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Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC
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• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

Tijdelijk bij aankoop 
        van een 

   PVC vloer 
deze

GRATIS gelegd!
* Vraag naar de voorwaarden.

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

‘Radioschool’ De Vijf Hoeven 
Tijdens de projectweken lijkt De Vijf Hoeven 
een heuse radioschool. Zo komt Koen Wijn  
van Omroep Brabant vertellen over zijn 
werk als presentator en verslaggever.  
Ewald van Liempt van de Radio Academy,  
leert kinderen hoe ze het nieuws kunnen  
voorlezen. 
Jasper Stads en Rob Keulemans vertellen  
hoe je een radioreportage maakt en de  
kinderen gaan ook echt met hen aan de  
slag. Zij studeerden aan de School voor 

     21 t/m 30 juli 2017
       Tilburgse Kermis

           
Overname BS De Vijf Hoeven door radiomakers, journalisten en verslaggevers 

Basisschool De Vijf Hoeven wordt op vrijdag 7 juli voor één dag overgenomen door radiomakers van landelijke en regionale  
omroepen. Leerkrachten maken dan plaats voor dj’s, verslaggevers en journalisten om kinderen op te leiden  tot junior radiomakers.  
Deze dag is één van de hoogtepunten tijdens het project ‘Communicatie met radio’. Het thema radio op de Sportiefste basisschool  
van Nederland, is hét startsein van een radio-geïntegreerde ‘taalmethode’ die kinderen meer moet motiveren om de wereld  
te ontdekken en tegelijkertijd te werken aan hun taalvaardigheden.

Journalistiek in Utrecht en Tilburg. Jasper is  
bovendien een oud-leerling van 
De Vijf Hoeven en werkt nu bij NOS op 3  
bij NPO 3FM. 
Bert Kranenbarg, bekend van NPO Radio 
2 en NPO Radio 5, zal op 7 juli met een 
aantal radiotalenten van de KRO-NCRV 
Radioschool, kinderen ondersteunen bij 
het maken van een radio-uitzending. Ook 
ervaren zij hoe het is om als journalist 
nieuws en informatie te onderzoeken. 

Taal en radio maken 
De Vijf Hoeven werkt aan een nieuw aanbod 
van taalonderwijs. Met de bouw van een 
radiostudio zette de school een belangrijke 
eerste stap. Met de integratie van radio in  
vakken als taal, spelling en begrijpend 
lezen moet het leren leuker worden. 
Kinderen begrijpen de functie van taal dan 
beter en zien eerder de noodzaak om hun 
taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast 
leren zij hun nieuwsgierigheid in te zetten 
om de wereld te verkennen en te ontdekken. 

21e-eeuwse vaardigheden en mediawijsheid 
Taalvaardigheid is met sociale media, 
nieuws en nepnieuws in geen tijden zo 
belangrijk geweest. Kritisch leren kijken, 
lezen en selecteren zijn vaardigheden die 
in de 21e eeuw in school niet meer kunnen 
ontbreken. Ook digitale geletterdheid 
speelt een belangrijke rol en staat correct 
taalgebruik soms onbedoeld in de weg. 
Daarnaast is het leren van een taal voor 
een grote groep moeilijker vanwege een 

tweetalige opvoeding of een taalachter-
stand die taalontwikkeling in de weg staat. 
De Vijf Hoeven wil kinderen gemotiveerd 
laten leren, ze laten ontdekken hoe ze 
het beste met informatiestromen om 
kunnen gaan en wanneer ze bepaalde 
taalvaardigheden het beste kunnen inzetten. 

Opening studio 
Het innovatieve project is gestart op maandag 
19 juni en eindigt in de laatste week voor de 
zomervakantie. Op dinsdag 11 juli 2017 wordt 
de radiostudio officieel geopend. Tijdens 
een spetterende openingsreceptie voor 
de kinderen, ouders en genodigden wordt 
de naam én het logo van het radiostation 
op De Vijf Hoeven bekend gemaakt. 

Tilburg kijkt reikhalzend uit naar de  
450ste editie van de Tilburgse Kermis.  
Van 21 t/m 30 juli staan er 230 attracties 
door het centrum verspreid. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt 
om de kermis te vernieuwen. Onder 
meer door te zorgen voor meer sfeer 
en beleving. In 2020 moet de Tilburgse 
kermis ‘nieuwe stijl’ klaar zijn.

Lees meer op                      Pg. 6

450ste 
editie van 

de Tilburgse 
Kermis

Voor dit community-project maken, delen en  
halen wijkbewoners uit Tilburg-Oud-Noord 
verhalen en foto’s (op) over de wijk bij buurt-
genoten. Enkelen van die unieke verhalen 
delen we ook op een andere manier. Je maakt 
er een lied van, een dans of toneelstuk, vertelt 
het verhaal of maakt er een kunstwerk van. 
Kun jij een goed verhaal op deze manier  
vertalen? Geef je dan op en doe mee! Je 
krijgt een podiumplek op 17 september. 
Baselaer VerbeeldT is opgenomen als 

Creatievelingen gezocht voor Baselaer VerbeeldT
Ben jij muzikant, danser, schilder, toneelspeler, verhalenverteller, woon je in Tilburg 
Oud-Noord en vind je het leuk om je talent zichtbaar te maken? Dan zoeken we jou  
voor Baselaer VerbeeldT! 

In deze editie:
wijkCOmpuTer in De Wissel verzorgt 
door wijkraad Loven-Besterd 
                                                            Pg. 4 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, ook voor 
ONDerNemerS uit de wijk 
                           Ondernemerspg. 5
De kinderen van de 
BS Eerste Jan Ligthart gaan verhuizen 
                        KinderTopperspg. 11Kinder 

programmaonderdeel  
tijdens de open dag van 
wijkcentrum De Baselaer.  
Mogelijk gemaakt door   
Art-fact, Buurtcultuurfonds Tilburg 
en ContourdeTwern. 
Meer informatie en opgeven: Saskia Dellevoet, 
projectleider Baselaer verbeeldT  
:  baselaerverbeelt@gmail.com 
: baselaerverbeeldt.nl en www.facebook.
com/groups/BaselaerVerbeeldT
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  Wijklunch Het Spoor

       Tilburg Maquette naar MFA Het SpoorMUZIEK
Door: Rainier van Amelsvoort

muziek tijdens het lopen. De één zweert erbij en de ander  
vindt het verschrikkelijk. ikzelf behoor tot die laatste groep. 
Al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik mijn hardloop 
carrière ook begonnen ben met muziek op mijn oren.

Maar de hardstyle die ik luisterde, werkte niet echt 
bevorderlijk en ik ben er dan ook snel mee gestopt. 

Tegenwoordig loop ik altijd zonder muziek en geniet ik van de 
rust om me heen en van het leegmaken van mijn hoofd, wat  

hardlopen zo lekker maakt.

In het kader van gevarieerd trainen loop ik mijn rondjes in het bos. Mijn voorkeur gaat  
uit naar lopen op de weg maar lopen in het bos is ook lekker. En variatie is sowieso 
beter om de kans op blessures zo klein mogelijk te houden.
Tot mijn grote verbazing hoor ik tegenwoordig ook muziek in het bos. In de Oude 
Warande heeft iemand het idee gehad om boxen op te hangen. Ik hoorde de laatste 
keer dus klassieke muziek onder het lopen. Ik heb niks tegen klassieke muziek, maar  
ik zit er niet op te wachten als ik ga lopen in het bos. Soms is het sowieso al een  
obstakel-run met alle loslopende honden en Nordic Walkers die evengoed ook recht  
hebben op een lekkere boswandeling.

Wat ik weer wel lekker vind is de opzwepende muziek tijdens wedstrijden. Hier haal  
ik veel kracht uit. Vaak start je een wedstrijd onder dreunende bassen uit grote  
speakers en tegenwoordig staat er ook, net als op festivals een MC (speaker) bij  
die de lopers opjut. Heerlijk.

Lopen met oortjes in tijdens wedstrijden vind ik not done. En eigenlijk vind ik het zelfs 
onbeschoft om tijdens een wedstrijd waar mensen naar jou komen kijken je af te  
sluiten van de buitenwereld. Het is juist super om de aanmoedigingen van de  
toeschouwers te horen en op die manier kun je ook vleugels krijgen als je er even  
doorheen zit. Maar dat is mijn mening.

Zo heeft iedereen zijn gedachtes en herinneringen bij bepaalde liedjes en moet 
eenieder doen waar hij of zij zich prettig bij  
voelt. Ik loop inmiddels gelukkig weer pijnvrij  
en train voor de marathon van Chicago. 
En dat klinkt als muziek in de oren.

Door: mede-vrijwilliger Ellen Jonkers

De wijklunch in Het Spoor vindt meestal  
elke laatste zaterdag van de maand plaats.  
Dit jaar kunt u nog mee lunchen op 
zaterdag 2 en 30 september;  28 oktober; 
25 november en op 16 december. 

Er komen veel mensen op af: de lunch trekt 
gemiddeld 80 bezoekers. Wat ooit een 
stage-opdracht was voor een paasactiviteit 
van studenten, is nu uitgegroeid tot een 
maandelijks evenement waar vooral oudere 
wijkbewoners naar uitkijken. Vrijwilligers 

van o.a. de wijkraden Loven/Besterd en 
Theresia hebben het stokje overgenomen 
en maken de lunch, in samenwerking met 
de medewerkers van ContourdeTwern, tot 
een succes. Boodschappen doen, koffie 
zetten, het buffet opstellen, tafels afruimen, 
afwassen: er wordt hard gewerkt, de sfeer 
is gemoedelijk en de broodjes zijn heerlijk. 
De lunch is voor wijkbewoners ook een 
manier van ontmoeting, even bijpraten 
met elkaar “Hoe is het nou met jou?”. 

Om mee te kunnen eten, moet u zich van 
tevoren wel even opgeven en betalen bij 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36,  
een kaartje kost € 2,50 p.p.
Opgeven kan tot en met donderdagavond 
voor de lunch van zaterdag, met 
een maximum van 85 personen.

Na de lunch kunnen de bezoekers gezellig 
blijven zitten voor een aanvullend 
programma, zoals een muziekoptreden, 
workshops of voorlichting. 
Dankzij de subsidies van ‘Verrijk je Wijk’  
Loven/Besterd en Theresia hopen de  
vrijwilligers de lunch nog vele jaren voort  
te kunnen zetten.  

  
Voedselverspilling
Veel mensen onderschatten hoeveel  
voedsel zij zelf weggooien. Gemiddeld werd 
er in 2016 in Nederlandse huishoudens 41 
kilogram per persoon weggegooid. Vooral 
brood, zuivel, groente en fruit verdwijnen in 
de kliko. Als dit gemiddelde ook geldt in 
Tilburg Oud-Noord dan gaat het hier, om bijna  
1,4 miljoen kilogram per jaar. Omgerekend 
is dat voor heel veel geld.
 
Organisatoren
resto-013 is een organisatie die mensen op 4 
locaties, 6 avonden per week een versbereide, 
gezonde driegangen maaltijd aanbiedt voor 
een prijs die voor iedereen betaalbaar is. Naast 
het serveren van een maaltijd biedt Resto-013  
vooral ook een ontmoetingsplek, met het 
doel het sociaal isolement te bestrijden en de 
cohesie in de buurt te vergroten. Een en ander 
is geïnitieerd door de landelijke organisatie 
van Resto VanHarte.

Bureau Ver(?)Antwoord is gericht  op eerlijke  

Gezellig eten in de poorten

Op zaterdag 9 september wordt een hele speciale maaltijd geserveerd. De hele week van  
4 tot en met 9 september 2017 vragen resto-013, Bureau Ver(?)antwoord en de Facebook- 
groep Tilburgs kliekjes doorgeefluik aandacht voor voedselverspilling. in deze week worden  
alle resto-013 maaltijden volledig bereid met ingrediënten die anders weggegooid zouden 
worden. Degenen die deelnemen aan de maaltijden bij resto-013 in deze week, ontvangen  
van alle maaltijden een fraaie folder met daarin de recepten van de maaltijden en tips  
om voedselverspilling tegen te gaan. 

handel en duurzamer voedsel. Deze organisatie 
is ontstaan uit de overtuiging om bij te  
dragen aan een wereld waarin meer recht- 
vaardigheid is en een betere beloning voor  
mensen die voedsel verbouwen. 

Tilburgs Kliekjes doorgeefluik is een facebook-
groep die opgericht is om verspilling van  
voedsel in Tilburg te voorkomen. Met inmiddels 
bijna 3000 leden, is de groep een groot succes.

Resto-013 is in de wijk Tilburg Oud-Noord 
vooral actief in MFA de Poorten aan de  
Hasseltstraat 194. In dit prachtige wijk- 
centrum biedt Resto-013 diverse  
evenementen voor wijkbewoners aan. Iedere 
zaterdagavond kun je gezamenlijk met je 
mede wijkbewoners voor een bescheiden 
(inkomensafhankelijk) bedrag van 2, 4 of 7 euro 
een heerlijk gezond driegangendiner nuttigen. 
Daarnaast vindt er iedere laatste zaterdag 
van de maand een KinderResto plaatst. Ook 
bij activiteiten zoals de Muziekmarathon en 
de Buurtboost (: www.restovanharte.nl/
geefjebuurteenboost) is Resto-013 betrokken. 

