muziek. Muziek is een taal die iedereen
spreekt, die mensen iets doet en op de been
brengt. Jong en oud, nieuwkomer en jarenlange inwoner, hiphopper en liefhebber van
klassieke muziek.
De meer dan 60 Muziekmarathon-activiteiten
van vorig jaar smaakten naar meer. Dit jaar gaat
John Maes, namens ContourdeTwern coördinator van de Muziekmarathon, dan ook voor 100
activiteiten en projecten. Vanaf zaterdag 2 juni
(de opening is in wijkcentrum De Poorten) zal
de Muziekmarathon een maand lang klinken in
de hele gemeente.
Bijzondere verbindingen
Iedereen kan meedoen, meemaken of meespelen bij de Tilburgse Muziekmarathon. Of je
nu organisator, muzikant, muziekliefhebber of

wijkbewoner bent. Maar ook veel organisaties
sluiten aan en dat zorgt voor bijzondere verbindingen, steeds met muziek als rode draad. Gevraagd naar een paar voorbeelden: “Het Tilburgs
Operakoor en de Tilburg Big Band verzorgen
een mooie crossover, met een uitvoering van
Carmina Burana. De vorig jaar ontstane BesterdMarketBand (foto) treedt op en bands van het
Factorium laten zich zien op Sprokkelrock in de
Hall of Fame. Maar er zijn in alle wijken veel meer
activiteiten om van te genieten en om anderen
te ontmoeten!”, aldus Maes.

Meer Muziekmarathon
Ben jij benieuwd naar het verdere programma
van de Tilburgse Muziekmarathon 2018? Houd
dan www.tilburgsemuziekmarathon.nl in de gaten. Alle nieuwe activiteiten worden daarop in
de agenda gepresenteerd. Je kunt de Muziekmarathon ook volgen via Facebook: www.facebook.com/tilburgsemuziekmarathon.

Zelf bijdragen?
Heb jij nog een leuk idee voor de Muziekmarathon in Oud-Noord en wil je ook graag bijdragen aan dit muzikale en verbindende spektakel?
Vul dan het contactformulier op de website in of
Ouverture in De Poorten
De aftrap van de Tilburgse Muziekmarathon is mail naar muziekmarathon@contourdetwern.nl.
op zaterdag 2 juni in De Poorten. Van 15.00 tot
18.00 uur zijn er optredens van acts die je ook later in de Muziekmarathon tegenkomt, zoals Ratjetoe, Toon Janssen en Michelle Sweegers. Deze
harpiste van internationale allure woont vlak bij
De Poorten en zal voor deze gelegenheid populaire en toegankelijke muziek spelen. Iedereen
die wil proeven van de Muziekmarathon is van
harte welkom. Proeven kan aansluitend ook bij
een muzikale editie van Resto-013 in het wijkgebouw. Reserveer daarvoor van tevoren bij De
Poorten (013 464 92 10) of via www.resto-013.nl.

De wijkcentra bruisen!
De Tilburgse wijkcentra bruisen als nooit
tevoren. Ook in de centra in Oud-Noord is
steeds meer te doen voor en door bewoners. Dat wordt gewaardeerd, want jullie
geven de wijk gemiddeld een 8,02. Daar
zijn we trots op! We blijven investeren in de
gebouwen en de initiatieven die er plaatsvinden. Dat doen we natuurlijk niet alleen,
maar samen met bewoners en talloze
samenwerkingspartners. Het wijkcentrum
blijft de uitgelezen plek om anderen te ontmoeten en je talenten te ontwikkelen. Kom
ook eens langs bij het wijkcentrum bij jou
in de buurt!
Het Spoor internationaal
In MFA Het Spoor vinden regelmatig
themaweken plaats waarin een land
centraal staat. Zo stond in januari het
wijkcentrum in het teken van Amerika met een Amerikaans diner met hotdogs en hamburgers. Vorige week was
Frankrijk het thema. Je kon lekker romantisch eten in onze bistro en je kon
uiteraard jeu de boulen! Het volgende
thema is Duitsland. Wil jij op de hoogte blijven van deze en andere activiteiten? Loop
dan gerust eens binnen of kijk op onze facebookpagina: facebook.com/MFAHetSpoor.
Als je graag een bijdrage levert aan de
themaweken of een andere leuke activiteit
in gedachten hebt, kun je contact opnemen
met centrumcoördinator Bob. Hij is bereikbaar via boblegius@contourdetwern.nl en
013 542 16 64.

ContourdeTwern in Oud-Noord
adres

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

Vriendschapsbank voor 35-49 jaar
De Vriendschapsbank is een initiatief van
ContourdeTwern om vijftigplussers bij elkaar
te brengen. Sinds kort is er ook een Vriendschapsbank voor mensen tussen de 35 en
49 jaar. Een enthousiaste club mensen, die
elkaar gevonden hebben in allerlei leuke activiteiten, zoals poolen, wandelen, naar de
film gaan en meedoen aan een pub quiz. Het
afspreken gaat heel makkelijk en laagdrempelig via een groepsapp. Deze groep heeft
een bijzondere klik en nieuwe leden zijn van
harte welkom.
Zoek jij meer contacten om gezellig een kop
koffie mee te drinken of om samen te eten? Of wil
je samen sporten, praten over (on)belangrijke
dingen of naar de bioscoop? Kom dan eens

kijken bij de Vriendschapsbank. Iedereen met
een open en actieve houding is van harte welkom.
Wat kun je verwachten?
Je kunt deelnemen aan groepsactiviteiten zoals een gratis inloop voor gezelligheid en ontmoeting. Of je richt samen een lees-, kunst- of
cultuurclub op. Ook eenmalige activiteiten
zoals excursies behoren tot de mogelijkheden. Wil je zelf een nieuwe groep starten?
Ook dan ben je op het juiste adres! De Vriendschapsbank helpt je hierbij en zoekt naar
mensen die bij jouw groep willen aansluiten.
Heb je interesse of wil je meer weten over de
Vriendschapsbank? Neem dan contact op met
Annemarie Vermeulen via 06 451 33 696.

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer
Hoefstraat 175
5014 NK Tilburg

tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36
5041 AR Tilburg

tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49
5014 AE Tilburg

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl
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