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  KONINGSDAG

Sinds 1 januari 2017 is Poels Pollepel in gebruik als uitdeelpunt  
van brood en andere etenswaren.

Koning Willem Alexander en koningin 
Maxima zijn op 27 april in de schôônste 
stad van ‘t laand.
De eerste vraag die bij de meeste dames 
opkomt is: hoe zal koningin Maxima er nu 
uit zien?
Maxima ís een waarlijk schoonheidsideaal 
voor menig jonge vrouw, gelijk een 
koningin betaamt.
Het Paleis-Raadhuis herinnert aan 
koning Willem II en op de Heuvel is diens 
standbeeld te zien.

Voorafgaand aan dit gebeuren wordt de 
stad klaar gestoomd om het koningspaar 
te ontvangen.
Wegen worden geëffend en de 
burgemeester zorgt er voor dat de stad 
eer wordt aangedaan.
Koren worden uitgenodigd om op deze 
Koningsdag te schitteren met een keur 
aan gezangen.
Wij hebben hen in ons hart 
gesloten, vooral Maxima, 
koningin, moeder maar 
vooral onderdaan.

Door: Jan de Groot

 Op vrijdag 21 april is er een buurtcultuurfeest in de Hasselt: KASTEEL013. 
Hiermee zetten wijkbewoners en professionals met kunst en cultuur het voormalige 
Kasteel van Tilburg feestelijk op de kaart. Het plein wordt aangekleed met wat er de  

afgelopen maanden is gemaakt door jong en oud. Zo zijn er prachtige textielportretten van  
kasteelbewoners te zien en gebreide familiewapens gemaakt door de dames van Den Herdgang.  

              Ook is er een magische kasteelpoort, een KASTEEL013-route en een theatrale performance met als  
afsluiter een gezellig buurtfeest.  

KASTEEL013-ROUTE
Vanaf 16.00 uur kun je de KASTEEL013 route lopen. Deze route heeft 3 onderdelen met diverse kijk-, luister- en doe-activiteiten. 
In de tuin van de Kasteelhoeve kun je een lekker ouderwets potje schaken om helemaal in de kasteelsfeer te komen. 
En binnen bij de schouw, kun je luisteren naar een mooie kasteelromance. In wijkcentrum De Poorten vertoont 
Heemkunde Klein-Hasselt een bijzondere expositie met niet eerder vertoonde foto’s van de opgravingen van het 
voormalige kasteel. In het Stenen Kamerpark kun je houten puzzelstukken inverven voor een reuzepuzzel.

THEATRALE PERFORMANCE EN FEEST
Straatorkest KASTEEL013 neemt bezoekers om 18.00 uur mee van de Kasteelhoeve naar 
het Stenen Kamerpark voor het hoogtepunt van de dag: de theatrale voorstelling van 
Bouwjaar ’84 (18.30uur). Dit collectief van performers bouwt samen met spelers van 
Theatergroep Masker en wijkbewoners het ‘kasteel’ op spectaculaire wijze op (en ook 
weer af). Na de performance is het feest in het kasteel met optredens van het 
Ratjetoekoor en De Bent én iets lekkers van kookschool De Cantharel en RIBW. 

Kijk voor het volledige programma en de tijden op pagina 3
Meer informatie: : kasteel013.nl en voor vragen en opmerkingen  
: spektakelkasteel013@gmail.com 
KASTEEL013 is onderdeel van erfgoedprogramma   
’10 Dagen op pad voor de koning’. Zie pagina 4

KASTEEL013, buurTcuLTuurfEEST 
voor jong En oud 

Rondleiding BS Cleijn Hasselt door 
vrijwilligers van Stadsmuseum Tilburg 
Foto: Krelis Swaans

Archeologie met Weleer  
Foto: Krelis Swaans

De tweede helft jaren zestig, dus 50 jaar 
geleden, zijn Gerrit Poels, de broodpater, en 
zijn vrouw Angelique in Tilburg begonnen 
met de opvang van thuis- en daklozen. 
Later werden de activiteiten uitgebreid 
met kringloopwinkel La Poubelle, Blut, voor 
mensen die problemen hebben met omgaan 
met geld, tuinderij ’t Rooie Bietje en sociaal 
restaurant De Pollepel. Deze activiteiten 
zijn later zelfstandig verder gegaan.
Gerrit Poels bleef zich voornamelijk nog  
bezighouden met het uitdelen van brood  
onder de naam ‘Broodnodig’.

Sociaal restaurant De Pollepel moest, ondanks  
de pogingen van een groep betrokken personen,  
worden gesloten. Door de tomeloze inzet van  
met name Hülya, één van de pleegkinderen van 
Gerrit en Angelique heeft de gemeenteraad 
besloten De Pollepel vanaf 1 januari 2017  

OFFICIELE OPENING POELS POLLEPEL OP 11 MEI 2017

Bouwjaar ‘84 oefent met wijkbewoners 
op locatie

Ingang Poels Pollepel Stedekestraat

Koningsdag Tilburg 2017

Meer over 
Koningsdag Tilburg 2017 

en het bezoek van de 
koninklijke familie 

pg 4 t/m 6 

voor een 
periode van 
4 jaar beschikbaar te stellen aan Gerrit en 
Angelique Poels als blijk van waardering  voor 
hun belangeloze inzet voor zo velen in Tilburg.

De Pollepel heet nu voortaan Poels Pollepel om 
duidelijk aan te geven dat hier het gedachte- 
goed van Gerrit Poels tot uitvoering wordt 
gebracht: een broodnodige ondersteuning  
voor mensen die het heel hard nodig hebben.
Op 11 mei 2017 hoopt Gerrit Poels 88 jaar te 
worden. Dat is de reden waarom deze dag is 
gekozen voor de officiële opening van POELS 
POLLEPEL, een locatie waar 6 dagen in de 
week (alleen zondag gesloten) uitdelingen van 
brood en andere etenswaren plaatsvinden 
in een warme en gastvrije omgeving.
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Wind mee of wind tegen
Door: Rainier van Amelsvoort 
Over een klein half jaar sta ik aan de start van de 
Chicago marathon. Chicago heeft als bijnaam ‘the Windy 
City’. Dit komt omdat de politici in de jaren twintig 
van de vorige eeuw (de tijd van Al Capone) de naam 

hadden corrupt te zijn en alleen maar gebakken lucht 
te verkopen. Daarnaast komt het omdat Chicago aan een 

groot meer, Lake Michigan, ligt. Ook kronkelt er nog een rivier 
doorheen, Chicago River, vandaar dat het er hard kan waaien.

Wind kan een vervelende factor zijn tijdens het lopen. Soms heb je wind mee en loop 
je heerlijk maar met wind tegen moet je toch al snel harder werken voor hetzelfde 
resultaat. Momenteel heb ik de wind tegen. Maar dan letterlijk. Na een val van de trap 
enkele weken geleden heb ik last van mijn schouder. Zwaar gekneusd. Ook heb ik  
klachten aan mijn rechterscheenbeen. Dit doet pijn tijdens het lopen.

Zondag 19 maart was de AttilaRun. 600 meter rende ik samen met mijn zoon Storm  
en daarna nog zelf 10 km. Deze loop wilde ik absoluut niet missen. Ik heb die dag dan  
ook de pijn verbeten. Storm had de wind mee en haalde een knappe 3e plaats met  
als beloning een bronzen medaille. 

Ikzelf heb de moeilijkste 10km tot nu toe gelopen. Met pijn en moeite heb ik de  
streep gehaald. Met als gevolg dat de blessure verergerd is. Momenteel hou ik dan ook 
even rust. De Venloop in Venlo van 26 maart heb ik met pijn in mijn hart voorbij laten  
gaan. Ik hoop 23 april aan de start te kunnen staan van de 
Antwerp Ten Miles. Dan hoop ik weer de wind mee te hebben, 
zodat ik verder kan gaan met mijn voorbereiding  
op de marathon in Chicago, ‘the Windy City’.

Marianne van de Pol, dank je wel!
Marianne heeft zich 50 jaar geleden aan-
gemeld bij Jong Nederland, het Albert 
Schweitzer Gilde, Vredeman de Vriesstraat 38a 
Tilburg. In de kerk hoorde ze een oproepje dat 
het ASG leiders zocht voor de begeleiding van 
de groepen kinderen. Op een familiefeestje 
sprak ze met een nichtje die de oproep ook  
had gehoord. Ze spraken af zich samen op 
te geven. De zaterdag erop draaide ze al 
mee. Eerst was ze hulpleidster op de groep: 
meisjes junioren. Dit was de eerste groep van 
meisjes tussen de 11 en 14 jaar in Nederland! 
Landelijk had je alleen nog jongens junioren. 
Na een half jaar werd ze hoofdleidster van 
de kleine Rakkers, destijds de jongste groep 
tussen 6 en 10 jaar. De namen van de groepen 
zijn tegenwoordig anders: de Minioren (4-6 
jaar), de Maxioren (7-9 jaar), de Junioren 
(10-12 jaar) en de Senioren (13-15 jaar).

Over het waarom heeft ze nooit zo nagedacht, 
ze vond het gewoon leuk om te doen. En 
gezellig was het ook, ze zaten er bijna alle 5 
doordeweekse avonden. Zowel haar nichtje 
als zijzelf hebben hier hun mannen ontmoet. 
Helaas is haar man jong overleden.

Van het begin af aan was ze penningmeester 
en heeft ze de financiën mee verzorgd. Ze 
vroeg bijvoorbeeld de subsidie aan. Dit werk 
heeft ze 40 jaar gedaan, nu doet ze alleen nog 
ondersteunende taken. Ook heeft ze geen  
groep meer en gaat ze niet meer mee op  
kamp. Wel drinkt ze nog bijna iedere morgen 
koffie met de beheerder. ‘s Avonds loopt ze  
ook  regelmatig binnen. Ze woont 4 deuren 
verder, dus dat is makkelijk, gezellig en ze 
blijft op de hoogte. Het landelijk bureau is ook 
gehuisvest op het terrein van het ASG, en daar 
helpt ze vrijwillig mee in de administratie. Dit 
doet ze vooral in de eerste maanden van het 
jaar als de ledenbestanden moeten worden 

   

Academische Fysio-Manueel Therapeuten 
 

                                          Specialisaties:  Netwerken: 
 

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

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

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

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

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

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

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. 
 

'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

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

opgeschoond. 
Vroeger heeft ze 
ook nog meege-
holpen aan het 
maandelijks district 
blad. Toen moesten de 
teksten nog worden uitgetypt op een 
typmachine zonder backspace of delete.

25 Jaar is ze 9 dagen lang mee op kamp  
geweest met meer dan 100 leden. Ze deelde 
een ruimte met de EHBO en maakte het 
kampkrantje. Ook begeleide ze de Rakkers. 
In het begin zaten ze op een boerderij, 
jongens en meisjes strikt gescheiden, later 
in tenten, om en om meisjes/jongens. Ze 
was de Akka, de hoofdleidster. Ze herinnert 
zich een grappige opmerking van een van de 
kinderen die het vlees niet kon doorsnijden. 
“Akka ik heb zo’n taai mes”. Maar het vlees 
was niet taai en het mes ook niet bot.