Nadere informatie
Bij deze willen wij iedereen die geïnteresseerd 
is, uitnodigen om in de week van 4 tot en met 
9 september aan tafel aan te schuiven en zo 
te leren, zien en ervaren dat voedselverspilling 
volledig onnodig is. Voor meer informatie en 
opgave te zijner tijd : www.resto-013.nl : 
www.bureauverantwoord.nl en de Facebook- 
pagina van Tilburgse Kliekjes doorgeefluik.

De Tilburg maquette is een community-
project van Stadsmuseum Tilburg met 
door en voor Tilburgers. Sinds juni 2016 
had de  maquette een werkplaats in de 
Bibliotheek Tilburg Centrum. per half juli 
verhuist de maquette naar mFA Het Spoor. 

Veel stadsgenoten (de community) dragen bij 
om het Tilburg van de jaren ’50 op de maquette 
te realiseren, gewoon omdat het leuk is.
Het was mooie verbinding afgelopen jaar. 
Bibliotheekbezoekers konden aan de maquette 
mee werken en veel bezoekers kwamen 
de maquette bij de Tilburg boekencollectie 

bekijken. De Bibliotheek Tilburg Centrum 
heeft niet alleen plaats geboden aan de 
maquette maar ook, in samenwerking met 
Stadsmuseum Tilburg, workshops en lezingen 
rondom de maquette georganiseerd.

Ook wijkcentrum Het Spoor wordt druk 
bezocht. Kijken en vooral meewerken 
aan de maquette, is voor de bezoekers 
een leuke, nieuwe activiteit. Vele handen 
maken licht werk. Stadsmuseum Tilburg en 
MFA Het Spoor hopen dan ook dat er veel 
mee gaan werken aan dit leuke project. 
 
Wil je ook een kijkje komen nemen? Wil je  
mee helpen? Meer informatie: 
Saskia Dellevoet, community-manager
: saskiadellevoet@gmail.com 
Openbare Facebookgroep: www.facebook.
com/groups/TilburgMaquettePubliek

Tilburgse Kliekjes doorgeefluikWeek tegen de Voedselverspilling

Foto: Maria van der Heyden
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GOED GETEST!
RAP met middenmotor

FIETSTEST
2017

“Een mooie fi ets 
met een krachtige 
ondersteuning. De 
motor is lekker stil. 
Zit comfortabel en 
fi etst heerlijk” fi etst heerlijk” fi etst heerlijk” 

€ 1.899 Introductieprijs € 1.749 (incl. 13 Ah accu)

ELEKTRISCHE FIETSEN
5 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 
RAP TILBURG
JULES VERNEWEG 12A  - WWW.TRAPRAP.NL 
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Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20    
013-303 18 18

www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl   
 info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Dierenartsen Natasja rijsenbrij en Antonia Düx zijn de dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg  
Oud-Noord. In de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

Haarbal
Ik heb twee katers die zijn overgebleven 
uit de praktijk. De oudste mist een 
achterpoot. Die is eraf gebeten door een 
hond. De boer waar hij vandaan komt had 
één hond en een paar katten. Vaak waren 
het vriendjes, maar soms beet de hond één 
van de katten. Dit keer bracht de boer het 
katertje binnen met een bungelend pootje 
en hij kwam eigenlijk voor euthanasie. 
Maar hij was pas 8 weken oud en ik heb 
hem opgenomen, geopereerd en verzorgd. 
Nu zijn we ruim twaalf jaar later en wéét 
hij niet eens dat hij een achterpoot mist.

Het zijn twee haarballen
In de winter hebben ze een volle dikke 
vacht, lekker warm en zacht, en in het 
voorjaar zijn ze vreselijk in de rui. Zodra 

het weer warm, zacht en zonnig wordt 
vallen de plukken vacht eruit. De ene 
kat wast zich zorgvuldig en braakt dus 
dagelijks een haarbal uit. Nooit op een plek 
die ik makkelijk kan schoonmaken, maar 
altijd op de bank, het vloerkleed of één of 
ander moeilijk schoon te maken randje.  
De ander wast zich niet zo heel nauw 
en verliest dus overal pakken met haar. 
Ook op de bank, maar verder over mijn 
wasgoed, mijn schone kleren, in mijn eten, 
ik zie vlokken door het hele huis. Ik heb 
al van alles geprobeerd, maar behalve 
kammen en haarbalpasta lijkt niets echt 
te helpen. Het hoort er gewoon bij.
Gelukkig heb ik een baan waarin een haar 
meer of minder op mijn kleren niet opvalt, 
want al mijn patiënten zijn ook in de rui!

Burgernet
Help mee aan het vergroten van de veiligheid in uw wijk. Vanuit 
huis, op straat of vanaf uw werkplek. word Burgernetdeelnemer!

Hoe werkt het?
• U ontvangt een Burgernetoproep (via sms, spraakbericht of mail).
• De politie vraagt u uit te kijken naar een persoon of voertuig, bijvoorbeeld een  

vermist kind of een gestolen auto.
• Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan direct (gratis) met de 

politiemeldkamer die met uw hulp nog sneller in actie kan komen.

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid in uw wijk? 
Meld u zich vandaag nog aan op : www.burgernet.nl

Wijkagenten: Yildirim Simsek , Sirid Nuy, Peter Nouwens en Igor Duijneveld

Samenwerking
In november 2016 meldde Peter Markus, 
vroeger kok bij De Efteling, zich via het  
revalidatiecentrum Leijpark bij Jolanda. Peter  
had een beenamputatie ondergaan en door  
deze impact was hij het overzicht op allerlei  
zaken kwijt, waren er rekeningen blijven liggen 
en wilde hij zijn sociale leven op de rit krijgen.
 
Bij het gezamenlijk optrekken in de complexe 
bewonerszaak van Peter, bleek dat korte 
lijnen, met veel vragen op alle leefgebieden 
en ondersteuning, echt nodig waren. Samen 
zijn Jolanda en Paul gaan filteren wat eerst 
aandacht nodig had en wat nog even kon 
blijven liggen. Jolanda: ”Je deelt als het ware 
de casus. Door het snel inzetten van 
verschillende partijen en de kennis vanuit het  
toegangsteam, waarin ik zit, heeft Peter  
snel hulp gekregen.”
  
Wie er allemaal bij betrokken waren?
De huismeester van Tiwos, de huisarts, de 
praktijkondersteuner, het revalidatiecentrum, 
Schuldhulpverlening, Werk en inkomen, 
Kiemuur van RIBW, WMO voor huishoudelijke 
zorg, de bewindvoerder en Jolanda en Paul 
vanuit de Wever en Contour de Twern. 
Het was belangrijk om iemand aan te wijzen 
die de regie heeft. Nu er een bewindvoerder 
is toegewezen, krijgt Peter meer rust in zijn 
hoofd en kan hij weer van andere dingen gaan 
genieten. Ook is er een geriater (medisch 

Samenwerking tussen wijkorganisaties 

in de vorige editie van de wijkkrant las  
u al dat kringloopwinkel portAgora aan  
de Goirkestraat gaat verhuizen. Op 
21 juni hebben we de sleutel van het  
nieuwe pand aan het Koningsplein 
gekregen en we zijn meteen flink aan 
de slag gegaan. 

Er moet op de nieuwe locatie nog een 
hoop gebeuren voordat we daar op 
1 augustus (streefdatum) onze nieuwe 
winkel kunnen openen. De grote 
uitverkoop is gestart op 1 juni: alles 
gaat weg voor de helft van de prijs. 

Vanaf 10 juli gaat van die halve 
prijzen nóg eens 50% af. 

Wij willen via deze weg de mensen in 
‘Oud-Noord’ die al die jaren hebben 
bijgedragen aan een trouwe en plezierige 
klandizie, en aan een solide aanlevering 
en afname van bruikbare en mooie 
spullen, heel hartelijk bedanken! We zien 
jullie vanaf 1 augustus heel graag terug 
bij Kringloopwarenhuis PortAgora aan het 
Koningsplein, in het centrum van Tilburg.

Tilburgse Kliekjes doorgeefluik

Fijn om samen iemand echt terug in zijn kracht te zetten
jolanda Verschuur (wijkverpleegkundige van de wever) en paul van Sambeek  
(individueel hulpverlener van ContourdeTwern) werken al enige tijd intensief 
samen in Oud-Noord. wijkcentrum de poorten is hun uitvalsbasis. 

specialist die zich richt zich op de 
zorg voor ouderen met complexe 
aandoeningen) in beeld voor 
verder onderzoek. SHV en Werk en 
Inkomen zijn benaderd voor advies.
  
Eigen regie
Paul ondersteunt Peter op administratief 
gebied: “Peter komt steeds meer in eigen 
kracht te staan en kan zo ver als mogelijk zijn 
eigen regie behouden. Belangrijk is dat je als 
hulpverleners op een lijn zit. Dichtbij de cliënt 
luisteren naar zijn verhaal. De hele aanpak is 
erg intensief geweest, zowel voor Peter als de 
hulpverleners. Belangrijk in het gezamenlijk 
contact met de klant is het vertrouwen 
winnen en van daaruit opbouwen en zorgen 
dat je de gemaakte afspraken nakomt.”
Jolanda heeft Peter op verschillende 
leefgebieden op weg geholpen. Alles gaat in 
overleg met Peter. De zaken uitzoeken, lijnen 
met andere organisaties uitzetten, maar 
soms ook letterlijk meegaan naar afspraken. 
Het zijn belangrijke gesprekken met impact 
op Peter, bijvoorbeeld een gesprek met de 
rechter, de geriater, de praktijkondersteuner. 
Het is dan prettig om in een later stadium 
alles nog eens rustig door te nemen. 

Ervaring Peter
 “Het heeft me meer wijsheid en 
zelfvertrouwen opgeleverd doordat er naar 

mij werd geluisterd. Ik werd gestimuleerd om  
zelf na te denken over het geven van een 
positieve wending in mijn leven. Wederzijds 
vertrouwen is de basis geweest van een goed  
resultaat. Ook heb ik nu minder gêne om mijn  
problemen met anderen te delen. Ik ben 
gelukkig een makkelijke prater, ook als het 
over problemen gaat. Ook is het belangrijk 
voor mij dat ik weet dat de informatie daar  
komt waar het thuishoort en dat hier 
zorgvuldig mee omgegaan is.”

Vragen over zorg en welzijn 
Wilt u ook in uw kracht blijven en heeft u 
vragen over zorg en welzijn? Bijvoorbeeld over 
hoe u langer zelfstandig kan blijven wonen? Of 
maakt u zich zorgen om de ouderen in uw wijk? 
Neem dan contact op met Paul of Jolanda.

Paul houdt spreekuur in De Poorten, 
Hasseltstraat 194, op maandag van 13.00 tot 
15.00 uur en in De Wissel, Leliestraat 49, 
op woensdag van 11.30 tot 12.30 uur, 
: 06 57 68 02 03. Jolanda Verschuur is te  
bereiken op : 06 53 44 57 28 of 
: j.verschuur@dewever.nl

Peter, Jolanda en Paul

Smart small living is in opkomst! Ontdek op 
8 juli de trend achter de trend en kom kennis 
maken met nieuwe woonvormen. Op het 
programma staan presentaties van pioniers,  
experts en burgers van divers pluimage.  
Misschien zou jij zelf wel in een tiny house  
willen wonen? : www.bibliotheeknieuwestijl.
nl/activiteit/tiny-houses-event
Aanmelden : kennismakerij@bibliotheekmb.nl

De Kennismakerij 
Gratis Tiny House Event

8 juli       13.00-17.00 uur

De aantrekkingskracht van tiny houses
De Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 18

Lees meer : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 

toelichting-items-wijkkrant-
tilburg-oud-noord
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Het Besterdplein 
verandert die dag ook 
in een gezellige 
Tearoom. 
De bakker van 
de lekkerste 
en mooiste taart 
wint een prachtige prijs. 

De bewoners die niet van bakken houden, 
maar wel van taart eten en van een kopje 
koffie, zijn van harte welkom! Lees alle 
informatie over de bakwedstrijd en Heel 
Besterd Bakt! op  : www.korvel-besterd.nl

ARMOEDE
De wijkraad heeft oog voor armoede in de wijk. Armoede komt veel vaker voor 
dan gedacht. De reden hiervoor is vaak schaamte wat sociaal isolement tot 
gevolg kan hebben. Dat kan mede komen doordat men geen geld heeft om deel 
te nemen aan sociale activiteiten. Denk aan gepaste (sport)kleding of geld voor 
een drankje na afloop van een activiteit, het niet kunnen betalen van een oppas, 
geen fiets hebben of een kapotte en geen geld hebben voor reparatie.
Deze website op internet is interessant: www.buzzmij.nl  O.a. het begrip armoede 
en peer to peer wordt goed uitgelegd. 

Voor diegene die geen computer/internet heeft: de wijkraad heeft ervoor gezorgd 
dat er een ‘wijkcomputer’ staat in De Wissel, Leliestraat 49. 
Meer informatie: 013 542 24 38, mail: infodewissel@contourdetwern.nl

Er zijn Peer to Peer bijeenkomsten om elkaar te helpen en ook is er 
het boek Schaarste van Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan. De 
auteurs geven in hun boek uitleg over het begrip ’bandbreedte’, over 
dat weinig tijd en/of geld hebben invloed heeft op je beslissingen. 
Het boek geeft inzicht maar is ook confronterend omdat het zo 
herkenbaar is. Het geeft inzicht over keuzes die je maakt. Wil je het 
boek lenen? Neem dan contact op met Ronald van der Pol 013 543 93 60 of met 
karlijnverschuren@contourdetwern. Karlijn is een professional en stuurt de Peers 
aan. Ook jij bent welkom om je aan te sluiten bij de Peers. 
       

SPOORZONE
Geloof het of geloof het niet: we zijn niet alleen buren maar de Spoorzone 
hoort ook bij Loven-Besterd. Het gebied is zich aan het ontwikkelen en 
dat zorgt (helaas) regelmatig voor overlast. Hiervoor is de klankbordgroep 
Spoorzone in het leven geroepen. 
Vanuit de politiek hebben we gekwalificeerd adviesrecht gekregen. Afgelopen 
bijeenkomst was de gemeente goed vertegenwoordigd en is er veel besproken. 
In september komen we weer bij elkaar om de evenementen van deze zomer te 
bespreken en om de evenementenkalender voor komend jaar door te nemen.

Tilburg heeft zich aangesloten bij de milieuklachtencentrale 073 681 28 21. 
Wanneer je hinder ervaart van een evenement zoals de kermis of de horeca, dan 
kun je hier melding van maken. De mensen in de centrale zijn meestal niet op de 
hoogte van plaatsgebonden situaties. Je moet het dus duidelijk omschrijven en 
liefst met een adres. Bijvoorbeeld: de Koepelhal is in Tilburg een begrip maar de 
centrale heeft meestal geen idee waar het over gaat. In dit geval is de locatie  
het NS plein. Wanneer je een melding maakt, zorg er dus voor dat je het 
locatie-adres weet. 
Wanneer de omstandigheden het toe laten, wordt er een geluidsmeting gedaan.
Wil je meer info, neem contact op met Ronald van der Pol 013 543 93 60 
of mail: info@loven-besterd.nl

“De wijkraad zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te bevorderen 
door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te verbinden en te sturen. We 
gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en de behoefte samen actief 
vorm te geven aan onze woonomgeving. Het gaat erom dat we met z’n allen 
een beetje betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het bestuur van de 
Wijkraad Loven-Besterd bestaat uit zeven actieve leden. Samen met een divers 
aantal wijkbewoners en genodigden, komen wij iedere tweede woensdag van 
de maand om 19.30u bij elkaar in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36. 
We komen bij elkaar om o.a. te vertellen over datgene wat we (voor de wijk) 
gedaan hebben.”

Ad van Oudheusden, de voorzitter van de wijkraad en van 
de buurtpreventie, is zo’n beetje de oren en ogen van de 
wijk. “Ik vind het altijd weer leuk om op de hoogte gebracht 
te worden over bekende/ lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen.” 
Paul van Esch (omgevingsmanager) en Inez Rastovac 
(wijkregisseur) schuiven af en toe aan bij een 
wijkraadvergadering om te horen wat er speelt of om te 
vertellen over wat zij weten van de wijk.
Meer informatie over de Wijkraad Loven-Besterd: 
www.facebook.com/loven-besterd, www.loven-besterd.nl 
mail: info@loven-besterd.nl

                                                                  

BURENDAG 2017
Vorig jaar stond burendag in het kader van het Pleintjesfeest. 
Op meerdere pleintjes in onze wijken werd er gezamenlijk 
plezier gemaakt en het was een groot succes. Dit jaar staan 
we voor het feit dat het Sint Willebrordplein op de schop gaat 
in verband met het oprichten van een Integraal Kind Centrum 
(IKC). OBS Yore, Peuterspeelzaal Willebrord, Sterre kinderdagopvang Anak 
Anak en Eerste Jan Ligthartschool worden hier onderdeel van.
Wanneer de werkzaamheden op het 
Sint Willebrordplein starten, is op 
dit moment moeilijk te voorspellen. 
Daarom heeft Wijkraad Loven-
Besterd besloten Burendag 2017  
op het Rozenplein te vieren in 
samenwerking met De Wissel, 
ContourdeTwern en de Wijkraad.
Graag tot ziens bij de Burendag 
op zaterdag 23 september op het 
Rozenplein! 
     

WIJKSCHOUW
In het najaar staat er een wijkschouw gepland. De wijkraad, Paul en Inez 
van de gemeente, de wijkwethouder, de wijkagent en geïnteresseerden gaan 
meestal op de fiets door de wijk om samen een kijkje te nemen op diverse 
plekken in de wijk.
Buurtbewoners brengen vooraf aandachtspunten naar voren, die ze tijdens de 
wijkschouw vaak zelf toelichten bij de professionals. Een heel directe manier 
om een situatie uit te werken. De verschillende professionals lichten toe vanuit 
hun eigen expertise. Het is leuk en verrassend om in een kort tijdbestek zoveel 
te zien en horen, ook door de ogen van een ander. De wijk gaat hierdoor veel 
meer leven en zelf kijk je ook met andere ogen naar situaties.

Wil je mee met de wijkschouw of heb je punten die je onder de aandacht wilt 
brengen? Neem dan contact op met wijkraadslid Anita van Bavel.
013-467 26 38. Of mail naar: info@loven-besterd.nl
     

WIJKKRANT
Claudia van der Waal is afgelopen 
wijkraadvergadering aangeschoven om 
eens bij te kletsen. Dat werd als heel waardevol en inzichtgevend ervaren.

De wijkraad krijgt van de gemeente zogenaamde ‘Verrijk je Wijk gelden’. 
Een gedeelte daarvan besteedt de wijkraad aan de wijkkrant omdat zij dat  
belangrijk vindt. Per maand is een halve pagina voor de wijkraad beschikbaar 
en daarnaast geven de wijkraad en de wijkkrant ruimte aan wijkbewoners om 
een gratis stukje te publiceren. Heb je iets te vertellen wat de cohesie in de wijk 
ten goede komt, meldt het en we publiceren. Of misschien heb je een idee voor 
een nieuwe rubriek op de wijkraadpagina. Neem contact op met wijkraadslid 
Ronald van der Pol 013-543 93 60. Of mail naar: info@loven-besterd.nl

Vind je bakken 
van taarten leuk, dan is de bakwedstrijd 
tijdens Heel Besterd Bakt! iets voor jou. 
 
Schrijf je in en bak je mooiste en lekkerste  
taart. Inschrijven kan tot 1 september door 
een foto van je taart en recept te mailen 
naar : heelbesterdbakt@korvel-besterd.nl 
Deelname is gratis en je hebt altijd prijs.
 
Op zaterdag 23 september tijdens de 
2e editie van Heel Besterd Bakt!, 
mogen de 5 finalisten hun smakelijkste 
creaties laten zien en laten proeven.
 

Bakwedstrijd – Heel Besterd Bakt!
23 SEPTEMBER BESTERDPLEIN

10.00 tot 17.00 uur

SchRIjf 
jE Nu IN!

DEELNaME 
gRaTIS

WIJKRAAD LOVEN-BESTERD
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19, 20 en 21 oktober 2017 
paperpassion, een 
hippe happening 
voor iedereen 
met een passie 
voor papier! 
Knippen, snijden, 
plakken, kleuren, 
vouwen, verven, 
beschilderen of 
beschrijven!

13, 14 en 15 oktober 2017  
knit&knot, de brei- 
en haakdagen van 
het Zuiden: een event 
voor iedereen die 
houdt van breien,  
haken, vilten, 
macrameeën, 
spinnen en borduren!

mijn naam is Theo van etten en sinds 2015 opereer ik als tekst-
schrijver in de wijk Groeseind-Hoefstraat. Ik schrijf onder andere 
persberichten, advertorials en redactionele artikelen. Daarnaast 
richt ik me op interne nieuwsbrieven, bedrijfs- en jubileumboeken. 

Compliment
‘Jij hebt laatst een heel leuk artikel geschreven. Zou ik dat mogen 
 gebruiken voor het wijkblad?’ Zo’n compliment wil ik elke dag wel  
krijgen! In dit geval kwam het van Annemarie Vermeulen.  
Zij is coördinator van De Vriendschapsbank, een initiatief om zoveel mogelijk 50-plussers 
met elkaar te verbinden. Het artikel over dit project had veel positieve reacties opgeleverd. 
Vooral vanwege de enthousiaste en eerlijke verhalen van de ‘Vriendschapsbankers’.

Toon uw enthousiasme en wees eerlijk 
Dat is precies wat u als ondernemer kunt doen om u te onderscheiden. Het enthousiasme van de 
ondernemer en zijn medewerkers is vaak een belangrijk koopargument. Toch zie ik nog heel vaak 
teksten waarin de eigen producten of dienstverlening van een bedrijf op de voorgrond staan: 
‘Wij bieden de beste kwaliteit’. ‘Wij denken met u mee’. En: ‘Bij ons staat de klant centraal’. 
“O ja? Maar hoe dan?”

De kracht van de ondernemer
Met een authentiek verhaal bereikt u veel. Zo weten klanten bijvoorbeeld wat ze aan u hebben. 
De kunst is dus om dát verhaal nu eens voor het voetlicht te brengen. Leg bijvoorbeeld uit 
waarom u elke dag vroeg opstaat. Of wat het met u doet als u een (meer dan) tevreden 
klant hebt geholpen. Heeft u hulp nodig om dit verhaal te schrijven, dan help ik u graag. 

.  

Uw persoonlijk ondernemersverhaal

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, ook voor ondernemers uit de wijk
De wijkkrant is er voor iedereen: buurtbewoners, verenigingen, stichtingen en goede 
doelen. plaatsing van een redactioneel stukje, is voor hen in principe gratis. echter, 
soms vraagt Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een kleine bijdrage voor de contactgegevens. 
Dat de wijkkrant niet zonder adverteerders kan bestaan, is een open deur. maar dat 
de wijkkrant er ook is vóór de ondernemer, dat weten lang niet alle ondernemers. 

Goedkoop adverteren
Wist u dat u als ondernemer al vanaf € 7,50 per keer kunt adverteren in Wijkkrant Tilburg  
Oud-Noord? Voor dat bedrag worden uw contactgegevens op de pagina ‘wijkinformatie’ 
geplaatst (meestal pg. 15). Wijkbewoners kunnen uw gegevens dus altijd terugvinden. 
Bovendien krijgt u de mogelijkheid om GRATIS één redactioneel artikel te plaatsen. 
Voor slechts € 52,50 kunt u zelfs het hele jaar van deze dienst gebruik maken. 

Uw bedrijf in de spotlights
Om uw bedrijf meer aandacht te geven kunt u, in overleg, een 
redactioneel artikel in Wijkkrant Tilburg Oud Noord plaatsen. Dat kan  
een algemeen verhaal over uw bedrijf zijn, maar het kan ook over een  
bijzondere gebeurtenis gaan, zoals de introductie van een nieuwe  
dienst, een verhuizing of een bedrijfsjubileum. 
Het schrijven van zo’n artikel blijkt voor veel ondernemers een  
drempel. ‘Geen tijd.’ of ‘Gewoon niet de kennis en kunde om leesbaar, 
pakkend en interessant te schrijven.’ Dat is wat ik regelmatig hoor.

Een tip: schakel dan tegen een kleine vergoeding een tekstschrijver in, zoals bijvoorbeeld 
Tekstbureau Theo van Etten. Theo schrijft teksten die u niet alleen voor de wijkkrant, 
maar ook voor andere doeleinden kunt gebruiken. Zie zijn bijdrage elders op deze 
pagina. Culturele ondernemers kunnen terecht bij collega Saskia Dellevoet (Hocus-
Pocus-Focus), die ook de revisie en correctie van artikelen voor de wijkkrant doet.  

Gezocht: prijs van ondernemer voor wijkbewoner
 Wijkkrant Tilburg Oud-Noord heeft de fotowedstrijd (zie pg. 14) voor de lezer. Foto 
Schmidlin maakt foto’s in de wijk Tilburg Oud-Noord. Wijkbewoners kunnen raden 
wat er op de foto staat en de prijs is een boeket van bloemisterij All about Flowers. 
Omdat er steeds meer inzendingen binnen komen op deze puzzel, zou het leuk zijn om 
nog een prijs beschikbaar te kunnen stellen. Dan hebben we meerdere winnaars.

 In het najaar zet de wijkkrant een enquête uit om bewoners in Oud-Noord naar hun  
mening te vragen over de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Als beloning voor het in vullen, 
wil Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een prijs (of prijzen) verloten onder de inzenders. 

Bent u ondernemer en wilt u misschien een prijs beschikbaar stellen?
Zowel met de puzzelprijs als met de enquête, komt uw naam in de wijkkrant.

Meer info
Wilt u uw contactgegevens of een advertentie in de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord zetten? 
Daarbij eventueel een redactioneel artikel plaatsen en/of een prijs beschikbaar stellen, neem 
dan contact op met Claudia van der Waal via: : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  
Voor meer informatie kijk daarvoor op de speciale webpagina: : www.persoonlijke 
kunstencreatie.nl/tarieven-en-formaten-advertenties-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Ondernemers 
uit de wijk

Creatief het najaar in met twee leuke events!  

Info@knitenknot.nl         
                                          www.knitenknot.nl 
Info@paperpassion.nl 
                                    www.paperpassion.nl

T E K S T B U R E A U
T H E O V A N E T T E N 

Wilt u meer weten over wat Tekstbureau Theo van Etten 
voor u kan betekenen? Kijk dan op : www.theovanetten.nl  
of stuur een e-mail naar : info@theovanetten.nl

‘Een sfeervolle buurt, waar veel van onze 
klanten wonen.’, aldus Erik. In de loop der  
jaren heeft Tapijttegelhuis Tilburg in 
Tilburg en omstreken een grote naam 
opgebouwd. Vooral dankzij de kwaliteit, 
aantrekkelijke prijzen en de ‘ouderwetse’ 
service. Erik: ‘Men kan hier op zijn gemak 
rondkijken en vragen stellen. Ik hecht erg 
aan het gewone en het gemoedelijke.’