Tijdens haar werkzame leven, heeft ze 44 
jaar bij de inspectiedienst van het ministerie 
van landbouw (en visserij) gewerkt. Ze kon 
typen als de beste en werd snel aangenomen 
door de hoofdinspecteur. Die had dezelfde 
hobby als Marianne: cryptogrammen 
puzzels maken. Eén keer zaten ze toevallig 
in hetzelfde boekje te werken; Dat werd een 
‘strijd’ waarbij het ging om wie de eerste 
was die ze allemaal had gemaakt. Marianne 
kon er bij een paar niet uitkomen. Als de 
hoofdinspecteur weg was, ging ze stiekem 
de antwoorden in zijn boekje opzoeken. 
Ieder jaar kreeg ze een grote bos bloemen op 
haar verjaardag van hem, ook toen hij niet 
meer werkzaam was voor dit ministerie. 

Later zorgde hij ervoor dat Marianne in april 
1993 een koninklijke onderscheiding kreeg 
van de koningin. De ere medaille in zilver 
verbonden aan de orde van Oranje Nassau. 
In de directiewagen reed ze naar Den Haag 
waar ze de medaille kreeg uitgereikt door Piet 
Bukman van het ministerie van landbouw. 
De oprichter van het JN ASG, Gerard Spijkers, 
bracht haar ouders mee naar deze uitreiking. 
Ze herinnert zich nog hoe trots haar vader 
was. Later heeft ze ook  
nog de gouden speld ge-
kregen van de gemeente 
Tilburg en de district 
onderscheiding van JN. 
Aan deze laatste hecht ze 
zelf de meeste waarde  
omdat haar man, die 
goudsmid was, deze had  
ontworpen en de onder-
scheiding voor iedereen 
persoonlijk maakte.

De lente is weer begonnen.
We kunnen weer genieten van allerlei  
bloeiende planten. Bloesembomen, klim- 
planten en heesters komen in bloei, alsmede 
natuurlijk tulpen, blauwe druifjes, narcissen,  
enz. Erg mooi zijn op het moment de groen-
blijvende Clematissen, zij bloeien rijk met  
talloze wit geurende bloemen.

Ik vind het erg leuk om verschillende klimplant- 
en door elkaar te laten groeien, bijvoorbeeld 
vroegbloeiende Clematissen gevolgd door de  
rijk bloeiende geurende blauwe regen met weer  
doorbloeiende klimrozen. Het is een belevenis,  
de achter elkaar en door elkaar bloeiende klim- 
planten te aanschouwen. Als je de blauwe 
regen heel de zomer blijft snoeien, (de lange 
scheuten op drie ogen terug te knippen) zal 
hij heel de zomer bloemen blijven geven.

Erg leuk in de lente zijn ook altijd de rijk  
bloeiende Azalea’s, Rododendrons Camelia’s en 
de geurende en rijk bloeiende Seringenboomp-
jes. Ceanothus of te wel Amerikaanse sering is 
ook erg mooi maar moet wel een heel beschutte 
plaats hebben, omdat die wel erg vorstgevoelig is.
Voor zomergoed is het nog te vroeg, je kunt 
ze wel kopen, maar het weer kan nog allerlei 
kanten opschieten, zomergoed kan niet tegen 

vorst. Als je ze dan toch gekocht hebt, zul je 
ze met koud weer moeten binnen zetten.
Het is ook weer de tijd om zomerbloeiende bol 
en knolgewassen te planten, hier heb je ook 
veel soorten van. Maar wel heel leuk en zeer 
lang en rijk bloeiend zijn bijvoorbeeld Dahlia’s.

Helaas gaat ook het onkruid weer hard 
groeien, mijn tip: verwijder het onkruid voor 
dat het gaat bloeien en zaad gaat schieten, 
als je dat doet zul je er veel minder werk aan 
hebben. Pas vooral op voor zevenblad, zo 
gauw je daar een plantje van ziet verwijder 
het met wortel en al. Elk stukje wortel wat 
je laat zitten wordt weer een nieuw plantje. 
Als het eenmaal in jouw tuin woekert, krijg je 
het niet meer of heel moeilijk verwijderd.

Mocht je nog planten willen verzetten, dan  
kan dat nog heel goed in april. Laat ze niet uit-
drogen en geef vooral in het begin goed water.

Zo dat waren weer enkele tuintips, 
veel plezier met uw tuin!

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

Léon van den Berg

De rijkbloeiende Clematis

TuinTips van Leon van den Berg

JN
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Muziek- straatorkest met Jeanne Coumans  
Foto: Krelis Swaans

Bent u geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Houdt u van indrukwekkende oorlogs- 
verhalen of bent u gewoon enorm nieuwsgierig naar oorlogsvoertuigen? Dan kunt u uw  
hartje ophalen. Van 27 april t/m 24 mei is er elke dag van 10.00 tot 17.00 uur een pop-up  
museum geopend in woon-zorgcentrum Joannes Zwijsen aan de Burgemeester Brokxlaan 

1407. Een pop-up museum houdt in dat het museum van 
Joannes Zwijsen eens in de zoveel tijd van inhoud verandert. 

Deze vorm van aandachtmeditatie vindt haar oorsprong in het Boeddhisme. De Amerikaan  
Jon Kabatt-Zinn (schrijver, arts en wetenschapper) heeft elementen uit deze oosterse traditie  
met elementen uit de westerse psychotherapie samengebracht in een achtweekse mindfulness 
training. Hierin leer je in 8 sessies op een ontspannen manier om te gaan met dat wat zich in je  
leven voor-doet, op dit moment. Gevoelens van stress, onverwachte veranderingen in je leven  
die lastig kunnen zijn: je kunt ze niet voorkomen, maar je kunt wel voorkomen dat je eronder  
gaat lijden. Mindfulness kan je hierbij helpen.

“Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen”. 

Inloophuis Midden Brabant biedt deze mindfulness-training aan. De training bestaat 
uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De training is voor iedereen, wel van belang 
is dat je bereid bent om op een open en eerlijke manier je eigen leven onder de loep 
te nemen, zonder uit te gaan van vooronderstellingen, overtuigingen of ideeën.

De training wordt verzorgd door Irma Hesselmans, gediplomeerd mindfulness-trainer en 
loopbaan- en levenscoach. : www.irmahesselmans.nl Vanaf 11 mei 2017, donderdag  
van 10.00 tot 12.00 uur Voor 8 sessies € 80,- inclusief lesmateriaal; reader, oefen-cd/usb-stick 

Doorlopend bieden wij de volgende workshops aan:  
Yoga/Mindfulness - Qi Gong - Zendala tekenen - Schilderen - Mandala tekenen -  
Klankontspanning - Ontspanningsmassages, energetische massages en pedicure. 

Aankomende belangrijke activiteiten in mei:
11 - Aanvang start nieuwe groep mindfulness
16 - Thema-avond ‘vermoeidheid bij kanker’
18 - Kookworkshop ‘volop lente’

Aanmelden: 
:  www.inloophuismiddenbrabant.nl of : info@inloophuismiddenbrabant.nl 

Loop ook eens binnen, je bent van harte welkom!

Een van de bewoners van dit centrum, John Simons, maakt 
zelf oorlogsvoertuigen en vertelt de prachtigste verhalen 
over de Tweede Wereldoorlog. Dhr. Simons is elke dag 
aanwezig vanaf 15.00 uur.

De hobby  van dhr. Simons is al tientallen jaren oud. Simons: 
”Toen de Russen Budapest binnen vielen, zag ik in de krant dat 
de bevolking de tanks tegen hielden door op straat te gaan zitten 

op een rijtje. Het hielp en de 
tanks keerden om”. Dit vond dhr. Simons zo 

fascinerend dat hij artikelen en allerlei voorwerpen begon 
te verzamelen die te maken hebben met de oorlog. Ook begon 
hij zelf oorlogsvoertuigen na te maken. Intussen zijn dat er 67! 

Ze zijn allemaal gemaakt van oude rommel en u kunt 
ze  bewonderen in het museum. ‘‘Alles is hergebruikt’’. 
Naast deze voertuigen brengt dhr. Simons vondsten 
mee uit de Tweede wereldoorlog. Over elk voertuig kan 
hij een indrukwekkend verhaal vertellen, waarvoor het 
voertuig is gebruikt maar ook waarvan het is gemaakt. 

Dhr. Simons is nooit uit verzameld. Heeft u nog een  
knoop, een stuk stof, oud geld of iets anders uit de  
oorlog? Dan kunt u dit inleveren bij Joannes 
Zwijsen en maakt u iemand erg gelukkig. 

u kunt ons vinden op facebook onder Joannes Zwijsen. 
Wilt u meer informatie? Bel dan naar : 013-549 26 00.

 www.plus.nl

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

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

IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nl

Bestel uw 
boodschappen 

op plus.nl

en kies voor 
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IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

16.00 - 18.00 uur 
KASTEEL013-ROUTE 
KASTEELHOEVE, Hasseltstraat 256
 ▪ vertelling Kasteelromance - Bert    

    Oerlemans (Luisteren in je leunstoel)
 ▪ lekker schaken - Herman fitters 

WIJKCENTRUM DE POORTEN, 
Hasselstraat 194
 ▪ archeologische tentoonstelling    

   opgravingen Kasteel van Tilburg    
   (2e verdieping) 
 ▪ foto-expositie opgravingen  

    (niet eerder vertoond) - Krelis   
    Swaans, Heemkunde Klein-Hasselt

STENEN KAMERPARK
▪  workshops kasteelpuzzel maken -
   Krejakids013 & Studio Droombeeld 

AVONDPROGRAMMA STENEN KAMERPARK

18.00 uur STRAATORKEST  
Loop mee van de Kasteelhoeve 
naar het Stenen Kamerpark

18.30 uur «««hoogtepunt»»»  
THEATRALE VOORSTELLING 
BOuWJAAR ‘84  bouwt het kasteel met 
Theatergroep Masker en wijkbewoners 

  19.00-20.30uur FEEST 
feest in het kasteel met optreden 
Ratjetoekoor en De Bent, Soep/ hapje 
door kookschool De Cantharel en RIBW

ProgrAMMA KASTEEL013 - vrIjdAg 21 APrIL 

Kasteel maken met Krejakids013 
Foto: Krelis Swaans

Textielportretten door 
Bakfietsjuf  Foto: Krelis Swaans

Workshop Mindfulness 
Mindfulness is een levenshouding waarop je op een bewuste en vriendelijke manier je 
aandacht richt op wat zich op dit moment voordoet. In dit kader is de Mindfulness-training 
een achtweekse stress-reductiemethode waarin je deze houding kunt leren ontwikkelen.

Oorlogsvoertuigen in pop-up museum Joannes Zwijsen

En het is prachtig geworden! De kinderen 
in de wijk zijn er super blij mee en wij ook. 
Telkens als we langs de speeltuin komen 
zien we kinderen genieten. Dat is waarvoor 
we het hebben gedaan. We maken het nog 
mooier door de bankjes nog te verven.
Nu samen ervoor zorgen dat het netjes blijft 
en hopen er geen honden meer worden 
uitgelaten. In de toekomst hopen we het gras 
te kunnen vervangen door kunstgras.  

Speeltuin Noorwitsstraat
Door: Marion en Trees, initiatiefneemsters  

“Het is gelukt, we hebben een speeltuin!” Zaterdag 25 maart is de Speeltuin Noorwitsstraat  
feestelijk geopend samen met de buurt en met een glaasje kinderchampagne. Het was
prachtig weer en er werd volop gespeeld.