Tapijttegelhuis Tilburg
De naam van de zaak dekt nog steeds de 
lading. Hoewel begonnen met tapijttegels, 
werd het assortiment gaandeweg steeds 
uitgebreider: alle soorten vloeren, steen 
uitgezonderd, zijn te koop: linoleum, 
marmoleum, pvc-vloeren. In de showroom 
vind je ook kamerbreed tapijt, laminaat, 
vinylvloeren en diverse soorten houten 
vloeren. Allemaal van hoge kwaliteit.
De tapijtegels nemen nog steeds een 
prominente plaats in. ‘De laatste tijd zijn 
ze weer erg in trek. Misschien komt dat 
door de woonprogramma’s op televisie. 
Men ziet wat de vele mogelijkheden met 
tapijttegels zijn. Ze zijn gemakkelijk te 
leggen en eenvoudig in onderhoud. Er 
is een keuze van heel gewoon tot zeer 
exclusief.’  Veerman wijst ook op de vele 
combinatiemogelijkheden.  
 
Trapstoffering 
Tapijttegelhuis Tilburg is ook 
gespecialiseerd in trapstoffering en biedt 
die voor  een aantrekkelijke prijs. 

Tapijttegelhuis Tilburg al 13 jaar in Oud-Noord
erik Veerman runt al weer sinds 2004 
Tapijttegelhuis Tilburg, waar hij al sinds  
1983, werkt. 

 
‘Vanaf 250 euro kunnen we een mooi 

product leveren. Dat is  
inclusief tapijt, lijm en leggen. Maar 
ook hier zijn er veel mogelijkheden. 
In de showroom kunnen we diverse 

soorten stoffen laten zien.’ 

De stoffering gaat snel en vakkundig. 
In een paar uurtjes is de trap bekleed.  

Zonwering
Naast de vloeren en de trapstoffering kunt 
u bij Tapijttegelhuis Tilburg terecht voor 
verschillende soorten binnenzonweringen. 
Voor informatie kunt u terecht op de website 
van Tapijttegelhuis Tilburg. Daar vindt u 
ook het actuele nieuws over de super-
knaller: een pvc breedplank in zes kleuren, 
voor slechts € 21,50 per vierkante meter.

Kom eens vrijblijvend langs of neem 
contact op. 

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

9

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg 
Tel:  013 580 05 80 - 06 19 62 63 06

www.refillcolors.com - info@refillcolors.com
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“De goedkoopste op het gebied van 
compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon 

multipack vanaf € 24,95 
+ 1 patroon naar keuze GRATIS

De koepelhal Tilburg: 
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Tijdens de Tilburgse kermis verleent het 
rode kruis ondersteuning door de inzet van 
vele eHBO’ers. Zij zijn zichtbaar op diverse 
locaties en sinds 2008 ook met behulp 
van het speciale, getrainde Bike-Team. Dit 
team bestaat uit 12 hulpverleners, die snel 
en veilig tussen de mensenmassa weten 
te bewegen en vakkundig de nodige hulp 
kunnen bieden tijdens dit groot evenement.

Rode Kruis 150 jaar: Jaar van de EHBO
Het rode kruis bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met het Jaar van de EHBO. Jaarlijks 
raken maar liefst 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval in en om het huis.  
Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat mensen zelf weten wat te doen bij een  
noodsituatie en hun kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO en reanimatie  
te vergroten. Dit doen we o.a. door het organiseren van 
workshops: ‘risico’s in en om het huis’ voor het vergroten van 
zelfredzaamheid. Onze hulpverleners staan dag in, dag uit klaar, 
om deze kennis op een soms ludieke manier over te brengen 
en vooral te benadrukken dat EHBO levensreddend is. 

   

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!

Focus
Kermiswethouder Erik de Ridder: “Ik ben 
heel blij dat we met de focus op meer 
beleving nu ook zien dat exploitanten 
met ideeën komen. Dat levert niet alleen 
nieuwe inzichten maar ook een meer 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit. Deze resultaten van de nieuwe 
aanpak zijn een begin. Samen met horeca, 
ondernemers en kermisexploitanten gaan 
we voor een kermis die zich kenmerkt 
door gastvrijheid en een hoog niveau.”

View over de stad
Verrassende aanvullingen zijn er ook dit 

Bouwen aan een kermis nieuwe stijl
Tilburg kijkt reikhalzend uit naar de 450ste editie van de 
 Tilburgse kermis. Van 21 t/m 30 juli staan er 230 attracties  

door het centrum verspreid. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de kermis te vernieuwen. 
Onder meer door te zorgen voor meer sfeer en beleving. In 

2020 moet de Tilburgse kermis ‘nieuwe stijl’ klaar zijn.

Dit jaar is er al een aantal aanpassingen om te zorgen voor  
meer sfeer op het kermisterrein. Een goed voorbeeld is het Tirolerdorp  
dat op het NS-plein komt. Samen met de attracties krijgt het dorp een  

uitstraling die vergelijkbaar is met het Oktoberfest. Het idee kwam van een aantal  
kermisexploitanten. 

Ook zijn er veranderingen in de Spoorzone. Uit een evaluatie bleek dat bezoekers 
de looproute in het gebied moeilijk begaanbaar vonden. Die is nu aangepast en 
loopt deels over de weg. Bezoekers waren positief over de sfeer in de Spoorzone 
en over de programmering in de binnentuin van de willem II-passage en horeca.

jaar weer volop op de kermis. Wat te 
denken van de gloednieuwe View Tower  
op de Heuvel, met een mooi uitzicht 
op alle kanten van de stad. 

Water, eenden en nostalgie 
De Spoorlaan biedt plek aan de Poseidon, 
een spectaculaire wildwaterbaan met  
oud-Griekse uitstraling. 
Een van de successen van de vorige kermis, 
de Nostalgische Kermis, keert terug op  
het Koningsplein.  
Dit jaar is er een badeendenrace op 26 juli 
waarbij 15.000 badeendjes voor een goed 

doel de strijd met elkaar aangaan in de 
Piushaven. Een ‘eendje’ koop je via de 
site :  www.badeendenracetilburg.nl  
Aansluitend is er een 
kinderspeurtocht die eindigt 
in de Piushaven. Om 
basisschoolkinderen 
meer bewust te 
maken wat de kermis 
betekent voor een 
stad als Tilburg, is het 
lesprogramma Kermis in 
de klas ontwikkeld, met 
een KLEURPLATEN-
WEDSTRIJD
: www.kermis
indeklas.nl 

Er komen 32 
attracties op 
de Besterdring, 
13 op het 
Besterdplein, 
15 op het 
NS-plein en 18 
op de Burgemeester 
Brokxlaan. Nieuw in de Spoorzone 
zijn onder meer de Coaster XXL.

Samenwerking
Samenwerking is belangrijk voor de kermis 
nieuwe stijl. Dat doet de gemeente onder 
meer met kermisbonden, bewoners, horeca 
en winkeliers. Bij de opzet van de kermis in 
2017 waren Bart de Boer en Ton Gimbrère 
nauw betrokken. De Boer, directeur van 
Dreamport Leisure, is net als vorig jaar 

voorzitter van de Kermis Werkgroep 
Stakeholders. Hierin zitten onder 

meer vertegenwoordigers van de 
kermisbonden, bewoners, horeca 

en citymarketing. Opdracht 
van de werkgroep is om 

vernieuwende acties 
op te zetten en op 
zoek te gaan naar 
sponsoren. Gimbrère 

zoekt naar nieuwe 
verbindingen om de 
kermis inhoudelijk een 
impuls te geven. Bij 
de uitwerking van de 

plannen worden de 
ondernemers in 

deze gebieden  
betrokken. 

Daarnaast 
zoekt hij 
samen-
werking met 

culturele- 
en onderwijs-

instellingen.
Erik de Ridder:

 
“De Tilburgse kermis zit in 

ons DNA. We zijn trots op de 
ontwikkeling die onze kermis 

doormaakt. De Tilburgse kermis 
moet de kermis worden met 
de hoogste kwaliteit waar 
beleving centraal staat.”Wethouder Erik de Ridder met een roze ballon tijdens een bezoek aan de kermis

Het Rode kruis biedt hulp met 
Bike-team op de Tilburgse kermis

Speciaal voor het 150-jarig jubileum 
ontwikkelde Playmobil een stoere Rode 

Kruis EHBO-biker. Nu te koop in de 
webshop van het Rode Kruis.
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Kermisflat Besterdpoort: het schônste 
paand van de Tilburgse kermis

Door: Loek Melis

Als je de kermis overtrekt, dan kun je niet om onze versierde flat Besterdpoort heen. Iedere 
kermisbezoeker kijkt er naar, maakt foto’s en wijst naar bijzondere versieringen. Ook worden we  
er vaak op aangesproken in de supermarkt door buurtbewoners en wanneer we ons adres  
noemen kunnen we volstaan met de naam ‘kermisflat’ die met de versierde balkons, de 
Besterdpoort.

Rond 2005 werden de appartementen opgeleverd en tijdens de eerste kermis die voor onze 
deuren was, begonnen verschillende bewoners met balkonversiering. Veel bewoners in onze  
flat zijn ‘aan de kermis geboren’, Besterse mensen, opgeroeid met de kermis. En die zijn het 
meest fanatiek met het versieren.

Kermisvreugde in gevaar
Soms was het onzeker of we de kermis nog wel voor de deur zouden hebben. In 2016 hebben 
we  gewag gemaakt: de kermis moet bij onze voordeur blijven want wij houden van kermis,  
10 dagen lang. Voor ons begint het genot al op dinsdag bij de opbouw en eindigt het pas als 
de laatste kermiswagens vertrokken zijn. Alle respect voor medebewoners die met de kermis  
juist weggaan of hun balkon niet willen versieren. Niet iedereen is kermisgek toch?

Tilburgse kermisvlag
In 2005 zag je een enkele vlag tijdens de kermis. In de loop der jaren kwamen er speciale 
kermisvlaggen via de VVV Tilburg. Daar was een run op. Jaarlijks bracht de gemeente andere 
vlaggen uit. Die moesten we natuurlijk ook hebben als versiering van de Besterdpoort.
Zo verzamelden we steeds meer soorten vlaggen. Het werd steeds ludieker: de roze maandag 
kreeg zijn eigen roze versiering met vlaggen, slingers en bloemen. Er kwamen ballonnen bij. Eerst 
in de Tilburgse kleuren en sinds 2016 in de nieuwe kermiskleuren. Ieder versiert op eigen wijze 
zijn balkon inclusief kermisattributen, van de echte kermisbeer tot talloze andere hebbedingetjes 
die je op de kermis kunt winnen of van de naburige exploitanten kunt krijgen. Onze super- 
versierder, Frans Versteeden, is het actiefst. Hij verzamelt het hele jaar beeldjes en poppen in 
het thema dat hij op zijn balkon wil uitbeelden: Efteling poppen, clowns, beren en dieren van de 
fabeltjes krant en andere tv-series. Dit jaar is zijn thema de bonte kermis. Ieder balkon krijgt met 
de spullen van voorgaande jaren en met wat aanvullingen een kermisuitstraling. Dat doen we 
zonder te vergaderen. We delen wel informatie en materialen met elkaar in de wandelgangen.

Lief en leed
Tijdens een kermisweek waren medebewoners 40 jaar getrouwd. Zij werden verrast met 
kaarten die kermisbezoekers hadden geschreven. De kaarten werden naar het balkon 
‘getakeld’ als extra versiering. 
Soms zijn er tijdens de kermisweek droevige gebeurtenissen bij families in ons flatgebouw. Er was 
bijvoorbeeld een gezin dat een zoon verloor. We overleggen altijd met hen of we mogen blijven versieren. 
Dit pijnlijke moment komt jaarlijks terug. Desondanks versieren ze de laatste jaren ook weer mee.

Kermisprijs
De vurigste aanmoedigingen hebben we de afgelopen jaren gekregen van de exploitanten die  
tegenover ons stonden: Jan Vermolen met zijn frites- en snack kraam en Wimpie van het 
prijzenpaleis. Jan heeft samen met het Tilburgse kermis-team en wethouder Erik de Ridder ons 
tot tweemaal toe (2015 en 2016) een beker en een grote taart bezorgd omdat we de mooiste 
kermisflat hadden. 

“Die prijs kregen we zo maar want er was geen wedstrijd uitgeschreven. 
Maar we verdienden hem wel…”

Hoe dat in 2017 zal gaan, blijft een vraag, want Jan Vermolen met zijn uitstekende frites en 
snacks is gestopt met zijn kraam en gaat nu met zijn zoon een mooie attractie verzorgen op 
het NS plein.

Kermis van boven
Soms vragen mensen: “Worden jullie niet ziek, zwak  
of misselijk van die kermis?” Dan zeggen wij: “Nee.” Alle 
mensen willen elkaar zien, een terrasje pikken, dat doen 
wij van bovenaf. We zwaaien heel wat af. En  
willen we het even wat stiller, dan doen we de schuifpui 
dicht en horen we niets meer van het kermisgeluid. Het 
lukt zelfs om lekker een dutje te doen op het balkon 
tijdens de kermis. En daar vertoeven we bij goed weer 
de hele dag. Natuurlijk trekken we zelf ook iedere dag de 
kermis over nadat het vele bezoek is geweest. Ze komen 
graag een kijkje nemen over de kermis vanaf ons balkon. 
En ze weten: ’s avonds gaan we zelf.

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

Bewoners Loek, Jo, WillemJan en 
Clasien met taart en beker

VVE voorzitter WillemJan ontvangt de beker uit 
handen van wethouder Erik de Ridder

Uitzicht vanaf het balkon

Versierde balkon van Frans

Kermisbezoekers kijken naar de balkons
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Vanaf dinsdag 18 juli 12.00 uur is het 
kermisterrein afgesloten voor alle verkeer. 

Dan starten allerlei werkzaamheden zoals het 
verwijderen van het straatmeubilair. Vervolgens 
wordt de 450ste Tilburgse kermis opgebouwd.

Meer info: www.detilburgsekermis.nl

Verkeersafsluiting en opbouw  
450ste Tilburgse kermis

125 km kabel wordt er uitgerold met 
ongeveer 1000 meter matten eroverheen 

De vuilnisbakken worden klaargezet voor in totaal ongeveer 80.000 kilo afval. 500 verkeersborden worden verwijderd en waarschuwingsborden worden ervoor in de plaats gezet . Ook wc-units 
krijgen een plek: de kermis is goed voor 14.000 liter urine! Diverse attracties worden opgebouwd met behulp van hijskranen.

Olifantjes wachtend op activiteit naast het spookhuis
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Ton Lapien, dank je wel!
De eerste reactie van Ton was: “Ik zou 
het bloemetje niet alleen namens mezelf, 
maar graag voor ALLE vrijwilligers van 
De Bijsterstede in ontvangst willen nemen”. 

Hij weet dat zijn bijdrage binnen de muren 
van De Bijsterstede wordt gewaardeerd. 
“Daar ben ik uiteraard heel blij mee, maar 
ik ben me er ook van bewust dat ik niet 
de enige vrijwilliger ben. Er zijn collega-
vrijwilligers die ‘s morgens tijdens het 
ontbijt eitjes bakken voor onze bewoners 
op de afdelingen, die gaan wandelen en/of 
fietsen met onze bewoners, die de bingo, de 
hobbyclub, de schilderclub, de bibliotheek,  
de internethoek, het sjoelen, het barakken 
en/of het kegelen runnen. Weer anderen 
verzorgen de volière of het aquarium. 
En zo zijn er nog véél meer dingen die de 
vrijwilligers allemaal doen. Zonder al die 
collega-vrijwilligers is dat allemaal niet 
mogelijk en tegen die achtergrond is mijn 
bijdrage dan ook niet meer dan een klein 
onderdeel van het grotere geheel. Iedereen 
levert zijn of haar bijdrage en hoe klein of 
groot die ook is, die is even belangrijk”. 
Ton was om die reden dan ook niet van  
plan het bloemetje mee naar huis te  
nemen, maar heeft voor alle vrijwilligers de 
bos bloemen op de balie van de receptie  
een prominente plaats gegeven. Dus  
namens Ton en de Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord: 

ALLE vrijwilligers van 
De Bijsterstede, dank jullie wel!
Ongeveer 5 jaar geleden begeleidde hij 
zijn schoonmoeder naar de bingo in De 
Bijsterstede. Na een paar keer kreeg hij de 
vraag gesteld of hij gastheer wilde worden 
bij de bingo. Iedere woensdagmiddag zit 
hij sindsdien naast bewoners die niet goed 
kunnen zien en/of horen en ziet hij er op  
toe dat men de schuifjes van de juiste 
getallen op de bingoplankjes dicht maakt.  
Hij geniet ervan dat de mensen blij zijn met  
het prijsje dat hij voor hen ophaalt en 
schenkt tijdens de pauze met een collega 
vrijwilliger de drankjes voor alle deel- 
nemers in. Voor sommige deelnemers is dit 
het hoogtepunt in hun week. De bingo is 
er voor alle bewoners van De Bijsterstede 
en van de aanleunwoningen, maar ook 
bewoners uit de wijk zijn van harte welkom.

Bij De Bijsterstede had men al snel door 
dat Ton goed was met de computer. Men 
vroeg hem mee te helpen met de aanvraag 
van de posters voor de activiteiten die de 
afdeling welzijn elke maand organiseert. 
Ze vroegen hem ook de activiteitenkrant 
te maken. Deze wordt eens in de 4 weken 
voor alle bewoners van De Bijsterstede, hun 
familieleden en voor alle bewoners van de 

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

aanleunwoningen uitgegeven en door Ton 
thuis op de computer gemaakt. De krant 
bevat elke editie weer een actueel overzicht 
van alle vaste en extra activiteiten die door 
De Bijsterstede worden georganiseerd. Ton 
is er trots op dat de krant zich inmiddels  
mag verheugen in een stijgende belang-
stelling en daarmee in een kennelijke 
behoefte voorziet. Ook voor wijkbewoners 
is het mogelijk deze krant te ontvangen. De 
papieren versie ligt bij de receptie van De 
Bijsterstede en voor de digitale versie kunt  
u uw mail adres doorgeven aan 
:  t.lapien@dewever.nl

Voor de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
maakt Ton ook de agenda van 
De Bijsterstede op. Zeker omdat er iedere 
keer met deadlines gewerkt wordt, is Ton’s 
ondersteuning hierbij zeer gewenst. Verder 
maakt Ton op verzoek, thuis op de computer 
ook tekstboeken die worden gebruikt bij de 
karaoke middagen, placemats die worden 
gebruikt bij (thema)diners en uit- 
nodigingen of inschrijfformulieren voor 
incidentele bijeenkomsten of activiteiten 
van uiteenlopende aard.

Ton vindt het fijn dat hij bij De Bijsterstede 
de vrijheid krijgt om aan het vrijwilligers-
werk een eigen invulling te geven en 
daarmee de ruimte krijgt zichzelf 
daardoor verder te ontwikkelen en 
positief bij te dragen in het 
welzijn van alle bewoners 
en bezoekers van  
De Bijsterstede.

Ton’s 
schoonmoeder 
woont inmiddels ook 
in De Bijsterstede. Toen 
zij ter revalidatie een paar jaar 
geleden tijdelijk in De Hazelaar 
verbleef, zag hij daar een 
groepje leerlingen in een 
schoolopdracht, een quiz 
gemaakt met PowerPoint 
presenteren. De interactie 
met, en reactie van de mensen 
vond hij zó leuk, dat Ton zich verdiept 

heeft in PowerPoint en 
thuis ook quizzen voor 
De Bijsterstede ging maken. De quizzen 
zijn daarbij telkens weer op de doelgroep 
afgestemd en kennen elke keer een ander 
thema. In geval van nood, bijvoorbeeld bij 
slecht weer tijdens een buitenactiviteit, 
kunnen de quizzen voor de dag gehaald 
worden en dan hebben de bewoners van 
De Bijsterstede toch een leuke middag. 
Ton geniet ervan dat mensen actief en 
betrokken zijn bij de quizzen die hij maakt 
en zich daarbij vermaken.

Vrijwilligers 
Hij hoopt ook wijkbewoners te 
enthousiasmeren zich als vrijwilliger aan 
te melden bij De Bijsterstede. Door alle 
bezuinigingen in de zorg van de afgelopen 
jaren zijn die namelijk meer dan ooit, 
keihard nodig. Het vrijwilligerswerk binnen 
De Bijsterstede is divers van aard en voor 
wat betreft de frequentie daarvan zijn er 
volop mogelijkheden. Wanneer u zich als 
wijkbewoner aangetrokken voelt tot het 
verrichten van vrijwilligerswerk binnen 
De Bijsterstede dan kunt u zich altijd 
aanmelden voor een geheel vrijblijvend, 
oriënterend gesprek. Hierin wordt bekeken 
of datgene wat De Bijsterstede u op dat 
gebied te bieden heeft, ook aansluit 
bij uw interesse(s), vaardigheden en 
beschikbaarheid.  U zult ervaren dat uw 

inzet en bijdrage, en niet 
in het minst door 
onze bewoners, in 

hoge mate wordt 
gewaardeerd.

Bent u, al dan niet door 
het verhaal van Ton, 
geïnteresseerd geraakt  in 

een rol als vrijwilliger bij 
De Bijsterstede en heeft u 

daarnaast affiniteit met onze      
  bewoners, dan kunt u zich        
  voor het oriënterend 
  gesprek, geheel vrijblijvend 

per mail aanmelden bij de 
heer Alex Hendrickx

:  a.hendrickx@dewever.nl

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

Door: Natalie Figueroa Perez

Het is zomer! Iedereen kijkt uit naar de 
vakantie: Zon, zee en strand. Zo ook onze 
vrijwilligers. De meesten dan tenminste. 

Gerrit (70) woont aan de Besterd en werkt 
juist graag: ‘Ik ben al even gepensioneerd. 
Voor mij voelt het hele jaar als vakantie. 
Daarom ben ik ook zo blij dat ik heb 
besloten aan de slag te gaan als vrijwilliger. 
Het is heerlijk om te genieten van je 
vrije tijd, maar ik ben een fitte, gezonde 
senior en heb altijd gewerkt. Ik kwam in 
een gat terecht. Mijn vrouw is nog niet 
met pensioen, de kinderen werken...het 
werd saai, leeg en eenzaam voor me. Ik 
had niet het idee dat ik iets belangrijks 
deed of ergens onderdeel van was. Dus 
ik had de luxe om iets te gaan zoeken 
wat bij mij paste. Ik wilde mijn tijd goed 
besteden, iets betekenen voor iemand. 

Het nieuws rondom vluchtelingen 
afgelopen paar jaar heeft me geraakt. 
Ik gun iedereen een goede toekomst en 
ben er heilig van overtuigd dat we het 
toch echt met elkaar moeten zien te doen 
op deze aardbol. Samen. Er is maar één 
wereld. We krijgen geen 2e kans om dit 
leven over te doen. Mijn motto is dan 
ook: wie goed doet, goed ontmoet. En 
een goede tweede: wat u niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

Wat een prachtige spreekwoorden hebben 
we toch! Ik houd ervan. Een passie voor 
de Nederlandse taal heb ik ook altijd 
gehad. Toen de vacature voor taalmaatje 
bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
voorbij kwam, hoefde ik ook niet lang na 
te denken. Inmiddels ben ik zo’n drie jaar 
bezig als taalmaatje en overweeg ik ook als 
maatschappelijk begeleider aan de gang te 
gaan. Ik haal veel voldoening uit mijn werk 
en doe het met veel plezier. Natuurlijk is 
niet iedereen even leuk of goed of snel, 
dat hangt ook samen met de bagage 
die iemand met zich meedraagt. Maar 
ik vind het fijn een bijdrage te leveren 
aan iemands ontwikkeling en integratie 
hier in Tilburg. Je kunt vanaf de zijlijn 
erover klagen en problemen benoemen, 
je kunt er ook zelf actief iets aan doen 
en onderdeel zijn van de oplossing.’ 

Ook in actie komen? Je kunt al aan 
de slag voor 2 uur in de week, of per 
dagdeel als receptioniste bijvoorbeeld. 
Kijk wat je talenten zijn en check 
onze website voor de vacatures!
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is 
aangesloten bij de landelijke 
vereniging VluchtelingenWerk. 
Meer informatie 
: www.vluchtelingenwerk.nl/zuid
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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 
 
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 
Koersbal 
Donderdag 14.30 - 16.00 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 

Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
   
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  woensdag-
middag, 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 
 
Kermisweek 
Zaterdag 22 & zondag 23 juli 
Mini Kermis van Dhr. Sandig  
Gratis te bezoeken tussen 
10.00 en 16.00 uur. 
 
Maandag 24 juli 
Roze maandag, 14.30 uur. 
Optreden van Juke Box. 
Dresscode roze. 
Entree zonder welzijnspakket € 5,00 
  
Woensdag 26 juli 
Kermisbingo, 14.30 uur. 
Entree zonder welzijnspakket € 2,50 
Bingokaart € 1,50 per stuk.  
 
Vrijdag 28 juli 
Kermismiddag, 14.30 uur. 
Draaiorgel, ijscokar en 
poffertjeskraam. Poffertjeskraam 
van 16.00 tot 18.00 uur. 
Entree gratis, verkoop ijs en 
poffertjes. 
 
Zondag 30 juli  
Optreden Bart van Loon, 14.30 uur. 
 

~ 
 

Woensdag16 augustus 
Optreden van Ons Koor, 14.30 uur. 
Entree zonder welzijnspakket € 5,00 
 

~ 
 

Mode 
Donderdag 17 augustus 
Harry Kerhofsmode  
van 10.00 tot 12.00 uur.  

Picknick 
Vrijdag 1 september 
Picknick in het Wilhelminapark, 
11.00 tot 15.00 uur. 
Opgeven via welzijn € 7,50 p.p. 

 
~ 
 

Beweegweek 
Maandag 11 september 
MBvO voor mensen uit de wijk 
(Gratis), 9.45 tot 10.30 uur. 
MBvO voor mensen uit huis, 
10.45 tot 11.30 uur. 
 