Omdat  de burgemeester niet aanwezig 
kon zijn, hebben we zelf het lint 
doorgeknipt, samen met kleinzoon Pelle.

Mede door de steun van Mooi zo goed zo, de 
Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt/
Verrijk je wijk, Rabobank, Het Boekenschop, 
Spiegelglasfonds, Tivolifonds en 
de Gemeente Tilburg hebben we 
een speeltuin/trapveldje kunnen 
realiseren aan de Noorwitsstraat. 
Sponsors bedankt, we gaan genieten!

Informatie of vragen: kasteel013.nl  : spektakelkasteel013@gmail.com
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Donderdag 27 april 2017 organiseert Onder-
nemersvereniging De Hasselt in Tilburg 
alweer voor de 45e keer de KONINGSDAG 
BRADERIE. Deze wordt gehouden in de 
Hasseltstraat en op het Textielplein. 

Er zullen ook dit jaar zeker weer zo’n ruim 
honderdvijftig kramen en verkoopwagens 
aanwezig zijn. Verder wordt er ook gezorgd 
voor muziek over de gehele braderie en 
een podium met diverse artiesten. Er zijn 
leuke kinderattracties en ook de inwendige 
mens zal niets te kort komen. Ook is er volop muziek en 
activiteiten voor jong en oud. De braderie is van 10.00 
tot 17.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

Ondernemersvereniging De Hasselt
Ondernemersvereniging De Hasselt is opgericht op  
19 februari 2001. Het doel van de vereniging is het  
verbeteren van de samenwerking tussen de aangesloten  
ondernemers, het gezamenlijk organiseren van evenementen en een aanspreekpunt vormen  
voor overheidsinstanties. Tevens het promoten van De Hasselt voor én met zowel  
ondernemers als bewoners.
We proberen de samenhorigheid in de wijk te bevorderen door samenwerking en door het  
organiseren van leuke activiteiten. We zouden het toejuichen als ContourdeTwern lid wordt  
zodat we beter kunnen samenwerken. Ook willen we verhuur van leegstaande panden  
stimuleren zodat de Hasseltstraat een levende straat blijft. Drie jaar is de gemeente bezig  
geweest om de Hasseltstraat te renoveren, wat veel nadelige gevolgen heeft gehad voor  
de ondernemers, maar het resultaat is een nettere  
straat, betere parkeerplekken en stoepen 
die weer zonder gevaar te belopen zijn!

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  ●

Dit initiatief wordt ondersteund door  het 
Oranjefonds, het fonds waarvoor ons 
koningspaar actief  is. Opbrengsten gaan 
altijd naar goede doelen en komen vooral 
terecht in alle wijken van Nederland. Dit om 
de saamhorigheid onder de wijkbewoners 
te vergroten. Ook hiervoor zal in juni een 
Oranjefonds collecte gehouden worden, 
en een deel van de opbrengst komt dan 
ook weer ten goede aan de wijk. Het 
andere deel van de opbrengst wordt weer 
besteed om materialen aan te schaffen 
voor bijvoorbeeld een speelplek, toestellen, 

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Elk onderdeel uit het programma ‘10 dagen 
op pad voor de koning’ speelt zich af op een 
andere locatie en voor een divers publiek. Zo 
wordt de koningskwis aangeboden aan  
cliënten van De Wever, is het project 
KASTEEL013 gericht op wijkbewoners van de 
Hasselt en erfgoedliefhebbers, kunnen de  
Tilburgers zelf hun koninklijke verzamelingen 
laten zien en is het stickerboek beschikbaar 
voor kinderen uit alle wijken van de stad. Het 
gehele tiendaagse erfgoedprogramma bereikt 
op deze manier een breed publiek. Er zijn 
stempelkaarten beschikbaar voor de  
bezoekers aan de activiteiten. Stadsmuseum 
Tilburg is benieuwd wie de fanatiekste 
bezoeker van het erfgoedprogramma wordt. 
Onder degenen met de meeste stempels  
wordt een toepasselijke prijs verloot. 

Koningsactiviteiten in Oud-Noord
21 april 2017 Koningskwis in Den Herdgang
Stichting Tilburgse Taol heeft speciaal voor 
Koningsdag een kwis ontwikkeld. Leden van de 
stichting gaan naar verschillende locaties van 
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 Ti lburg in 13 werelden voor de Koning

                                     10 dagen op pad voor  
        de Koning - een vorstelijk erfgoed-programma voorafgaand aan Koningsdag
Erfgoedpartners Tilburg ontwikkelden een vorstelijk programma voorafgaand aan Koningsdag. Tussen 18 en 27 april is er dagelijks minimaal  
een activiteit waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat. De keuze om met 18 april te beginnen is niet voor niets;  
op die dag werd in 1809 het dorp Tilburg tot stad verheven. Het was geen koning van Oranje die Tilburg stadsrechten gaf, maar  
Lodewijk Napoleon, de broer van ... Deze van oorsprong Franse koning waardeerde de Tilburgse nijverheid en de groei van de stad.

De Wever. Dit is ‘s middags bij Den Herdgang.  
Weet u antwoorden op de vragen over 
Tilburg, de Tilburgse taol, Willem-Alexander 
en het koningshuis toen en nu? uw antwoord 
geeft u aan door uw ‘kroontje op’ of uw 
‘kroontje af’ te zetten. De winnaar ontvangt 
van Stichting Tilburgse Taol een Tilburgs 
Leesplèngske. Ook deelnemers van buiten 
Den Herdgang zijn welkom bij deze kwis. 

22 april 2017 Koningsklokken kijken
Werkgroep De Torenklok biedt Tilburgers 
de gelegenheid om de klokken van de 
Goirkese toren van dichtbij te bekijken. Op 
Koningsdag zullen om 9.00 uur ’s morgens 
zoveel mogelijk klokken te horen zijn. 
Op zaterdag 22 april kun je de toren van de 
Goirkese kerk beklimmen. Onderweg kom je 
interessante dingen tegen waarbij leden van  
De Torenklok uitleg geven. Zo wordt er verteld 
over de historie van het gebouw, het klok- 
gieten, bouwkundige elementen. Eenmaal in  
de  toren heb je een riant uitzicht over de  
omgeving van Tilburg. De luidklokken worden  

toegelicht en uiteraard worden de klokken  
even geluid! Beklimmen Goirkese kerk aan de 
Goirkestraat: 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur
Aanmelden via : detorenklok@gmail.com
Deelname kost € 5,00 aldaar te voldoen. 
Deze inkomsten worden gebruikt voor 
het onderhoud van de Goirkese kerk. 

23 april 2017 Torenblazen
ferd van Gestel, bewoner van de 
Bouwmeesterbuurt, nam het initiatief om op 
zondag 23 april 2017 letterlijk ‘hoog van de 
toren te blazen’. Van Gestel, die zelf muzikant 
is, riep een aantal muzikanten bijeen om de 
buurt te trakteren op een feestelijk koninklijk 
concert. De volgende nummers staan op het 
programma: Taptoe signaal; Tamboermarsen; 
Koning Voetbal; Tilburg volkslied; Cent 
Mille (frida Boccara); Wilhelmus; Young 
Amadeus(Mozart) en als besluit het Willem II  
lied. Het concert begint om 12.00 uur na 

de zondagse mis en duurt een half uur. 
Luisteraars zijn echter van harte welkom vanaf 
11.00 uur bij de kinderboerderij achter de 
kerk. Vandaar is het geluid het beste te horen 
en staat iedereen veilig. Zowel Kerkibo als 
Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt 
zorgen voor een warme ontvangst met 
koffie, thee en een vorstenbroodje. Zij doen 
daarvoor een beroep op Verrijk je Wijk. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en 
deelnemers hoeven zich niet aan te melden.

27 april 2017 Klokken luiden
Op initiatief van Werkgroep De Torenklok 
luiden op Koningsdag 27 april 2017 alle 
klokken van de stad. Tijdens dit feestelijk 
begin van de dag versieren bewoners 
hun straat en hangen de vlaggen uit. Een 
vorstelijk begin van Koningsdag!!

Meer informatie :  www.erfgoedtilburg.nl

KONINGSDAG BRADERIE DE HASSELT
Kom eens langs bij je buurtbewoners

zandbak of plantenbakken in de buurt. Het 
is duidelijk dat het Oranjefonds een fonds 
is waarvan de opbrengsten altijd besteed 
worden aan de wijkbewoners zelf! 
Kom gezellig langs zodat we er met 
zijn allen een heel leuk koningsfeest 
van kunnen maken, en herinner je 
deze dag als er een collectant van het 
Oranjefonds aan de deur komt.

Graag tot ziens op 
Koningsdag in de 
Hasseltstraat.

Op donderdag 27 april, Koningsdag,  is er ook  een gezellige, ‘Kom eens langs bij je 
buurtbewoners!-kraam  voor de deur, van Hasseltstraat 242. Bij deze kraam kun je iets 
doen, ergens naar kijken, gezellig bijkletsen en misschien nog iets leuks meenemen. 

Textielplein

Hasseltstraat

Ruim 120 kinderen van OBS Yore en de Jan Ligthartschool hebben in 6 workshops op de 
locatie van KunstKabaal gewerkt aan een creatief project rondom de koninklijke familie.

Koning-kinderen-kunstkabaal

In iedere workshop van  
2 uur mochten de  
leerlingen kleding van  
papier voor de koninklijke  
familie ontwerpen. Ze  
hebben prachtige kostuums, 
hoeden, schoenen en  
kapsels gemaakt en natuurlijk 
mochten ze die eerst zelf 
even passen. Alle ontwerpen 
zijn rond Koningsdag in 
de stad te bewonderen. 
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Wereld 1 Aankomst
De koninklijke familie arriveert rond 11 uur 
per trein op het station van Tilburg. Zij worden 
welkom geheten door burgemeester Peter 
Noordanus en enkele Tilburgse kinderen. Hier 
start het bezoek, dat ongeveer 2 uur zal duren.

Wereld 2 Groots welkom
Op het Burgemeester Stekelenburgplein wordt 
het koninklijk gezelschap muzikaal ontvangen. 
Samen met honderden koor-leden, wordt één 
groot koor samengesteld: dit megakoor en het 
Euregio Jeugdorkest verzorgen de muzikale 
ontvangst van de Koninklijke familie. Op het 
moment dat de Koninklijke familie arriveert, 
zingen en spelen zij de ‘Tune van Tilburg’, 
geschreven door Guus Meeuwis. Tijdens dit lied 
wordt een dans uitgevoerd door de dansers 
van fontys Hogeschool voor de Kunsten.
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 Ti lburg in 13 werelden voor de Koning                                                  Op 27 april 2017 viert de koninklijke familie  
               Koningsdag in onze stad. Het gezelschap legt een route af langs 13 programma-
onderdelen of werelden. Elke wereld vertelt een stukje van het verhaal van Tilburg.  
In De Spoorzone zal de koning en de koningin en hun gevolg langs 8 werelden lopen.

Ook leerlingen van Marlous Nypels zijn  
gevraagd hieraan mee te doen. De Pianostudio 
is al sinds 2003 gevestigd aan het Kasteelpad 6  
in de wijk `t Goirke. Daar wordt lesgegeven aan 
leerlingen van beginners tot gevorderden. 

Voor dit geweldige project heeft Marlous een 
selectie gemaakt van 10 leerlingen. Vanwege de  
grote interesse van vele pianisten in Tilburg zijn er 
uiteindelijk 3 geplaatst. Er worden zondagen  
gerepeteerd met alle pianisten. De leerlingen van 
Marlous worden tijdens de individuele les door  
haar gecoacht. Ook spelen ze in duo lessen met elkaar om zo beter te kunnen horen hoe de partij 
verdeeld is, want 50 pianisten bij elkaar is heel veel geluid! Marlous geeft dan tips, en luistert of 
alles wel gelijk loopt, ritmes kloppen en de leerlingen spelen zoals de componist bedoelt! Want met 
50 pianisten tegelijk heb je niet heel veel vrijheden en kun je het niet veroorloven een eigen  
toevoeging te spelen.

“Het is wel serieus en veel oefenen anders kom je er niet mee tijdens de repetities”, aldus Roberto 
Gartz, deelnemende pianist. Jan Stoop: ‘”Ik ben blind voor mijn eigen foutjes, maar Marlous niet 
hoor, haha. Elke keer kom ik weer vol energie thuis van een les van haar. Of ik het spannend vind? 
Zeer zeker. Als ik thuis voorspeel voor vrienden, dan doe ik dat standaard met trillende handen 
en een loopneus. Als straks de koning komt spelen, dan zal dat niet veel minder zijn, vrees ik.”
 
Marlous is blij dat ze als pianostudio door de organisatie is benaderd. Vaak zoekt ze zelf samen- 
werking met collega muziekpraktijken. In de foyer van Theaters Tilburg organiseert ze samen  
met een andere pianodocent al jaren op rij een december concert door en voor de leerlingen.  
Met een viool-praktijk en dansschool heeft de Pianostudio meegewerkt aan een muziek  
vertelling in de concertzaal. 
Met veel pianisten samenspelen, is voor leerlingen van Marlous niet vreemd. In de Grote Kerk  
in Breda is er 2 keer een concert geweest door 120 pianisten. Een stuk geschreven door de  
Bredase componist Kristoffer Zegers ‘Piano Phasing’. De Oranjes zijn ook verbonden met deze  
kerk in Breda......en nu met de stad Tilburg......Pianostudio Marlous Nypels is er ook weer bij,  
is dat toeval..... Overigens wordt het stuk PianoPhasing in het najaar van 2017 ook in Tilburg uit- 
gevoerd, dan zijn er weer leerlingen die mee doen! Marlous Nypels :  www.pianolessentilburg.nl

Pianisten van Pianostudio Marlous Nypels verwelkomen de Koning

Wereld 7 Urban sports
Als onderdeel van Koningsdag staat er bij de 
Hall of fame een enorme constructie, het 
urban Playfield, waarop diverse urban sports 
zich presenteren aan de koninklijke familie. 
Denk aan free-runners, skaters, klimmers, 
BMX-ers, stuntsteppers en streetdancers. 

 
Om 14.00 uur, als de koning zijn route heeft  
gelopen, wordt het terrein rondom de Hall of 
fame opengesteld voor publiek en zijn er de  
hele middag spetterende sport- en cultuur-
activiteiten. Deze zijn gratis toegankelijk. 
Dit alles begeleid door een fijne selectie 
dj’s. Tevens zal Boef, beter bekend als dj van 
Boef en de Gelogeerde Aap, de remix van 
het Tilburgse Koningslied presenteren. 

Wereld 8 50 piano’s 
In de Koepelhal staan 50 piano’s opgesteld. 
50 pianisten uit alle lagen van de Tilburgse 
samenleving, van jong tot oud, brengen een 
speciaal gecomponeerd stuk ten gehore. Onder 
hen zijn bekende Tilburgse pianisten en  
minder bekende Tilburg Oud-Noord pianisten. 

Het Koningspaar verlaat Tilburg Oud-Noord  
via het NS plein onder de spoorbrug 
door naar wereld 9 t/m 13. 

Er wordt op 27 april een spectaculaire 
kettingreactie gebouwd. Samen met het 
ROC zijn er allerlei onderdelen voor deze 
reactie gemaakt. Het belooft een toffe reactie 
te worden en samen met verschillende 
scholen wordt deze op koningsdag in elkaar 
gezet. Misschien bouwen de prinsesjes 
zelfs een beetje mee. Bekijk de filmpjes op 
: www.kettingreactievoordekoning.nl 

Het Ontdekstation

Koren uit Oud-Noord

90 maatschappelijke, sociale en burger-
initiatieven zijn namens hun organisatie 
aanwezig op Koningsdag in de wereld van 
de ‘Social marketplace/geuren en kleuren’. 
Ze hebben in MfA De Poorten hun eigen 
gemaakte appeltje van oranje in die 
verbindingsboom gehangen die uiteindelijk 
een mooi plekje zal krijgen op de route 
van Koningsdag in wereld 6. De boom is 
gemaakt door studenten van het ROC.

Appeltjes van oranje

Wereld 6 Tilburg in geuren en kleuren
In deze wereld ontmoet het gezelschap Rania 
Sommakia, een Syrische vluchtelinge. Zij woont 
hier nu anderhalf jaar, spreekt al behoorlijk 
Nederlands, en zet zich enorm in om een 
groot ‘dankjewel’ uit te dragen naar Tilburg 
en naar Nederland. Op de parkeerplaats die 
aan de linkerhand ligt, bevindt zich een Social 
Marketplace: Tilburg in Geuren & Kleuren!

Wereld 3 Carnaval der culturen
Deze wereld laat de verschillende gezichten 
van de stad zien. Van roze maandag tot 
carnaval. Aan de Burgemeester Brokxlaan is 
veel ruimte voor publiek. Daarachter staan 
carnavalswagens opgesteld. Er is een ‘pink 
zone’ en de Tune van Tilburg is weer te horen, 
gespeeld door een slagwerkgroep. 

Wereld 4 Tilburg bouwt een feestje
In deze wereld staan muziek, sociale en 
maatschappelijke initiatieven centraal. Op 
de binnenplaats is een feestlocatie gebouwd 
door mensen met een beperking, samen met 
professionals. Deni Ypenga staat hier op het 
podium als de koninklijke familie langskomt. Zij 
is één van de talenten van het project ‘wie wil 
jij zijn’. Dit project biedt jongeren die op het 
randje van criminaliteit stonden een nieuwe 
richting in hun leven door middel van muziek. 

Wereld 5 Tilburg onderwijsstad
Het gezelschap bezoekt Het Ontdekstation, 
een educatief project waarin kinderen uit 
alle lagen van de Tilburgse samenleving 
uitgedaagd worden om zelf uitvindingen te 
bouwen. Tilburg is een onderwijsstad, en 
alle soorten onderwijs komen hier samen: 
Basisschool-leerlingen, PABO-studenten, 
VMBO-ers en universitair studenten 
bouwen samen een grote machine. 

Hall of Fame

‘Het zingen voor je leven  
koor’ oefent voor de koning

Voorzitter Walter van de Sanden van De 
Begonias uit Tilburg Oud-Noord bracht het 
idee naar voren. Wat zou het leuk zijn als alle 
koren uit Tilburg de koning welkom zouden 
heten met een gezamenlijk lied. Dit idee had  
hij opgestuurd naar de organisatie van Konings- 
dag. Het idee is aangenomen maar in een uit- 
gebreidere versie. Lucy Vromans secretaris van  
De Begonias: “Daar zijn we natuurlijk trots op.  
We hopen op goed weer en een geweldige dag!”

Art-fact heeft zich er sterk voor gemaakt om de 
amateurkunstsector een rol te geven in het 
programma. De uitkomst hiervan is dat ze Tilburg 
samen op de kaart zetten als KORENSTAD. 
In totaal staan de volgende 3 nummers op het  
programma: Het Slavenkoor uit Nabucco  
(Verdi), O fortuna uit Carmina Burana (Carl 
Orff), De Tune van Tilburg (Guus Meeuwis). 
De koren repeteren 2 keer in  het Willem II  
stadion en één keer vlak voor 27 april op de  
locatie zelf. De koren hebben orkestbanden 
gekregen om zelf van te voren te oefenen. 

Van ‘Les amis’ nemen 10 leden deel aan 
deze activiteit. ‘Het zingen voor je leven koor’ 

neemt deel aan het zingen voor de  
Koning. “We zijn benaderd via Art-fact en  
bijna alle koorleden waren hier hartstikke  
enthousiast over”. Ook Elly: “Toch wel heel 
bijzonder om voor onze koning te mogen 
zingen. Dat doe je niet dagelijks. Het lijkt 
me voor de koning ook wel leuk om door 
zoveel mensen toegezongen te worden. Nu 
nog hopen op een beetje mooi weer”.

Er is al flink geoefend door vele 
kinderen in verschillende workshops 
bij Het Ontdekstation. 

Marlous, Roberto en Jan
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En dan ook nog eens bijna bij ons om de hoek.
Helaas paste ons jubileum niet in de plannen 
van de organisatie, maar we weten zeker dat 
hij die dag eventjes aan ons denkt (tenminste, 
dat maken we onszelf dan maar wijs).

Al 50 jaar vermaken wij kinderen uit de wijk en  
daarbuiten in en rondom ons clubgebouw in 
de Vredeman de Vriesstraat. Dat doen we niet 
alleen met wekelijkse groepsbijeenkomsten. 
Veel (oudere) buurtbewoners kennen ons ook 
nog van het ophalen van het oud papier voor 
ons Korps Albert Schweitzer; de optredens 
van datzelfde korps met majorettes tijdens 
feesten in de buurt;  het feestelijk openen van 
de Klutskusstraat tijdens carnaval; het naspelen 
van Sint Maarten; het driekoningenzingen, 
en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Tegenwoordig komen we met de groep wat 
minder de straat op. Al is er ieder jaar wel een 
groepje dat gaat zingen voor Sint Maarten of 
Driekoningen. Wel bezoeken we  met enige 
regelmaat onze vrienden bij Den Herdgang voor 
een sjoelcompetitie, een competitie koersballen 
of gewoon omdat we iets leuks aan ze willen 
geven. Waardevolle momenten voor zowel onze 
kinderen als de bewoners van Den Herdgang. 

  KONINGSD A G

Oranjesouvenirs van textiel bestaan al lang. Het 
TextielMuseum bezit een grote en fraaie collectie
gedenktextiel, variërend van kleurrijke, gedrukte 
gedenkdoeken tot glanzend witte damast met
ingeweven koninklijke portretten, vlaggen en 
kronen. Een selectie hiervan presenteren we in de
tentoonstelling ‘Oranje boven!’ in het kader van 
Koningsdag 2017 in Tilburg. In de Damastweverij
worden de fleurige gedenkdoeken en het glanzend 
wit damasten tafelgoed gepresenteerd. In het
TextielLab kunt u zomaar Jan Taminiau tegen het lijf 
lopen. Hij werkt in het kader van de 50e verjaardag 
van de koning aan een nieuw meesterwerk. Dit 
wordt later toegevoegd aan de expositie.
De activiteiten ‘Oranje boven!’ in het Textiel-
Museum vinden plaats van 1 april t/m 11 juni 2017.