Woensdag 13 september 
Schrobbelèr meezing (en beweeg) 
middag, 14.30 uur. 
Entree zonder welzijnspakket € 5,00 
 
Donderdag 14 september 
Bewegen met Danielle, 14.45 uur. 
(Gratis) 
 
Vrijdag 15 september 
Dansen is ook bewegen,14.30 uur. 
Entree zonder welzijnspakket € 5,00 
 

~ 
 

Zondag 24 september 
Vocal Sound uit Goirle, 14.30 uur. 
 
      ~ 
 
Verwenweek 
Vanaf zondag 1 oktober  
(dag van de ouderen) heeft  
Den Herdgang een themaweek: 
“Hap-Stap-Den Herdgang” 
 
  
 

Woonzorgcentrum 
 

 
Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden restaurant 
‘de Brasserie’: 

 
09.00: 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 tot 16.30 uur: 
Ma:  Schilderclub/Indoor  Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee/Karaoke 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets:   Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon: Ma, Wo en Do:  
                 op afspraak vanaf 09.00 
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 feesten, 
partijen, koffietafels, recepties, etc.  
 

Extra activiteiten 
Van 7 juli t/m 5 oktober 

 

07 - Karaoke - 14.30 
08 - Eucharistieviering - 16.00 
09 - Zondagmiddagmatinee met  
       Het Scheldekoor - 14.30 
14 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       Jeanne Verbeek - 14.30 
20 - CééJéé modeverkoop 
       Alles voor 10 euro - 14.30 
21 - Vrijdagmatinee met optreden van  
       Arthur van Poppel - 14.30 
22 - Eucharistieviering - 16.00 
26 - Kermis Bingo - 14.30 
28 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       Duo Nostalgia - 14.30 

 

04 - Karaoke - 14.30 
05 - Eucharistieviering - 16.00 
11 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       Jolanda v/d Berghe - 14.30 
18 - Karaoke - 14.30 
19 - Eucharistieviering - 16.00 
20 - Zondagmiddagmatinee met  
       optreden van Michel Coenen - 14.30  
25 - Vrijdagmatinee met optreden van  
       Trio Et Ses Amis - 14.30 

     

 

 
01 - Karaoke - 14.30 
02 - Eucharistieviering - 16.00 
08 - Vrijdagmatinee met optreden van 
       PaBaRiKo - 14.30 
15 - Karaoke - 14.30 
16 - Eucharistieviering - 16.00 
17 - Zondagmatinee met optreden van… 
       (artiest nog niet bekend) - 14.30 
22 - Vrijdagmatinee met optreden van…  
       (artiest nog niet bekend) - 14.30 
23 - Burendag 2017 
29 - Karaoke - 14.30 
 

 

 
04 - Dierendag Bingo - 14.30 
 

Vind u het leuk om op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen 

binnen De Bijsterstede? 

 

En vergeet ons niet te liken!  

 
 

Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor € 30,- per 
persoon per maand. Gedurende de hele 
maand kunt u 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 

 

 

 
 
 
 

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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Ward 
en Rik zitten bij de Welpen 
van Esjeeka (scouting). Rik vertelt dat ze naar Klein Zwitserland 
zijn gegaan, een natuurgebied tussen Gilze en Rijen: ”Daar 
zijn we vorig jaar ook geweest, dat was heel gezellig. Daar 
hebben we hutten gebouwd en zo”’. Ward: “Daar hebben 
we toen ook die worstenbroodjes gemaakt en op een 
stokje boven het kampvuur gebakken. Dat was leuk!”
Rik vertelt verder: ”We gingen op vrijdagavond naar 
Gilze. Samen met de leiding hebben we de tenten 
opgezet. Het opzetten van de tent was leuk, maar we 
moesten allemaal eikeltjes opruimen, die onder de tent 
lagen. Dat was echt slavenwerk! Er waren vier tenten: 
één voor de leiding en drie voor de Welpen - er waren 
drie groepen van acht kinderen. Ward en ik zaten in de 
groep met Morrison, Stefan, Lucas, Jason, Olaf, Marius!”

“Na het opzetten van de tenten en vrij spelen, 
hebben we spellen bij de kampvuurcirkel gedaan. Het vuur mocht niet aan, 
omdat het heel warm was die dag. Code geel was gemeld. Dan is het te 
droog en gevaarlijk om een kampvuur te maken. Dat was wel jammer. We 
hebben toen het smokkelspel gedaan. Je pakt een fiche of een blokje. Je hebt 
een team tikkers en een team smokkelaars. Als een tikker een smokkelaar 
heeft betrapt, moet ie de fiche inleveren. Daarna, rond 23:00u, gingen we 
slapen. Dat ging wel goed, want volgens mij was iedereen erg moe.”

Ward vertelt over de volgende dag: ”Toen we wakker werden, gingen we in 
de kampcirkel ontbijten met z’n allen. Eerst kregen we een ronde gezonde 
boterhammen en daarna een ronde zoete boterhammen. Daarna hadden 
we vrij spel, dan mogen we zelf weten wat we gaan doen. Samen met 
Stefan en Rik heb ik stripverhalen bedacht, dat vinden we leuk om te doen. 
We hadden het verhaal ’De drie superhelden en Clone Face’, bedacht.
Het verhaal speelt zich af in de ruimte en de rest blijft ons geheim.
Daarna zijn we met onze hele groep gaan chillen op onze 
slaapmatjes onder de bomen omdat het zo heet was! Hier hebben 
we kaartspelletjes gedaan, zoals pesten en zo. Als avondeten 
kregen we wraps in de kampvuurcirkel, daar ben ik gek op!”

“In de avond hebben we het spel dodenstraal gespeelt, dat was leuk! Ergens 
staat dan de radio aan. We liepen met z’n allen in het donker, en moesten 
van ene naar de andere kant lopen en proberen de radio uit te zetten. De 
leiding had een zaklamp. Als je bewoog en de lichtstraal kwam op je, dan 
moest je opnieuw beginnen. We hebben toen veel gelachen, het was zo 
cool om te doen. Na het spel was het al heel laat dus was het weer tijd 
om te gaan slapen.”

“Op zondagochtend ontbeten we in de kampvuurcirkel en gingen we 
daarna de spullen opruimen. Toen alles was opgeruimd, mochten we 
vrij spel doen en daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan.” 

Leerkracht Tjeerd van den Elsen is 
genomineerd voor de verkiezing ‘Leraar van  
het jaar 2017’. Een leerling uit zijn klas gaf 
hem op, onder andere vanwege zijn initiatief 
om radio als middel in te zetten in het 
taalonderwijs op De Vijf Hoeven. 

De verkiezing Leraar van het Jaar is een 
initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat 
jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders 
en leraren oproept hun favoriete leraar 
op te geven. De Onderwijscoöperatie is de 
beroepsorganisatie van, voor en door de 
leraar.  De verkiezing draagt bij aan een 
positief imago en het bespreekbaar maken van 
kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel 
van de activiteiten in het kader van de Dag 
van de leraar op 5 oktober.
Na 2 opdrachten waarin de genomineerde leerkrachten hun motivatie kunnen toelichten over hoe zij hun 
rol als ambassadeur voor hun onderwijssector willen gaan vervullen, kiest een beroepsjury per sector 
(po, so/vso, vo of mbo) in september 3 leerkrachten. De beroepsjury, kiest leraren die hun passie 
uitdragen, die inspireren en die ambassadeur willen zijn van hun sector. Door een vakjury wordt er één 
leerkracht per sector gekozen. 
De winnaars van de verkiezing worden tijdens het Lerarencongres (6-7 okt) bekendgemaakt. De Leraren 
van het Jaar zijn een jaar lang ambassadeur van hun sector en mogen, hun inspiratie, innovatie en 
passie  delen met de rest van lesgevend Nederland. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van 
het leraarschap en zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar gemaakt wordt.

Kinder 

Jonah is op vankantie geweest 
naar Rome

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  ●

Leerling BS De Vijf Hoeven geeft Tjeerd van den Elsen op 
voor Leraar van het Jaar-verkiezing

De kinderen 
van de 
Eerste Jan 
Ligthartschool 
gaan verhuizen

Liever een groter exemplaar : www.persoonlijkekunst
encreatie.nl/toelichting-items-wijkkrant-tilburg-oud-noord
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap 
en Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter @oudestadtilburg 

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

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

 Natascha Verhaaren, 
omgevingsmanager Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt 

 natascha.verhaaren@tilburg.nl 
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.

Op woensdagmiddag 14 juni was 
het nationale buitenspeeldag. Op 
het Nassauplein hadden buurtbe-
woners zelf een middag vol 
activiteiten georganiseerd. Ze 
waren goed voorbereid, hebben 
subsidies aangevraagd en zijn 
vooraf langs winkels in de buurt 
geweest voor sponsoring. 

Het was stralend weer en er was 
een grote opkomst van kinderen 
en hun ouders. Er was een buurt-
sportwerker actief, zodat kinderen 

allerlei sportieve spelen 
uit konden proberen. Er was veel 
lekker en gezond eten en de 
huurderscommissie van de 
Nassaubuurt deelde ijsjes uit. 
De Wijkraad had materiaal 
uitgeleend voor deze middag, 
waaronder een springkussen. Een 
medewerker van de buurtpreven-
tie hield een oogje in het zeil en 
de sfeer was uitstekend. 
Heel veel complimenten aan de 
organiserende buurtbewoners 
voor deze geslaagde buitenspeel-
middag!

Binnenkort in 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
Buurtmarkt
De buurtmarkt is een markt van de wijk, voor de wijk. Met muziek en bij goed 
weer ook een springkussen. Natuurlijk zijn er ook goede koopjes en lekkere 
hapjes. De laatste buurtmarkt was op 18 juni, in de kerk in de Goirkestraat. 
Het thema was 'Geen honger'. Na de zomervakantie zijn er nog twee buurt-
markten. Deze zijn in wijkcentrum de Poorten, van 13.00 uur tot 16.00 uur: 
Zondag 17 september: thema Herfst;
Zondag 26 november: thema Feestdagen. 
U kunt zich aanmelden voor een (gratis) tafel bij Reneé von der Fuhr:
renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl (tel. 06-20977464) of bij 
Karlijn Verschuren: karlijnverschuren@contourdetwern.nl (tel. 06-10329369)

Solarcinema
Er zijn dit jaar weer drie films te zien van Solarcinema op pleinen in de Hasselt. 
Op zaterdag 12 augustus is er een filmvertoning in het Stenen Kamerpark 
vanaf 21.15 uur. Op vrijdag 1 september is de Bouwmeesterbuurt aan de 
beurt vanaf 20.30 uur. En ten slotte is er op vrijdag 15 september een film in 
het Irenehof (Nassau) om 20.15 uur. Bewoners die mee willen denken over 
welke films er vertoond kunnen worden of die aansluitend iets willen organi-
seren kunnen contact opnemen met Jesse van Venrooij (Wijngaard;
 jessevanvenrooij@ContourdeTwern.nl) of met Shirley van den broek 
(Bouwmeesterbuurt en Nassau; shirleyvandenbroek@ContourdeTwern.nl)

Geen Honger in de Wijk 
zoekt vrijwilligers 
Het lijkt zo gewoon: op vrijdagavond snel nog even naar de super-
markt, iets lekkers halen voor het weekend. Koffie met een koekje 
erbij, stukje kaas voor bij de tv. Maar dit is voor lang niet iedereen 
mogelijk. Soms is het geld gewoon op. 

Dat kan een groot probleem zijn als op dat moment de reguliere 
hulpverlening gesloten is. Of wanneer een aanvraagprocedure nog 
loopt maar het geld laat twee weken op zich wachten. Dan maar twee 
weken geen eten? De kinderen zonder eten naar school? Even geen 
luiers? Dat is geen optie. Daarom is Geen Honger in de Wijk er: om op 
dat moment mee boodschappen te gaan doen. 

De vrijwilligers van Geen Honger in de Wijk zorgen ervoor dat in ieder 
geval de basisbehoeften aangeschaft kunnen worden. Dat er gegeten 
kan worden. Deze groep is dringend op zoek naar nieuwe mensen die 
mee willen helpen. Op zoek naar jou! 

Op dit moment is Geen Honger in de Wijk vooral actief in de wijken 
't Zand, Wandelbos en de Reit. Hier komen Goirke en Hasselt nog bij. 
Geen Honger in de Wijk is een initiatief van de Parochie Peerke Don-
ders (voorheen parochie Frater Andreas) en ContourdeTwern. Lijkt het 
je leuk om mee te helpen? Wil je meer informatie? Neem dan contact 
op met Renee von der Fuhr, telefoon 013-2070127 of e-mail 
renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl 

Overlast melden
Bij overlast van evenementen neemt u 
contact op met de MilieuKlachtenCentrale 
via telefoonnummer 073 681 28 21 
(24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar) of de website 
www.milieuklachtencentrale.nl. 
Zij geven uw melding door aan de gemeente. 

Bij een groot evenement (kermis, Festival 
Mundial) wordt uw melding doorgegeven 
aan de medewerkers die geluidsmetingen 
uitvoeren. Bij een kleiner evenement neemt 
de gemeente uw melding de volgende 
werkdag in behandeling. Is het evenement al 
afgelopen en wilt u toch een melding maken? 
Doe dit dan via de website van gemeente 
Tilburg: www.tilburg.nl ('Ik wil iets melden').

Nachtwerk voor handhavers
Tijdens grote evenementen zijn er handhavers van de gemeente 
aan het werk. Zij kunnen direct reageren op meldingen en ter 
plekke geluidsmetingen uitvoeren. Een van deze handhavers is 
Harold. Hij vertelt dat hij blij is met meldingen van bewoners: 
"We controleren of de evenementen voldoen aan de vergun-
ning. We meten daarvoor onder andere het geluidsniveau bij 
de gevels van woningen. 