Onze Koning en Jong Nederland ASG 50 jaar!!!
Hoe bijzonder kan een jubileumjaar zijn? Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde is in 2017 
50 jaar geworden en is dat sinds afgelopen zomer al aan het vieren met o.a. een uitje naar  
Toverland tijdens ons zomerkamp;  een nieuw logo en een nieuw uniform voor leiding en  
kinderen. Onze koning wordt dit jaar ook 50. Het kan geen toeval zijn dat hij juist onze  
stad uitkiest om zijn 50ste verjaardag te vieren. 

We doen stiekem toch nog best veel en wat  
hebben we in de 50 jaar ongelooflijk veel  
gedaan. De koning en koningin zullen vast heel  
trots op ons zijn.

Reünie 13 mei 
Om te vieren dat we ook trots zijn op onszelf 
en op iedereen die een leuke tijd heeft gehad 
bij ons, zouden we het heel leuk vinden om alle 
oud-leden, -leiding en -vrijwilligers weer te zien 
op onze reünie van 13 mei. Met oude foto’s 
en films, een lekker hapje en een drankje alle 
herinneringen uitwisselen en wie weet, ook 
adressen, telefoonnummers en facebook-
pagina’s.
Ben je in de afgelopen 50 jaar jeugdlid, 
leiding of vrijwilliger geweest bij Jong 
Nederland Albert Schweitzer Gilde, dan 
zouden we het echt superleuk vinden om je 
weer te zien op zaterdagavond 13 mei.
Aanmelden kan door € 10,00 over te maken 
naar NL57INGB0002047440, t.n.v. Jong 
Nederland Albert Schweitzer Gilde Tilburg 
o.v.v. je eigen voor- en (meisjes)achternaam. 
Informatie over de reünie staat ook op 
onze site : www.jongnederlandasg.nl 
Bezoek ook onze speciale facebookpagina: 
reünie Jong Nederland ASG Tilburg.

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.

Koninklijke dieren
Bij een koninklijke editie van onze wijkkrant,  
hoort natuurlijk ook een koninklijk verhaal. 
Het lievelingsdier van onze koning is een 
paard, maar daar hebben we geen plaats 
voor in onze praktijk. Paarden passen 
niet op de behandeltafel. Wel hebben we 
patiënten met koninklijke namen: de poezen: 
Alexander en Maxima uit Waalwijk en 
hamster Willem-Alexander uit Tilburg. Die 
hamster was wel heel speciaal, want toen 
hij bij ons op consult was om naar zijn oren 
te laten kijken, bleek dat het een dametje 
was. Dus nu heet ze Willem-Alexandrà en 
de oorontsteking is helemaal genezen.
Verder hebben we natuurlijk een heleboel 
dieren die zich ‘prinses op de erwt’ voelen. 

Die worden na een operatie prinsheerlijk 
wakker op een warmtematje en een dik 
kussen en liggen dan hooghartig om zich heen 
te kijken met hun pootjes lekker ingevouwen.
En een paar patiënten die zich ’van de prins 
geen kwaad bewust’ zijn: die doen oliedomme 
dingen, zoals Herman, die de glazen schaal 
met kipperestjes en -botjes op de grond 
gooide en het vervolgens   met stukjes glas op 
gegeten heeft. Of Annie, die de paaseieren al 
van tafel snoepte, terwijl chocolade niet goed 
is voor dieren. Of Koetje, die zich stiekem 
onder het bed verstopte om de hechtingen 
van zijn castratie eruit te likken. Gelukkig gaat 
het met alledrie weer helemaal goed. Tot 
zover over dieren met een koninklijk tintje. 

Op vrijdag 17 maart ontving het 
TextielLab in Tilburg als kroon op het  
werk het recht tot het voeren van 
het Koninklijk Wapen, met de 
toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’, gedurende 25 jaar.

‘Oranje boven!’            TextielLab Hofleverancier
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Het is zaterdagmiddag op een zonnig Pieter Vreedeplein, de 
windwaait stevig. Langzaamaan vult het plein zich met kinderen. 

Allemaal dragen ze een uniform in de welbekende kleuren van  
Scouting. “Toch zie ik dat ze allemaal verschillende dassen hebben: Hmmm, 

dit is niet alleen Scouting Esjeeka waarmee we iets doen in de stad.”

Kijk ons nou!
Om aan de stad te laten zien dat scouting springlevend is in Tilburg, is er vanmiddag een 

speciale dag onder het mom van: ‘Kijk ons nou!’. 5 Tilburgse scoutinggroepen doen midden 
in het centrum activiteiten met hun jeugdleden. De middag begint met een gezamenlijke 

opening op het Pieter Vredeplein: 150 scoutingleden die samen de vlag hijsen. Van iedere 
aanwezige scoutinggroep, mocht 1 jeugdlid de vlag hijsen. Namens Scouting Esjeeka is dat 

Kuba van de Scouts. Het openen is een van de rituelen van scouting.

Leuke spelletjes
Na het hijsen van de vlaggen is iedereen in groepjes verdeeld en kan het spel  beginnen. Het 

groepje van Seth begint in de Heuvelstraat met een fotospeurtocht langs de etalages. Daarbij 
moet je heel goed zoeken en erg goed opletten wat je allemaal ziet. 

Seth: “De speurtocht is voorbij nu gaan we ‘bikken’. Dat is heel leuk want dan gaan we met 
iedereen samen ranja drinken en een 

donut eten en volgens mij krijgen we ook 
nog een snoepje. De kinderen die net 

op het plein hadden gespeeld gaan de 
speurtocht doen en wij mogen nu op het plein gaan spelen”.

Op het plein zijn verschillende spellen waar ieder groepje langs 
gaat: schminken, een escaperoom (in een tent), een spel met een 
kano, en een echte klimwand van wel 8 meter hoog! “Daar staat 

een hele lange rij, dus ik denk niet dat het nog gaat lukken om daar 
in te klimmen. Dat vind ik wel een beetje jammer”.

“Ik had al een bouwwerk 
gezien van palen. Met ons groepje gaan we daar naar toe. Weet je wat dat is? Een 

familieschommel, die helemaal van palen en touwen gemaakt is. Hij gaat best 
wel hard, cool! Nu wil ik weten hoe ik dat ook kan maken. En dat kan want tijdens 

het volgende spel gaan we bouwen met bamboestokken en elastieken en dat is 
dus eigenlijk leren pionieren. Ik hoop dat we dat dat nog een keer gaan doen, want 

dit vind ik echt heel leuk”. (pionieren is het bouwen met palen en touwen) 

Samen de dag sluiten
Rond 16.00 uur wordt samen de dag afgesloten: de vlaggen worden naar 

beneden gelaten. Alle kinderen krijgen een naambandje voor op hun blouse als 
aandenken aan deze leuke middag! “Dus nu moet ik echt mama zoeken want dan 

kan ze die snel op mijn blouse vastnaaien”.
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  Kinder

Julian (3 jaar) uit de 
groep Zandoogje van 
kinderdagverblijf 
KrisjKrasjKresj heeft 
deze ‘koninklijke’ 
tekening gemaakt 
na uitleg over 
Koningsdag en Koning 
Willem-Alexander.

Wat doet een 
koning?: “Slapen  
     en baas van   

     het huis.”

“De meisjes 
(dochters) zijn 

echt cool.”

Kinderen van de BSO Kinderopvang NulVier  (4 tot 6 jaar). Over de koninklijke familie terwijl ze bezig waren met deze 
prachtige tekeningen.

  “Ik denk dat     
        ze een mooi    
        kasteel huis 
           hebben.”

“Ik denk 
dat ze echt 

verliefd 
zijn.”

Lievelingseten 
van de koningin?: 

“Frietjes.”         “Maxima 
      lijkt niet op 
Maxima.”

“Ik denk dat 
koningin Maxima 

héél lief is.”

“Ik denk dat ze 
getrouwd zijn.”

“Mijn mama 
is liever dan 

koningin     
     Maxima.”

Lievelingseten 
van de koning?: 

“Bloemkool.”

“Ik wil de koning 
en koningen 

graag een groot 
applaus geven.”

Salma kwam een paar weken geleden langs bij mij 
met een wens. “Meneer Guus, graag zou ik een keer 
directeur willen zijn van de school, mag dat?“ 
Natuurlijk heb ik de wens graag in vervulling laten 
gaan. Afgelopen donderdagochtend nam Salma 
mijn plek over. Ze beantwoordde de vragen van 
leerlingen, teamleden en collegadirecteuren, 
ze heeft mijn mailbox opgeschoond, een stukje 
geschreven voor het oudercontact en daarnaast 
heeft ze mijn (sorry haar) bureau keurig geordend.

Helaas is het voor mij dan minder fijn als meneer 
Sander vraagt: “Kan Salma die rol voor altijd 
overnemen?” Of als Salma zegt: “De leraren moeten 
wel harder werken dan een directeur”.
 
Één ding is zeker Salma heeft het prima gedaan. Ik 
weet het zeker Salma,  jij wordt later directeur!

Wens Salma: directeur voor één ochtend

Basisschool Den Bijstere 
Salma 11 jaar, groep 7

Scouting springlevend in Tilburg! 
Door: Seth (6jr) van de Bevers (en zijn mama), Scouting Esjeeka 

 Seth (links) en Robin (rechts) aan het bouwen 
met elastieken

De familieschommel
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Woonzorgcentrum 
Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.00 uur koffie drinken. 
Warme maaltijd,  
Van 12.00 - 13.45 uur 
Van 17.00 - 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag 9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Woensdag 9.30 - 11.30 uur 
 
Ruimte huren? 
Informeer naar de 
mogelijkheden 013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij  
Leoni Hoogendoorn  
013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl  
 
 
 
 

Clubactiviteiten 
Biljarten 
Maandag    14.00 - 16.00 uur 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag  09.30 - 11.45 uur 
Koersbal 
Donderdag  14.30 - 16.00 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar  
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Maandelijks ontvangt  u dan 
de activiteitenkalender.   
Of like onze Facebookpagina 
www.facebook.com/ 
denherdgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op  
woensdagmiddag. 
Aanvang 14.30 uur.   
Entree € 2,50  
Bingokaart € 1,50 per stuk. 
 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag 
om 19.00 uur een Kerkelijke 
viering in ons restaurant. 
 
Optreden/presentaties 
 
Vrijdag 21 april, 14.30 uur  
Stichting Tilburgse Taol komt 
een Quizz verzorgen over het 
Koningshuis en de Tilburgse 
taol. Entree gratis.  
 
Woensdag 26 april,  
14.30 uur 
Optreden  
Senioren orkest Gillesia 
 
Donderdag  27 april,  
14.30 uur 
Gezellige Koningsmiddag met 
4 rondjes bingo.  
 
 
 
 

Vrijdag 28 april, 14.30 uur 
Gezellige middag met onze 
eigen DJ Ad.  
 
Woensdag 10 mei, 14.30 uur 
Jeanne Verbeek, Marialiedjes 
 
Voor presentaties en 
optredens vragen wij € 5.00 
entree inclusief koffie/thee.   
 