Als we meldingen krijgen, dan kunnen we de metingen gerichter 
uitvoeren." Soms ervaren bewoners overlast, maar is er wel aan 
geluidsvoorschriften uit de vergunning voldaan. Als de geluids-
normen worden overschreden, dan krijgt de organisatie van het 
evenement een waarschuwing en moet het geluid direct worden 
aangepast om de overlast te beperken. 

Evenementen in de Spoorzone juli tot en met oktober

Naam   Evenement  data   website - informatie
juni
Mercado d'Ibiza  markt  16-jul  www.mercadoibiza.nl
Tilburgse kermis  kermis  21 - 30 juli www.detilburgsekermis.nl

augustus
TOP week  introductie 
   studenten 21-25 aug www.top-week.nl/september

september
Tilburg Ten Miles  sport  1 - 3 sept  www.tilburgtenmiles.nl
Smaakkaravaan  food-event 15 - 17 sept www.smaakkaravaan.nl
Tilburg Fietst Festival  sport  17  sept   
ESIW, Dear Future lezingen  25 - 28 sept www.esiw.nl

oktober
Oktoberfest   bierfestival 5 - 8okt  www.oktoberfest-tilburg.nl
Knit&Knot/PaperPassion 2 x beurs 1 3-15 + 19-21 okt www.paperpassion.nl  
Snuffelmarkt  markt  22 okt  www.vlooienmarkten.nl
Swanmarket  markt  29 okt  www.swanmarket.nl 

Tip of melding over 
uw buurt of straat? 

www.tilburg.nl/
melden of bel 
14 013 (maandag 
t/m vrijdag tusen 
8.00 en 18.00 uur) of 
download de gratis 
BuitenBeter-app via 

www.buitenbeter.nl

Bewoners organiseren buitenspeeldag Nassauplein 

www.tilburgfietst.nl
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Naar goed 
gebruik uit het 
oosten van 
het land, waar 
de aannemer 
vandaan komt, 
is vrijdag 
19 mei de 
renovatie van 
de LocHal 
met een 
carbidschot ingeluid. De afgelopen weken werd al een deel van de 
bijgebouwen gesloopt. Het komende jaar word het hoofdgebouw 
van de voormalige werkplaats ontmanteld en gerenoveerd om 
in het najaar van 2018 de deuren te openen voor het publiek.

In de immense LocHal komt een trappenlandschap, waarmee 
enerzijds de sfeer en ruimtelijkheid van het monumentale gebouw 
geborgd is, en anderzijds genoeg vloeroppervlak gecreëerd wordt om 
alle toekomstige functies te huisvesten. Het ruimtelijk ontwerp sluit 
aan bij het idee van een open en productieve werkplaats want  
behalve ‘kennis halen en delen’ gaat het bij de LocHal om ‘kennis 
maken’ en co-creatie. Het werkplaatsidee wordt aangejaagd 
door de samenwerking van de huurders; Bibliotheek Nieuwe 
Stijl, Seats2meet Tilburg, bkkc en Kunstbalie. Dit gebeurt onder 
andere op het trappenlandschap, en in publieke werkplaatsen 
en de verschillende stijlkamers. De befaamde glazen zaal uit de 
Beurs van Berlage Amsterdam verhuist naar Tilburg en krijgt een belangrijke plek in de LocHal Tilburg als 
congresruimte. Zie : www.spoorzone013.nl/ondernemen/glazen-zaal-amsterdam-naar-lochal-in-spoorzone

Ontmoeting centraal 
In de LocHal is straks plaats voor iedereen, het wordt een plek waar ontmoeting en kennisdeling centraal staan. 
Kunstbalie en bkkc werken vanuit de LocHal aan het versterken van de kunst- en cultuursector in Brabant.  
De Bibliotheek biedt een openbare en uitdagende leer- en werkomgeving. Kennis en verhalen komen er tot  
leven. Niet het boek, maar de Tilburger staat daarbij centraal. Het nieuwe Seats2meet Tilburg zorgt in de LocHal  
voor inspirerende vergader- en congresruimten, voor vele soorten bijeenkomsten en evenementen. Daarnaast 
komen er vernieuwende concepten waarin kunst, cultuur, kennis en innovatie elkaar versterken.  
Genoemde partijen werken daarvoor samen aan een interessant aanbod en aan een aantrekkelijke 
programmering met onder andere workshops, lezingen, debatten en exposities.

Op vrijdag 19 mei hebben 
leerlingen van OBS De 
Vuurvogel samen met 
wethouder Berend de 
Vries het bouwbord bij 
het Spoorpark onthuld. 
Het bord staat op de hoek 
van St. Ceciliastraat en de 
Hart van Brabantlaan. 

Na de onthulling mochten  
de kinderen ook nog 
symbolisch bloembollen 
in de grond stoppen. 
Na afloop was er voor 
alle kinderen lekkers 
en limonade.

De werkzaamheden aan 
het Spoorpark gaan in 
september van start. Als  
eerste zal het rijtje huizen  
op de hoek van de 
Hart van Brabantlaan/ 
St. Ceciliastraat 
gesloopt worden.

Foto’s: gemeente Tilburg

Impressie (vlnr.) nieuwe busstation, centraal station en fietsenstalling (impressie door cepezed architecten).

LocHal renovatie Foto’s: gemeente Tilburg

Onthulling bouwbord Spoorpark 19 mei

Het burgemeester Stekelenburgplein wordt groen! De afgelopen weken is hard gewerkt aan het aanleggen van planten op het Burgemeester Stekelenburgplein.  
Daarmee zijn de werkzaamheden aan het plein bijna helemaal afgerond. 

 www.spoorzone013.nl

De nieuwe fietsenstallingen aan de noord- en zuidzijde van het station zijn in een voorlopig 
ontwerp gepresenteerd aan de omgevingscommissie. Het ontwerp sluit aan op de recent  
gepresenteerde plannen voor de totale ontwikkeling van de Spoorlaan, het nieuwe  
busstation en stationsplein aan de zuidzijde.

Planning
Het komende half jaar wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In 
het voorjaar van 2018 start naar verwachting de aanbesteding voor de realisatie die vanaf het  
derde kwartaal 2018 moet plaatsvinden. In 2019 is de noordstalling gereed en start de  
verbouwing van de zuidstalling, die eind 2020 gereed moet zijn.

Ontwerp
In het ontwerp is rekening gehouden met alle moderne functionaliteiten en capaciteit waar de 
stallingen in de toekomst aan moeten voldoen. Ook is er ruim aandacht voor het integreren 
van het ontwerp in de omgeving. Aan de noordzijde grenst de fietsenstalling straks aan de 
gerenoveerde LocHal en het nieuwe Mind Labs. Aan de zuidzijde wordt  
het ontwerp onderdeel van het plan voor de Spoorlaan.  

Burgemeester Stekelenburgplein

Gevel polygonale loods (EVE) 
Foto: gemeente Tilburg

In tegenstelling tot het eerdere 
bericht, wordt de opening van EVE 
(Eten voor Eten) in de Polygonale 
loods pas na de zomer gevierd. 
Ze zijn nog druk bezig met de 
renovatie. De nieuwe aanblik 
van buiten belooft veel goeds.

Polygonale loods

Start renovatie LocHal

Spoorzone-wethouder Berend de Vries:
“In het ontwerp is rekening gehouden met de wens om van de omgeving van het station een  
fijn verblijfsgebied te maken. Dat hebben we ingevuld met grote transparante, glazen gevels,  

met groene daken en met veel groen en bomen in de inrichting van de Spoorlaan, 
het stationsplein en het busstation. Op deze manier dragen we actief bij aan de 

biodiversiteit, de beleving en klimaatadaptie in onze stad.”

“Het station krijgt echt een kwalitatief hoogwaardige fietsenstalling. Met een rolbaan om het  
hoogteverschil te overbruggen en met permanent toezicht, zodat het veilig is. 
We willen reizigers daarmee extra aanmoedigen om de fiets en het openbaar  

vervoer te gebruiken. Ook moet het comfort en de ruime capaciteit 
het wild parkeren in de directe omgeving verminderen.”

Na oplevering bieden de fietsenstallingen ruimte aan bijna 8000 fietsen, is er permanente 
bewaking en stal je je fiets de eerste 24 uur gratis. Ook de vertrouwde diensten zoals het  
huren van een OV fiets en een fietsenmaker krijgen opnieuw een plek.

Fietsenstalling, centraal station en busstation

Foto: 
twitteraccount 
wethouder 
Berend de Vries

Wethouder Berend de Vries nadat hij een 
stukje LocHal mocht slopen
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Juli 
  8: 13.00-17.00 uur, Tiny House Event   
       (gratis), De Kennismakerij
10: 19.00 uur, Zomeravondconcert  LMJ     
       met het Tilburgs Mannenkoor  
       La Renaissance, Theater de Boemel
       PortAgora, Alles voor de helf van de helft
13: 19.00 uur, Bond Girls workshop      
        kleuradvies, InloophuisMB
16: Pleinactiviteit muziek, Rozenplein
17: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
18: 12.00uur, Eten en jeu de boules,     
        Stichting Alleen op deze aarde
21: 19.30 uur, Zalige zomerfilm, Het Spoor
t/m 28 juli: Expositie museum Wzc Joannes    
        Zwijsen: tekeningen Diana van Manen 
21 t/m 30 juli:
       450e editie van de Tilburgse Kermis

Augustus
  1: Opening PortAgora, Koningsplein (o.v)
12: 21.15 uur, Wijkfilm, Stenen Kamerpark,     
        info CdeT
13: Pleinactiviteit eten, Rozenplein
15: 9.45 uur, Reis, St. Alleen op deze aarde
18: 19.30 uur, Zalige zomerfilm, Het Spoor
27: 13.30 uur, Bingo, Stichting Alleen op   
       deze aarde, Café zaal Bierings

September
  1:  20.30 uur, Wijkfilm, Noorwitsstraat, info CdeT
  2: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
  3: 13.30 uur, Bingo, Stichting Alleen op    
      deze aarde, Café zaal Bierings
4 t/m 9: Week tegen de Voedselverspilling
   7: 10.00 uur, Info-ochtend Mindfulness    
        training, InloophuisMB
  9: 17.30 uur, Eten met Resto-013, 
       De Poorten, iedere zaterdag
  6:  KidsClub, Kindermiddag, InloophuisMB
10: 13.30 uur, Koffieconcert, Stichting   
       Alleen op deze aarde, Café zaal Bierings
11 t/m 15: Beweegweek, activiteiten Den   
        Herdgang voor wijkbewoners zie pg. 10
15: 20.15 uur, Wijkfilm, Irenehof, info CdeT
       20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten 
      19.30 uur, Zalige zomerfilm, Het Spoor
    !  Redactionele deadline editie 5 oktober
17: Baselaer VerbeeldT/opendag De Baselaer 

           Agenda

wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in 
deze agenda? Stuur een mail naar : wijkkrant.
tilburg.oud-noord@outlook.com  Bedrijven : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-en- 
formaten-advertenties-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Oktober
  1: 13.00 uur, Uitwisselingsconcert Les  
       Musiciens Joyeux met accordeongroep    
       Dutmala, Theater de Boemel
       10.00 uur, Verkoop-Rommelmarkt 
                Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
  5: Editie oktober
13, 14 en 15, Knit&Knot, De Koepelhal
20: 20.00uur, 50+ dansen, De Poorten
19, 20 en 21, PaperPassion, De Koepelhal 
28: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor

November
17: 20.00uur, 50+ dansen, De Poorten
25: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor

December
16: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor

Zie activteiten voor wijkbewoners in 
de Woonzorgcentra Den Herdgang 
en De bijsterstede pg. 10  en  
Joannes Zwijsen pg. 14

 24 juli t/m 20 augustus gesloten
14 september: 14.00 tot 16.00 uur, 
inloopmiddag ProstaatKankerStichting;  
Thema: Hoe kun je er mee leven?
26 september: 19.00 tot 21.30 uur, Thema-
avond: hyperbare zuurstoftherapie bij bestraling
Meer info :
www.inloophuismiddenbrabant.nl/activiteiten

Vrijwilligers 
Wij zijn op zoek naar een spontane 
vrijwilligers met een groen hart  
en groene vingers, voor onze 
plantenbakken op het 
terras. Tijden in overleg.

Ook zijn we op zoek naar een  
vrijwilliger, die met één van onze 
bewoners gezellig een praatje maakt 
en er samen mee gaat wandelen. 
Tijden in overleg.

Graag aan melden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00

Brasserie de Refter                                                                                                                                           
Elke week een ander 

lekker broodje
                                                                                           

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur

Dagelijks een warme maaltijd van 
11.45 tot 13.30 uur 

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

een kopje koffie met 
iets lekkers erbij.

Meer informatie:
www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/
Joannes-Zwijsen   
Like ons op Facebook:
www.facebook.com/joanneszwijsen

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407 
5041 RR Tilburg
Tel: 013 549 26 00   
Activiteiten: 
                                                                                         
Donderdag 6 juli
Muzikale optreden van de Begonia’s                                            
Entree: gratis
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
U bent van harte welkom in de 
Brasserie de Refter

Donderdag 13 juli
Bingo met Tombola
Entree: € 4,00                                                                           
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
U bent van harte welkom in onze 
Brasserie de Refter.