Verkoop 
Maandag 15 mei, 10.00 uur 
 ~  Carma Schoenen~ 
Woensdag 31 mei, 10.00 uur 
~  Mia Vincken ~   
  

  
 
 
  

Zondagmiddagmatinee 
Zondag 28  mei, 

14.30 uur  
  

Optreden van 
Troubadour Rop 

Roomers 
 

Gratis entree 

 

Woonzorgcentrum 
 

 
Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden restaurant 
‘de Brasserie’: 

 
 9.00: Koffie drinken in de koffiecorner 
12.00 - 14.00: Warme  maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek: Ma t/m Vr - 09.30-11.30 
                          en Ma/Di  - 18.30-20.30 
Hobbygroep:     Di,Wo,Do - 10.00-12.00 
Kegelen:            Maandag - 10.00-11.30 
Bibliotheek:       Dinsdag -  09.30-10.30 
Wandelclub:      Dinsdag - 10.15-12.00 
 
Alle onderstaande activiteiten zijn van 

14.30 - 16.30: 
Ma:  Schilderclub/Indoor  Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee/Karaoke 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets:   Ma t/m Vr: Op afspraak 
Kapsalon: Ma, Wo en Do:  
                 Op afspraak vanaf 09.00 
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:   
                 Di: Op afspraak 09.00 - 12.00  
Dagverzorging ‘de Bijsterstede’:   
                  Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00 
Bruin café: Dagelijks: 12.00 - 16.30 
 

 Bruin café ook te huur voor o.a.
feesten, partijen, koffietafels, recepties, etc.   
 

Extra activiteiten 
Van 21 april t/m 31 mei 

 

 

21 - Vrijdagmatinee met optreden 
        van Netty Reek & Hans Somers  
        - 14.30 
23 - Zondagmiddagmatinee met trio  
       ‘Back in Time’ - 14.30 
25 - Konings(huis) Quiz - 15.00 
       (Aangeboden door de stichting 
        Tilburgse Taol)                          
26 - Koningsbingo - 14.30 
27 - Koningsdag 
28 - Film middag - 14.30 

 

04 - Dodenherdenking (geen activiteit) 
05 - Bevrijdingsdag - Karaoke - 14.30 
12 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       Duinstede Kapel - 14.30 
13 - Eucharistieviering - 16.00 
14 - Moederdag (geen activiteit) 
19 - Karaoke - 14.30 
21 - Zondagmiddagmatinee met  
       Jurgen Jonkers - 14.30 
25 - Hemelvaartsdag (geen activiteit) 
26 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       Lowie Boer - 14.30 
27 - Maria gebedsdienst - 16.00 

Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor € 30,- per 
persoon per maand. U kunt gedurende 
de hele maand gratis of tegen 
gereduceerd tarief deelnemen aan 
activiteiten. 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk binnen de 
Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met Alex Hendrickx, 
Coördinator vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24 uur zorg met een indicatie van CIZ, 
thuiszorgadvies van maandag  t/m 
vrijdag van  09.00 tot 17.00 uur. 
Informatie tel: 0800  339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede?  
Informatie Frans van Gurp.  
Tel: 0800  339 38 37 

 

 

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat onze 
Koning Willem-Alexander met zijn gezin 
onze stad op 27 april a.s. bezoekt. Ter ere 
daarvan organiseert de Bijsterstede voor 
haar bewoners op 24, 25, 26 en 27 april 
diverse activiteiten die in het kader staan 
van dit historisch bezoek. Op donderdag 
13 april j.l., werden we ter ere van dat 
bezoek aan onze stad echter door het 
Oranje Comité en de Gemeente Tilburg al 
getrakteerd op een gratis optreden van het 
trio ‘Zand, Zeep en Soda’. Een optreden 
waar onze bewoners met volle teugen van 
hebben genoten en waarvoor we beide  
organisaties uiteraard erkentelijk zijn. Op 
maandag 24 april starten we met onze 
Koningsspelen. Een middag vol met spel 
plezier voor onze bewoners, gevuld met 
Oud-Hollandse spelletjes. Op dinsdag 25 
april genieten onze bewoners tussen 
12.00 en 14.00 uur op vorstelijke wijze van 
een onvervalst Staatsbanket in onze 
Brasserie. Daarna wordt een leuke quiz 
gepresenteerd, die ons wordt aangeboden 
door de Stichting Tilburgse Toal, waarvoor 
we uiteraard ook hen erkentelijk zijn. De 
dag daarna, 26 april, vallen prijswinnaars 
van onze Koningsbingo, vorstelijk in de 
prijzen. Tot slot kijken onze bewoners op 
27 april gezamenlijk naar het TV verslag 
van het Koninklijk bezoek, waarbij we de 
inwendige mens zeker niet vergeten. Voor 
de bewoners die niet over een eigen 
rolstoel beschikken, maar toch graag onze 
Koninklijke familie in levenden lijve gaan 
zien, kunnen we zelfs een beperkt aantal 
rolstoelen ter bruikleen aanbieden. We 
wensen onze bewoners, maar ook u als 
wijkbewoner, een hele fijne Koningsdag! 

 

 

 

Mensen die op zoek zijn naar passende 
zorg en ondersteuning horen en lezen 

graag de mening van anderen. Dat helpt 
hen bij het maken van een weloverwogen 

keuze. Heeft u ervaring met de zorg en 
ondersteuning van de Bijsterstede en 

bent u bereid dit met anderen te delen? 
Dan kan dat op 

www.zorgkaartnederland.nl 
Samen maken we de zorg beter! 
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Basisschool de Stappen bestaat 25 jaar. Hoe 
zou het toch zijn met mijn juf of meester  
en met mijn klasgenoten van toen?  Wij 
vinden dit een goede reden voor een reünie. 
Kom vrijdagavond 19 mei 2017 naar  
basisschool de Stappen. 
Voor deze avond kun je een ticket kopen in 
de ticketshop : www.ticketkantoor.nl/shop/
reuniedestappen. Hiermee ben je dan ook  
meteen ingeschreven. Neem je ticket  
uitgeprint mee. 

Reünie Wij zorgen voor consumpties, een hapje en 
muziek, jullie voor de anekdotes. Heb je nog 
leuke (groeps) foto’s van toen, mail ze dan 
naar : destappen.reunie@gmail.com 

Oud-leerlingen die tussen 2011 en 2016 in 
groep 8 hebben gezeten, zijn welkom van 
19.00 tot 21.00 uur. Was je schoolverlater 
tussen 1991 en 2011, ben je tussen 20.00 en 
00.00 uur van harte welkom. Spreek of zie je 
nog klasgenoten van toen? Verspreidt dan  
deze informatie. 
Voor meer informatie zie onze 
facebookpagina Reünie BS De Stappen.

fOTO SCHMIDLIN maakt foto’s in de wijk Oud-Noord.  
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie 
de foto van de nieuwe opgave genomen is? Mail dan uw  
oplossing voor 11 mei 2017 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. 
Hiernaast vindt u de opgave voor april. Onder de mensen die 
het juiste antwoord geven, wordt een prachtig boeket van 
bloemisterij ALL ABOuT fLOWERS verloot. 
 
u krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de  
eerstvolgende wijkkrant en op de websitepagina : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-
oud-noord wordt het antwoord en de naam van de  
winnaar gepubliceerd. 

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

Oplossing maart: LENTE 

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                         

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

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

Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS  
is gewonnen door: 

Peter Vos
Adres bekend bij de redactie
Van harte gefeliciteerd!

Foto: Foto Schmidlin

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen  
Burg. Brokxlaan 1407  
5041 RR Tilburg 
Tel: 013 - 549 26 00    
 
Brasserie de Refter 
 
Dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur 
Loop eens vrijblijvend binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, hapjes, thema  
avonden of gewoon een kopje koffie met 
iets lekkers erbij.  
Dagelijks een warme maaltijd van  
11.45 tot 13.30 uur  
 
Activiteiten  
 
Donderdag 20 april  
Bingo  
Entree € 4,00  
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
U bent welkom in de Brasserie de Refter. 
 
Dinsdag 25 april 
Film: RIEU Royale Koningsdag 
Entree: € 2,50 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
U bent van harte welkom in de 
Brasserie de Refter. 
 
 
Donderdag 27 april 
groot scherm,  
bezoek Koninklijkpaar in Tilburg.  
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar!!! 
U bent van harte welkom in de Brasserie 
 
 
Vrijdag 5 mei  
Bevrijdingsfeest 
Troubadour Willem van der Heijden 
Entree: € 5,00 
Tijd:15.00 tot 16.30 uur 
U bent welkom in de Brasserie de Refter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 12 mei 
Bloemschikken met Marian 
Kennismakingsprijs € 5,00 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
Maak voor Moederdag een leuk bloemstukje. 
Graag opgeven bij de receptie. 
U bent welkom in de Brasserie de Refter. 
 
Zondag 14 mei 
Moederdag – diner 
Tijd 12.00 tot 13.15 uur 
Zie de Bon in onderstaand bericht. 
U bent welkom in de brasserie de Refter. 
 

 
 
 
 
 
Donderdag 18 mei 
Documentaire over Lourdes 
Hans Bartels vertel en laat zien hoe 
Indrukwekkend Lourdes is. 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
Entree € 2,50 incl. koffie/thee 
U bent welkom in de Brasserie de Refter. 
 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
Diner van 12.00 tot 13.15 uur 
Voor € 12,50 pp 
U bent welkom in de brasserie de Refter. 
 
Vrijwilligers? 
 
interesse voor Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij vrijwilligers- 
coördinator Margreet de Jong. 
Telefoon 013 - 549 26 00 
  
Meer informatie: 
www.deWever.nl/locaties/Joannes-Zwijsen 
Like ons op Facebook op Joannes Zwijsen. 
Geef ons een stem op: 
www.zorgvoorbeleving.nl/award-
deelnemers 
  
 
 
 
 

Brasserie de Refter
Aanbieding: Moederdag - menu

€ 10,00
bij inlevering van deze bon

Groen in de Wijk
Wijkraad Loven-Besterd stimuleert net als vorig jaar meer 
groen in de wijk. Van geveltuintje tot bloembak, van balkon 
tot boomspiegel. Samen kunnen we de wijk weer groen en 
gezellig maken. Doe mee en ontvang een bijdrage van €25!

Meedoen is heel makkelijk!
- Maak een foto van je geveltuin, bloembak of boomspiegel
- Mail de foto naar groenindewijk@gmail.com
- Vermeld je naam + adres + bankrekeningnummer (IBAN)

Geen email? Lever dan de foto, inclusief naam, adres en 
bankrekeningnummer (IBAN) in bij MFA Het Spoor, ter 
attentie van Groen in de Wijk.

Deze actie is een initiatief van Wijkraad Loven-Besterd en  
wordt gefinancieerd vanuit Verrijk je Wijk. Per woning wordt 
maximaal 1 bijdrage toegekend. Alleen woningen in de wijk 
Loven-Besterd komen in aanmerking voor de bijdrage.

Stichting MaKON
Op intitiatief van de wijkraden Loven-Besterd en Theresia 
is de stichting Maatschappelijke Kunst Oud Noord (MaKON), 
opgericht. Stichting MaKON stimuleert maatschappelijke 
kunst.