Expositie Pop-UP Museum t/m 28 juli
Pastelkrijt en -potloodtekeningen
van Diana van Manen. 
Haar werken kunt u dagelijks 
bewonderen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Elke vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur 
kunt u de kunstenares zelf ontmoeten. 
Zij vertelt dan over haar passie en over 
haar kunstwerken.

Zondag 1 oktober
Verkoop-Rommelmarkt in en om 
Joannes Zwijsen.
Vanaf 10.00 tot 17.00 uur
Kraam of een kleedje (voor kinderen) 
huren? Inlichtingen bij:
Margreet de Jong: 013 549 26 00

FOTO SCHMIDLIN maakt foto’s in de wijk 
Tilburg 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 15 september 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. 
Onder de mensen die het juiste antwoord  
geven, wordt een prachtig boeket van  
bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS verloot.
Hiernaast vindt u de opgave voor juli.  
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. 

Oplossing juni: Theresia kerk

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                         

Het boeket van All ABOuT FlOwerS  
is gewonnen door: 

mevrouw Corrie van Bijnen 
uit de minister van Sonstraat
Van harte gefeliciteerd!

Foto: Foto Schmidlin

: 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

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

Door Bennie Huijs, Seringenhof 

wollenstoffabriek janssens de Horion werd 
op 1 mei 1868 aan de koestraat 164 te 
Tilburg door eduard (Antonius Franciscus) 
en Alphonsus (maria johannes) janssens 
opgericht. Omdat beiden getrouwd waren 
met een dame uit de familie De Horion 
de Corby werd de deelnaam ‘de Horion’ 
aan de fabrieksnaam toegevoegd. 

Het bedrijf legde zich toe op de productie  
van hoogwaardig kamgaren herenkostuum- 
stoffen en maakte ook togen voor priesters. 

Mijn opa, de heer Engel, heeft jarenlang bij 
Janssens de Horion gewerkt en op de plaats 
waar Janssens de Horion heeft gestaan, is nu 
de Seringenhof waar ik woon. Mijn opa is  
in 1893 geboren en overleden in 1952, het 
jaar waarin ik in de Enschotsestraat 
(op 193 of 194) geboren ben.

In mijn foto-archief trof ik ook nog een 
foto aan van de weefgetouwen zoals die 
indertijd in de fabriek stonden. In 1976 stopte 
Janssens de Horion wollenstoffenfabrieken 
de productie, waarna de 270 personeelsleden 
en de machines werden ondergebracht 
bij Sigmacon-partners AaBe en A & N 

Stukje (textiel)geschiedenis van Park de Horion 

Mutsaerts. De bedrijfspanden werden, op 
een voormalig kantoorgebouw na, gesloopt. 

Het geeft me een bijzonder gevoel dat op de 
locatie waar voorheen de Wollenstoffabriek 
Janssen de Horion -werkgever dus van mijn 
opa-  heeft gestaan, ik nu samen met mijn 
jongere broer, met veel plezier al 30 jaar  
woon!  Mijn opa was medewerker op kantoor  
en het kantoor van Janssens de Horion heeft  
in de Koestraat gestaan waar nu apparte-
menten staan, vlakbij het NS-plein.
Er staat nog een stuk van Janssens de Horion  
in de Seringenhof en de Koestraat, namelijk  
daar waar Cools Perzische tapijten in heeft  
gezeten en waar het Poolcenter in de  
Koestraat is gevestigd. 

Momenteel heeft een deel van de voormalige 
wollenstoffenfabriek een derde leven 
gekregen: het pand, tot najaar 2010 in 
gebruik als buurthuis Loven-Besterd werd tot 
wooneenheid verbouwd en ook een deel  
aan de Koestraat 164 is nu tot wooneenheid  
verbouwd.

19: 12.00 uur, Eten en muziekbingo,             
      Stichting Alleen op deze aarde, 
                                                Café zaal Bierings
23: Burendag o.a. op het Rozenplein
       10.00 uur, Bakwedstrijd: Heel Besterd Bakt
25: 19.30 uur, Partneravond, InloophuisMB
30: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
      13.00 uur, Reünie Eerste Jan Ligthartschool

Mijn naam is Diana van Manen. Ik ben een 
creatieve, bezige bij. Ik heb altijd graag 
getekend, als kind al. Enige tijd terug was 
er voldoende ruimte en tijd om weer te 
gaan tekenen. Ik liep tegen pastelkrijt 
en potloden aan en daar was mijn grote 
passie geboren, een passie die ik graag 
met anderen deel. Het is zo geweldig om 
met dit materiaal te werken en bezig te zijn 
met het creëren van een mooi kunstwerk. 
Ik teken meestal mensen en dieren, maar 
uiteraard kan ik ook andere dingen tekenen. 

Mijn werk is tot 28 juli 2017 te zien in het Museum van 
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Elke vrijdag ben ik van 11.30 
tot 12.30 uur aanwezig. Wilt u iets weten over mijn werk? Kom dan gezellig even langs.

Expositie tekeningen Diana van Manen in Pop-up Museum Joannes Zwijsen
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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 zomer-vakantie, 3 erna. 

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

eindredactie: Claudia van der waal
redactie en tekstcorrectie: 
Saskia Dellevoet
uitgever: persoonlijke kunst en creatie

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), dan 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.   
                                         
Bezorgklachten: Krant niet ontvangen? 
Mail uw adres naar de redactie. 

Verschijningsdata 2017:

Download de planning 2017 of bekijk de  
krant digitaal op 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
wijkkrant-tilburg-oud-noord 
Voor de editie van 5 oktober is geen 
thema bekend. Alles wat u als bewoner/
ondernemer van Oud-Noord heeft mee-
gemaakt of bezighoudt, mag u vertellen 
in de wijkkrant. Wij van de wijkkrant zijn 
zeer benieuwd naar uw inzendingen.

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
politie: www.politie.nl               spoed: 112 
          Geen spoed, wel politie: 0900-8844

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

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

Administratie

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    

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

 Supermarkt
pluS ijsselstein
Besterdring 110                      013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_ 
plus-ijsselstein_634
jumbo
Bart van Peltplein 1               013 535 57 12
www.jumbo.com/content/          
jumbo-tilburg- bart-van-peltplein

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

Editie Deadline
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
rAp elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest
Jules Verneweg 12A              013  544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl

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

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

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

Dieren

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

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

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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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                 

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

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

Fysiotherapie - manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek    Dhr. K Hoosemans
Molenbochtstraat 58 A         013 544 11 60

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

Therapie

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

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

Jong Nederland

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

jong Nederland loven-besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)  
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. 

Hypotheek/Bank
Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221                      013 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl                                                                                                                                               
                                    www.hypotheekvisie.nl
rabobank Tilburg en omstreken 
Particulieren                            013 537 99 11 
Bedrijven                                  013 537 96 60 
www.rabobank.nl/tilburg

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

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

Bloemen

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

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

Kinderopvang

Evenementen
paperpassion en knitenknot twee 
creatieve events! 
Info@paperpassion.nl www.paperpassion.nl
Info@knitenknot.nl         www.knitenknot.nl 

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

Tuinaanleg

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk 

Groepspraktijk 2pedicure Tilburg
pedicure, schoonheids- en 
therapeutische behandelingen
Goirkestraat 12A                     013 203 43 65
info@2pedicuretilburg.nl
                                  www.2pedicuretilburg.nl

Verzorging
Textielmuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.textielmuseum.nl

Museum

pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Expositie: tekeningen Diana van Manen 
t/m 28 juli     Burgemeester Brokxlaan 1407

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.de.vijfhoeven@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

Printer
refillcolors                      013 580 05 80
Veldhovenring 32                 06 19 62 63 06
www.refillcolors.com 
                                       info@refillcolors.com Vloerbekleding

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

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

De redactie van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
wenst u een fijne zomervakantie. 
Volgende editie 5 oktober. we zien graag uw 
verhalen en aankondigingen vóór de deadline 
van 15 september.

  Restaurant/Café
De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
eetbar De wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/tilburg of neem contact met ons op.

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. 

Zelfstandig blijven bankieren.

omdat u
online kunt
bankieren.

Zo lang
mogelijk

meedoen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Hoewel Gerrit Poels (88) al in 1969 uittrad 
als priester, is hij nog steeds vooral bekend  
onder de naam Pater Poels. Hij is onder 
andere oprichter van ‘Huize Poels’, 
kringloopbedrijf La Poubelle, Blut, sociaal 
eethuis ‘de Pollepel’ en het burgerinitiatief 
Broodnodig van Stichting Poels. 

Op de binnenplaats van Poels’ Pollepel  
waren genodigden en pers verzameld. Het 
echtpaar Angelique en Gerrit vertelden hoe 
het allemaal is begonnen. In 1968 met het 
dak- en thuislozenwerk, wist de politie hun 
adres goed te vinden als ze weer eens  
iemand hadden en ze niet wisten waar ze 

Gouden Legpenning voor Gerrit (Pater) Poels
Gerrit poels heeft op vrijdag 16 juni de Gouden legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen. Hij kreeg deze hoogste gemeentelijke onderscheiding voor het jarenlang als 
broodpater vrijwillig verstrekken van dagelijks brood en het verlenen van hulp aan minder vermogenden in Tilburg. Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit aan 
Gerrit poels tijdens zijn 50-jarig jubileum als weldoener ‘pater poels’ bij Broodnodig (de pollepel) in de Stedekestraat 7. 

die naar toe konden brengen. Bij Angelique 
en Gerrit werd hij dan opgevangen. Naast 
veel lol was Angelique ook wel eens bang 
in die begintijd, vertelde ze. Ze sliep met 
een stoel onder de deurknop. Gerrit nam 
de microfoon over en vertelde dat als 
ze boter nodig hadden, er bij de paters 
genoeg was en dat hij daar de weg nog wist. 
Vanaf 1990 gingen ze brood uitdelen.

Van de Rabobank kregen ze een cheque 
aangeboden van € 5000,-. Dit is een bijdrage 
voor de bus die de stichting Broodnodig wil 
aanschaffen. Nu Gerrit niet meer rond kan 
fietsen om brood aan huis te bezorgen, willen 
ze dat met de bus gaan doen zodat ze deze 
mensen toch bereiken. 

 
Zijn dochter Hülya neemt het ‘idiote werk’ 
over vanuit Poels’ Pollepel aan de 
Stedekestraat. Als dank krijgt ze een plank 
met de tekst: 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

Angelique dankt als slot nog alle vrijwilligers 
van de Stichting en de heer Hans Smolders. 
Zonder hulp van deze mensen was er geen 
Poels’ Pollepel. Ze wenst de burgemeester een 
fijn pensioen en zijn vrouw veel rust. Omdat 
ze weet wat het is te leven naast iemand die 
zo bekend is. De laatste woorden waren van 
Gerrit: 
“Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel”. 

Gerrit Poels heeft eerder al een koninklijke 
onderscheiding gehad. Hij is Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. In 2001 ontving hij de 
Gouden Speld van de gemeente en ook kreeg 
hij een tegel in de Walk of Fame.  

Gerrit werd geïnterviewd door verschillende 
media. Hij vertelt: 
“Ik ben geen hulpverlener, 
                               ik help mensen.”

Gouden Legpenning 
De Gouden Legpenning is de hoogste 
gemeentelijke onderscheiding van Tilburg.  
Deze wordt bij hoge uitzondering uitgereikt 
aan iemand die een uitzonderlijke 
persoonlijke prestatie heeft geleverd voor 
de Tilburgse samenleving. Het gaat om  
unieke werkzaamheden die een 
onmiskenbare bijdrage leveren aan de leef- 
baarheid en/of aan het imago van Tilburg.

Echtpaar Poels en dochter Hülya. Gerrit met De Gouden Legpenning en Hülya met de plank: 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

De tegel in de Walk of Fame gekregen in 2009

Eerste Jan Ligthartschool 1 augustus 2017 opgeheven
Sinds 1958 is de school aan de ringbaan Oost een begrip in Tilburg en in de regio. Vele  
kinderen kwamen van heinde en verre om op deze school onderwijs te krijgen. Op 1 januari 
2018 sluiten we de onderwijsdeuren van dit gebouw. Dit kalenderjaar zullen  
er nog kinderstemmen klinken in de prachtige hal en lopen er nog kindervoeten 
over de trappen naar de verdieping van de hogere groepen.

Vanaf januari 2018 zal de Eerste Jan Ligthartschool, samen met obs Yore, kinderopvang Anak 
Anak en peuterspeelzaal Willebrord aan het Willibrordusplein een kindcentrum gaan starten  
waar kinderen uit de wijk en de nabije omgeving van de school van 0 tot 13 jaar welkom zijn.

Ben je benieuwd naar je oud-leerlingen, je klasgenoten, het gebouw of wil 
je juist herinneringen delen met bekenden, dan ben je van harte welkom op 
onze reünie! We hopen veel mensen te ontmoeten die mooie herinneringen 

hebben aan de jaren, die ze in dit gebouw hebben doorgebracht.

        reüNie 
eerste jan ligthartschool 

Zaterdag 30 september 2017
15.00 - 18.30 uur

ringbaan Oost 275 te Tilburg
  € 5,00 per persoon

meld je aan via 
: www.reuniejanligthart.nl 

en dan zien we je graag op deze 
bijzondere bijeenkomst!

De oude vertrouwde letters boven 
de officiële ingang

Burgemeester Noordanus spreekt de familie 
Poels toe, voordat hij de onderscheiding 
uitreikt

Gerrit Poels aan het woord