Maatschappelijk kunst is een vorm van kunst waarbij 
bewoners en kunstenaars samenwerken om kunst in de 
openbare ruimte te maken. Dit kan een kunstwerk zijn, 
een ludieke actie opzetten of voorstellingen verzorgen. 
Bijvoorbeeld een muziekkaravaan die bij ouderen langs  
gaat, een rad van fortuin op straat waar bewoners een  
spel spelen of een muurschildering op een blinde muur in  
de straat. Alles wat op een kunstzinnige manier mensen  
bij elkaar brengt.

Ideeën en behoeftes
Stichting MaKON wil ideeën en behoeftes voor 
maatschappelijke kunst ophalen uit de wijk. Alle input is 
welkom voor het uitwerken van nieuwe projectvoorstellen.

Neem voor vragen, ideeën en behoeftes contact op met 
Pieter Priems via pieter.priems@home.nl.

Vrijwilligers voor buurtpreventie
Het Buurtpreventieteam Loven-Besterd is op zoek naar 
extra mensen. 

In Tilburg zijn al ruim 250 mensen vrijwillig lid van een 
buurtpreventieteam. De leden van deze teams zijn 
zichtbaar op straat, kijken wat er speelt in de wijk en 
praten met buurtbewoners. Zo blijven bewoners goed op 
de hoogte van ontwikkelingen in de buurt. Dit bevordert 
de sociale contacten en het gevoel van veiligheid. De leden 
van het buurtpreventieteam zijn ‘extra ogen en oren’ van 
de politie.

Meld je aan
Bewoners van de wijk Loven-Besterd die interesse hebben 
om bij te dragen aan de leefbaarheid in hun wijk zijn van 
harte welkom! Als je je één avond per week een uurtje of 
anderhalf wilt inzetten voor de wijk, meld je dan bij het 
buurtpreventieteam via loven.besterd@ziggo.nl of bel
06 - 22 39 58 42.
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, 
Jaap en Paul van de gemeente. 

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Meepraten?
 Natascha Verhaaren, 

omgevingsmanager Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt 

 natascha.verhaaren@tilburg.nl 
tel. 06-13209339

 Paul van Esch, 
omgevingsmanager Loven-
Besterd en Groeseind-Hoefstraat

 paul.van.esch@tilburg.nl 
 tel 06-10962193
 

 Bart van Dalen, 
omgevingsmanager Theresia

 bart.van.dalen@tilburg.nl 
 tel. 06-15881823
 Jaap Quispel, wijkregisseur 

Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt

 jaap.quispel@tilburg.nl 
 tel. 06-51783870
 Inez Rastovac, wijkregisseur 

Loven-Besterd, Groeseind-
Hoefstraat en Theresia

 inez.rastovac@tilburg.nl 
 tel. 06-41663423.

Volg ons ook via Twitter@oudestadtilburg 

De nieuwe omgevingsmanager 
Bart van Dalen
"Deze maand ben ik begonnen als 
omgevingsmanager voor Theresia. Het 
werken bij Team Wijken is niet nieuw 
voor me. De afgelopen zeven jaar heb 
ik gewerkt voor Tilburg Noord. Een 
mooi stuk van Tilburg, dat mij positief 
heeft verrast. Mijn nieuwe werkgebied 
is Centrum, Spoorzone en Theresia. 
Dit stuk van de stad ligt dichter bij mijn 
eigen leefwereld. 

Toen ik 25 jaar geleden als student 
naar Tilburg kwam, heb ik de eerste jaren aan het Wilhelminapark 
gewoond. Met mijn gezin ben ik weer in Oud Noord geland. Ik fiets 
regelmatig door Theresia en ken de wijk redelijk goed. Maar ook hier 
laat ik me graag verrassen. Samen met mijn collega Inez zorg ik voor 
de verbinding tussen de bewoners van Theresia en mijn collega’s in 
het gemeentehuis. We willen ervoor zorgen dat het gemeentelijk be-
leid goed landt en dat er goed wordt samengewerkt. En heb je ideeën 
voor de wijk, dan kijken we of we je op weg kunnen helpen. Wellicht 
tot ziens in de wijk! vriendelijke groeten Bart van Dalen." 

Bewoners ruimen zwerfafval op
Er zijn veel vrijwilligers die da-
gelijks of wekelijks de straat op 
gaan om hun wijk of straat netjes 
en leefbaar te houden. Al zou 
het natuurlijk nog fijner zijn als 
niemand meer blikjes en flesjes 
in de struiken gooit. Hoe dan 
ook: een schone buurt draagt 
bij aan het veiligheidsgevoel van 
veel mensen. Sommige buurt-
bewoners spreken zelfs af om 
gezamenlijk een opruimdag te 
houden. De huurderscommissie 
Nassaubuurt doet dat op 20 mei 
a.s. De gemeente zorgt dan dat 
er een zogenaamde kraakwagen 
aanwezig is om de grootste 

stukken afval samen te persen 
en af te voeren. Dus vrijwilligers: 
bedankt!  

Ronde van den Besterd 
Op 18 juni wordt de legendarische wielerwedstrijd De Ronde van den 
Besterd nieuw leven ingeblazen. Dit sportieve spektakel vond plaats 
tussen 1952 en 1995 en zette onze wijk ook als woon- en winkelge-
bied op de kaart.

De organisatie van de Ronde 'nieuwe stijl' is in volle gang en het 
belooft weer een groot succes te worden. Met een paar honderd 
wielrenners, duizenden toeschouwers langs het parcours en diverse 
sponsor- en kinderactiviteiten op het Besterdplein. 

Vrijwilligers gezocht
Voor de realisatie van De Ronde van den Besterd kunnen we de hulp 
van vrijwilligers goed gebruiken. Het zou mooi zijn als bewoners van 
de Besterd en omgeving hun steentje willen bijdragen om er een 
gezamenlijke belevenis van te maken. 

We zoeken mensen 
voor werkzaamheden 
zoals assistentie bij de 
wedstrijdleiding en 
jury, afzetten van het 
parcours, bewaking van 
oversteekpunten en 
parkeerplaatsen, op- en 

afbouw van allerlei voorzieningen, assistentie op het sponsorplein en 
toezicht bij kinderactiviteiten. Wij zorgen uiteraard voor begeleiding, 
een gezellige werksfeer en een beloning voor de inwendige mens! Je 
kunt je aanmelden via rondevandebesterd@gmail.com.

Hopelijk mogen we op jullie medewerking rekenen! Bij voorbaat 
hartelijk dank!

De organisatie

Koningsdag in Tilburg

De koninklijke familie komt 
27 april per trein aan in 
Tilburg. Zij bezoeken de 
Spoorzone013, waarna 
zij via de Spoorlaan en de 
Heuvelring naar de Heuvel 
gaan en tenslotte hun 
bezoek afsluiten op het 
Piusplein. Op deze fees-
telijke dag vinden er veel 
festiviteiten in de (binnen)
stad plaats, zoals het jaarlijkse Leijparkfestival. Het parkeerverbod dat 
tijdens Koningsdag geldt, stopt precies bij de rand van onze wijk 
(Rosmolenplein). Hou daarom rekening met extra drukte. Wij wensen al 
onze wijkbewoners een gezellige Koningsdag!

Voor meer informatie, kijk op www.koningsdag.tilburg.nl

Koningsspelen 
De Cocon
Op vrijdag 21 april 2017 viert 
wijkbasisschool De Cocon voor 
de vijfde keer de Koningsspe-
len. De Koningsspelen zijn een 
gezamenlijk, actief en sportief 
Oranjefeest voor basisschool-
leerlingen en hebben het doel 
te laten zien dat samen goed 
ontbijten en actief bewegen 
belangrijk, maar vooral ook 
heel leuk is. Ook dit jubileum-
jaar, notabene met koninklijk 
bezoek in onze stad, bestaan de 
Koningsspelen uit een gezond 
en sportief programma. 

De kinderen van De Cocon 
starten met een ontbijt en het 
zingen van het Koningsspelen-
lied. Daarna gaan ze verder met 
spelletjes, waaronder een span-
nende stormbaan 's middags is 
er voor de boven- en midden-
bouw in de gymzaal een
afsluiting met gezonde voeding 
en bewegen. 

WaakSamen 
met SAAR
Als aanvulling op bestaande 
Buurt WhatsApp-groepen heeft 
de gemeente samen met de 
politie de WaakSamen-app 
ontwikkeld. De SAAR-methode 
(signaleren, alarmeren, appen,
reageren/registeren) die geldt 
bij WhatsApp-berichten blijft 
leidend. Maar als aanvulling  
daarop helpt WaakSamen u om 
snel, duidelijk en eenvoudig een 
melding te maken. Ook geeft de 
app aan of het nodig is om de 
politie te bellen bij de situatie 
die zich voordoet. De gemaakte 
meldingen komen rechtstreeks 
terecht bij de politie en de 
gemeente. Ook kunt u de 
melding meteen delen in uw 
Buurt-WhatsAppgroep. De 
Waaksamen-app is gratis te 
downloaden. Voor vragen kunt u 
mailen naar: 
info@waaksamen.com  
Meer info is ook te vinden op 
www.waaksamen.info.

BuurtWhatsApp
Het aantal woninginbraken, 
straatroven en overvallen is de 
afgelopen jaren met meer dan 
60% gedaald. Dit komt mede 
door de vele Buurt-WhatsApp-
groepen die er in Tilburg zijn. 
Al deze extra ogen en oren in 
de stad werpen hun vruchten 
af en maken de stad veiliger en 
leefbaar. Doet u al mee?

Stadswinkel Centrum verhuist 
Stadswinkel Centrum (Stadhuisplein) verhuist tijdelijk naar de Spoor-
laan, omdat het stadskantoor wordt vernieuwd. Rond 2020 komt 
de nieuwe stadswinkel op het Koningsplein, op de plek waar nu de 
bibliotheek zit. De verhuizing vindt plaats van donderdag 4 mei tot 
en met zondag 7 mei. Stadswinkel Centrum is dan gesloten. Op 4 mei 
kunt u terecht bij de andere locaties: Reeshof, Noord, Berkel-Enschot 
of Udenhout. 

Vanaf 8 mei 2017 is het adres van Stadswinkel Centrum:
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg 

De stadswinkel is op de begane grond. Het telefoonnummer (14 013) 
blijft hetzelfde. Kijk voor de openingstijden en meer informatie op de 
website: www.tilburg.nl/contact/stadswinkels. 
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Zalige 
Zomerfilms in 
Op vrijdag:

Kaartverkoop bij MfA het Spoor, 
Schaepmanstraat 36, 013-542 16 64
Kaartjes zijn € 4,00 incl. consumptie en 
versnapering  
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:00 uur

Colofon 
 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de krant 
voor de wijken Loven-Besterd, Goirke-Hasselt, 
Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia. In 2017 verschijnt de wijkkrant 8 
keer, vijf edities voor de zomervakantie, 3 erna. 

E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Redactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie: Saskia Dellevoet

Advertenties:
 Tarieven en formaten downloaden via  
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
      tarieven-en-formaten-advertenties-     
      wijkkrant-tilburg-oud-noord
of mail naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
      adverteerders-wijkkrant-tilburg-
      oud-noord met links naar de website  
      van de adverteerder.

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer 
per jaar bezorgd bij alle bewoners van Oud-
Noord. Heeft u een NEE-NEE sticker of is 
hij niet bij u bezorgd (graag melden bij de 
redactie) kunt u de wijkkrant ook lezen 
of halen bij De Baselaer, De Poorten, Het 
Spoor, De Wissel, Dierenkliniek Oud-Noord,  
De Bijsterstede, Den Herdgang, 
Joannes Zwijsen, de Plus en de Jumbo.   
                                         
Bekijk de krant digitaal op 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
      wijkkrant-tilburg-oud-noord 
Bezorgklachten: Krant niet ontvangen? 
Mail uw adres naar de redactie. 
Verschijningsdata 2017:

Download de planning 2017: 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
      wijkkrant-tilburg-oud-noord 

Het thema voor de editie van 1 juni is: 
Zomerse (sport)evenementen. Heeft u 
als (sport)vereniging iets te vertellen 
of organiseert u een evenement 
vertel het in de wijkkrant.
Het thema voor de editie van 6 juli is:
Kermis/Vakantie. Bent u al jaren alle 10 
dagen op de kermis te vinden, vertel u 
belevenissen aan de wijkkrant/Heeft u 
een bijzondere vakantiebestemming of 
blijft u juist thuis en wat doet u dan?

De redactie heeft de grootst mogelijke 
aandacht besteed aan deze wijkkrant. De 
uitspraken van de auteur(s) van de artikelen 
weerspiegelen niet (noodzakelijkerwijs) 
het standpunt van de redactie. De redactie 
behoudt zich het recht voor artikelen te 
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in 
de weergave of foutieve informatie, dan 
wel voor schade hierdoor veroorzaakt, 
stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

  Posters                                      folders 
    Visitekaartjes                        Tijdschriften 
      Brochures  Fotoboeken  Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Wijkinformatie

Gemeente Tilburg:         www.tilburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl

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

Leon van den Berg Tuinenklussen
Tongerlose Hoefstraat 78       06-21855445
leon@tuinenklussen.nl
                                      www.tuinenklussen.nl                                                                                                         

Tuinaanleg

Foto’s
Foto Schmidlin            Wilhelminapark 39
013  542 16 33                  06  13 91 51 86
fotoschmidlin@hotmail.com
                               www.fotoschmidlinplus.nl
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dmp administratie
Dorith Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14         info@dmp-administratie.nl       
06 54 39 12 21            dmp-administratie.nl

Administratie

Jong Nederland

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

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

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

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 
Mevr. D. van den Broek    Dhr. K Hoosemans
Molenbochtstraat 58 A         013 544 11 60
Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Drs. H.Lutke Schipholt    Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B              013 536 29 22
                            www.fysiotherapietilburg.nl

Therapie

De Bijsterstede 
Energieplein 54                       013 549 61 00 
bijsterstede@dewever.nl   www.dewever.nl
Den Herdgang 
Berlagehof 60                          013 583 18 00    
herdgang@dewever.nl        www.dewever.nl

Woonzorgcentra

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

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

Bloemen

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

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

 Supermarkt

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

Adverteren
Wilt u ook altijd vindbaar zijn voor de 
bewoners in uw wijk? Adverteer met uw 
contactgegevens op deze pagina! Dat kan 
vanaf € 7.50 excl. BTW en € 52.50 excl.
BTW per jaar. Meer informatie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer-228572720863154

vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

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

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

Editie Deadline
1 juni Thema: 
Zomerse (sport) 
evenementen

do 11 mei

6 juli vr 16 juni
5 oktober vr 15 sept
9 november vr 20 oktober
14 december vr 24 november

Mentorschap
 Mentorschap Midden- en 

NoordOost Brabant      06 51 27 07 93
Coördinator: Hester van den Berg  
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

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

Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136              013 542 17 67
info@spijkersfietsen.nl
                                      www.spijkersfietsen.nl

Fiets

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

RAP Elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest
Jules Verneweg 12A             013 - 544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl

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

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

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

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7   013 542 12 41 
bs.devijfhoeven@xpectprimair.nl                                    
                         www.devijfhoeven.nl
Eerste Jan Ligthartschool 
(bijzonder neutraal)
Ringbaan Oost 275                 013 542 30 82
directie@janligthart.nl    www.janligthart.nl
Openbare basisschool Yore
Bankastraat 2                         013 543 46 43 
obs.yore@opmaat-scholen.nl
                                                        www.yore.nl

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

Basisscholen

TextielMuseum
Goirkestraat 96                       013 53 67 475
www.textielmuseum.nl

Museum

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

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

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

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

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

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175                        013 542 20 55  
Peuterspeelzaal Poorten
Hasseltstraat 194                   013 464 92 26 
                     www.peuterspeelzalentilburg.nl                 

Peuterspeelzaal Willebrord
Celebesstraat 1A                    013 544 00 07
n.matthijssen@sbkinderopvang.nl
                     www.peuterspeelzalentilburg.nl

Peuterspeelzaal De vijf hoeven 
H. van Tulderstraat 7             013 535 90 38
DeVijfHoeven@kinderstadtilburg.nl                      
                   www.peuterspeelzalentilburg.nl                 

Kinderopvang

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

Sterre Kinderopvang Anak Anak 
St Willebrordplein 6               013 532 37 37 
a.vandervelden@sterrekinderopvang.nl             
         www.sterrekinderopvang.nl/anakanak

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

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

Computercursussen in              
      De Baselaer

Beginners – fotobewerking – 
Writer (alternatief voor Word)
Dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur in 
De Baselaer, Hoefstraat 175 

De ‘meedoenregeling’ is van toepassing

Meer info: receptie De Baselaer of
: www.tilburgoudnoord.nl/
computercursussen-in-de-baselaer 
: 013 543 59 09  
: cursussen@baselaer.nl of 
infodebaselaer@contourdetwern.nl

Pop-up museum
Oorlogsvoertuigen van John Simons t/m 24 mei 
Zorgcentrum Joannes Zwijsen  
Burgemeester Brokxlaan 1407

19 mei The Boy in the Striped Pajamas
16 juni Kapoor & Sons
21 juli Pride
18 aug Toni Erdmann
15 sept Soof 2
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

De Museumprijs is een publieksprijs 
waarbij het museum met de meeste 
stemmen op 11 mei 2017 tot ‘museum van 
het jaar’ wordt uitgeroepen. Wij vragen 
u een stem uit brengen op ‘ons museum’ 

TextielMuseum I TextielLab genomineerd voor 
Museumprijs 2017

Wij zijn enorm trots u te mogen melden dat het TextielMuseum | TextielLab is 
genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2017: Design & Mode!

Het ontstaan van Gemengd Koor Resurrexit
Het koor is ontstaan door een fusie. Dat  
kwam omdat in 1972  parochie ‘De Besterd’  
en de Groeseindse kerk hun deuren sloten.  
Twee kerkoren werden samengevoegd: het kerkkoor Groeseind o.l.v. Cor Joore en het kerkkoor 
van de Hoefstraat o.l.v. Kees van Baest. In 1972 vond de een definitieve afscheiding plaats 
binnen de gelederen van de twee koren. Er moest een nieuwe naam gevonden worden voor 
dit nieuwe koor. Een anekdote verhaalt dat bij het zoeken naar een nieuwe naam voor het 
koor de toepasselijke naam RESuRREXIT werd verkozen, bedacht door een ‘zingende non’ uit 
eigen gelederen, kloosterzuster Auxiliatrix of Celiatrix (bijgenaamd zuster Trix). Zij woonde in 
het klooster van het Groeseind. Rond Pasen 1972 kreeg het koor aldus de naam ‘Resurrexit’. 
Resrrexit betekent  ‘Opstanding’. Cor Joore werd de nieuwe dirigent van een 80-koppig koor. 

Resurrexit anno 2017 
Resurrexit heeft zich onder voorzitterschap van Harrie Tausch los gemaakt van de parochie en 
is als zelfstandig koor verder gegaan. Dit kwam mede door het feit dat in 2001 ook de kerk  
Antonius van Padua aan de Hoefstraat aan de eredienst onttrokken zou worden. Sinds dit  
jaartal heeft Gemengd Koor Resurrexit zich ontpopt als een gezelligheidskoor dat optrad in  
diverse zalen zoals ‘Het Molentje’; de ‘Postelse Hoeve’; ‘Boerke Mutsaers’; ‘Het Wit paardje’.  
Van Oostenrijkse avond, een SAK-concert tot een Carnavals-mis Resurret bracht een 
doelgericht repertoire ten gehoor dat aansloeg bij het publiek. 
Binnen haar gelederen beschikte Resurrexit zelf over drie goede solisten: José Santegoets,  
Jeanne Klarenbeek en Lisette Joore. Met hart en ziel heeft Cor Joore 34 jaar lang het koor geleid.  
Nadat hij de dirigentenstok over heeft gedragen in 2006, hebben diverse personen het koor 
begeleid: Phil Dolmans, Arie Koorengevel en Maria Zijlmans. Sinds 2013 is Wil van Leijsen de 
muzikaal leider. Het koor wordt sinds 2006 begeleid door Cia de Backer-van Venrooij. 
In 2016 was er weer een grote samenvoeging van parochies. Dat resulteerde in de naams-
verandering tot Parochie Peerke Donders. (fusie van de parochies frater Andreas, De Montfort, 
De Vlaspit en de Bron/Het Goirke). Voor kerkkoren en gastkoren die afhankelijk zijn van de 
opdrachten van kerkbesturen, is het steeds moeilijker. Koren zien zich genoodzaakt andere 
geldbronnen aan te boren. Ook Resurrexit heeft sinds 2016 in de kerk van de parochie  
‘De Goede Herder’ (Het Heike) geen Eucharistievieringen meer opgeluisterd. Echter, Resurrexit 
weet zich staande te houden met het organiseren van concerten, het geven van uitvoeringen  
in zorgcentra en door gebruik te maken van de mogelijkheden die Art-fact en 
ContourdeTwern bieden.
Resurrexit repeteert wekelijks op de dinsdagmiddag in wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 
175. Meer info: : Jan Kapitein, tel 013 455 05 29 of secretariaat : tel 06 83 69 90 26. 
: info@resurrexit.nl  : www.resurrexit.nl 

want elke stem telt. Wij hebben ook uw 
stem hard nodig! Stemmen kan vanaf 27 
maart tot en met 30 april via de website 
: www.museumprijs.nl
 
Het winnen van de prijs betekent dat we 
het TextielMuseum | TextielLab een jaar 
lang ‘Museum van het jaar’ mogen noemen 
en dat we € 100.000,- ontvangen. Dit geld 
willen we besteden aan het realiseren van 
onze museumdroom: Het museum zijn 
waar je als bezoeker binnen komt en als 
maker weg gaat. 
 
Daarmee maakt u ook nog eens kans op 
een 5-daagse reis voor 2 personen naar 
modestad New York.

GEMENGD KOOR RESURREXIT BESTAAT 45 JAAR! 
Gemengd koor Resurrexit bestaat 45 jaar 
en dat vieren we uitbundig in juni, 
tijdens de Tilburgse muziekmarathon.

Resurrexit 1997 (25 jarig jubileum) in de 
Kerk Antonius van Padua a/d Hoefstraat

Zonder adverteerders geen wijkkrant!!!
Wilt u adverteren in 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
Mail! : 

wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Meer info en downloaden tarievenlijst, 
planning 2017 en oudere versies van de 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord: 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 

      wijkkrant-tilburg-oud-noord 

Oplage: 14150 

8x per jaar


