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Buurtsport
Buurtsport in Oud-Noord wordt georganiseerd door sportstimulering van het Sportbedrijf
van de gemeente Tilburg. Zoals in alle wijken van de gemeente worden er diverse
sport- en spelactiviteiten georganiseerd. In de wijk Oud-Noord is de populatie jongeren
kleiner dan in de andere wijken. Daarom is het sportprogramma wat kleiner.
En ook zijn er veel jongeren van Oud-Noord die deelnemen aan sportactiviteiten
in andere wijken, met name in Tilburg Noord.

Gefeliciteerd met het 1 jarig bestaan van UW wijkkrant. Hoe is
het met de wijkkrant het afgelopen jaar gegaan?
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord bestaat 1 jaar in de vernieuwde vorm.
De wijkkrant voor uw wijk

Meer weten over Sportmogelijkheden in uw wijk Oud-Noord?
Lees verder op pagina 6 en 7.

Locatiemanager Bijsterstede en
Den Herdgang beklimt de Alpe d’HuZes
Door: Locatiemanager Bijsterstede en Den Herdgang Margriet Ratelband-Roothaert
Op 1 juni is het dan zover, de beklimming van de Alpe d’HuZes! Een berg die
1860 meter hoog is en waar je 1061 hoogtemeters aflegt, vanaf het dorpje
Bourg d’Oisans. Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,9% met het steilste
stuk van ongeveer 14%.
Na maanden intensief trainen, kan dan
eindelijk de klim beginnen. In oktober 2016,
na het overlijden van een goede vriend, werd
het idee geboren om mee te gaan doen aan
deze mooie activiteit. Eerder heb ik ook al
mijn vader, mijn broer en een andere goede
vriend, verloren aan de verschrikkelijke ziekte
kanker. Reden voor mij om me in te spannen
voor het goede doel: het bevorderen en
ondersteunen van (wetenschappelijk)
onderzoek naar kanker in alle mogelijke
vormen, zodat er in de toekomst niemand
meer doodgaat aan kanker.
Dat doe ik door op persoonlijke titel geld
in te zamelen en door het organiseren van
allerlei activiteiten samen met ons team. Ik
ga proberen 2x de berg op te lopen en onze
zoon gaat de berg per fiets beklimmen.
Dat het zowel lichamelijk als geestelijk
intensief is om mee te doen, is een feit.
Samen wissel je de emoties uit, waar ieder op
zijn beurt mee te maken heeft, of heeft gehad.
Enkele deelnemers van ons team ‘Roy
Donders’ zijn zelf geconfronteerd met deze
slopende ziekte. Veel respect voor diegene
die zelf nog druk zijn, om hun eigen strijd te
overwinnen!
De afgelopen
maanden heb ik
heel wat kilometers
afgelegd, zowel op de
loopband in de sportschool,
als lekker buiten in de natuur. De
Zevenheuvelen bij Nijmegen stelden

ons prima in de gelegenheid
om de hellingen in de benen
te krijgen. Daarnaast ben ik,
samen met mijn loopmaatje, bij een ander
team op bezoek geweest in de omgeving
van Chaam. We hebben in een prachtige
natuuromgeving getraind en steunden
hiermee tevens het goede doel.

Er is veel gebeurd: Een nieuwe naam, e-mailadres en
een nieuw logo.

Lees verder op pagina 4.

Juni 2017: editie 1 van Tilburg Toont,
de gloednieuwe amateurkunstmaand! Een maand
met een scala aan programmaonderdelen waarbij
amateurkunst in de spotlights staat. Ook in Oud-Noord
is er van alles te zien én kun je als bezoeker zelf actief deelnemen
aan diverse activiteiten. Lees verder op pagina 9.

Met Pasen zijn we met een kleine delegatie
afgereisd naar de Ardennen om ook daar
weer de kuitspieren optimaal te kunnen
trainen. Al bij al, moet je er wel iets voor doen
om uiteindelijk de berg te kunnen trotseren!
We doen het niet alleen, dat blijkt wel. Ik
ben dan ook erg trots op mijn collega’s
van De Wever Woonzorgcentra, locaties
Den Herdgang en De Bijsterstede van De
Wever. Zij hebben namelijk in samenwerking
met de cliëntenraad van de Bijsterstede,
onvergetelijke acties georganiseerd waarbij
veel geld ingezameld is, voor dit mooie
doel. Wat een verrassing was dat. Dank
jullie wel voor dit mooie initiatief!
Mocht u dit goede doel nog willen steunen,
dan kunt u mijn persoonlijke link bezoeken
en een donatie doen. Ook hierop is van alles
te lezen over de Alpe d’HuZes en is te
volgen hoe de dag van ons team
‘Roy Donders’, verloopt.
: deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/margrietratelbandroothaert
Wij gaan ervoor, opgeven is geen optie!!

Pagina 8

JUNI 2017

2

Op vrijdagochtend wordt Sammy de
praktijk ingereden: in een bolderkar,
met zijn kop op het randje en bovenop
een stapel zachte kussens.
Meelijwekkend kijkt hij me aan en gaat
dan heel voorzichtig rechtop zitten.
Eigenlijk probeert hij zijn pootjes niet
neer te zetten. Want die pootjes, die
heeft hij helemaal kapotgelopen.
Hij was uit wandelen met de buurvrouw en
waarschijnlijk geschrokken van een andere
hond, die naar hem blafte. Sammy heeft
zich uit de halsband gewurmd en is hard
weggerend. En natuurlijk de verkeerde kant
op! Al snel wist hij de weg niet meer en in zijn
paniek, is hij blijven rennen. 3 Uur lang dwars
door Tilburg naar de andere kant van de stad.
En daar is hij gelukkig opgevangen
door een paar hondenliefhebbers. De
vrijwilligers van de dierenambulance

waren al ingelicht en snel ter plaatse.
Ze hebben Sammy’s chip uitgelezen. En
via dat chipnummer en internet was de
eigenaar vlug gevonden. Zo is Sammy veilig
thuis gekomen. Alleen zijn voetbedjes: die
had hij tot bloedens toe kapotgelopen.
Ik heb de losse stukjes en velletjes
verwijderd, gedesinfecteerd en Sammy een
pijnstiller gegeven. Daardoor kon Sammy
ontspannen dromen over zijn avonturen!
Dit geeft maar weer het belang van een goed
geregistreerde chip aan. Je kunt dat zelf doen,
bijvoorbeeld op : www.chipnummer.nl.
De gegevens moeten correct worden
ingevuld. Naam en adres, maar vooral het
gsm-nummer moet kloppen. Want de
huistelefoon blijft vaak wel hetzelfde, maar
daar is in geval van nood vaak geen gehoor:
iedereen zoekt dan naar hun Sammy!

Stichting ‘Alleen op deze aarde’ organiseert
op dinsdag 20 juni een Vergeet Me Niet-dag,
speciaal voor eenzame ouderen. Op 20 juni
neemt zij iedereen die wil mee op een reis
naar de Belgische bedevaartsplaats
Scherpenheuvel. De organisatie doet er alles
aan om de dag voor iedereen mogelijk te
maken. Zo is er ook een rolstoelbusje gehuurd.
Wat is de Vergeet Me Niet-dag?
Op de Vergeet Me Niet-dag denken we aan
de eenzame ouderen. Dat is zo’n 30 procent
van alle ouderen in Tilburg. Nog eens 20
procent hiervan is sterk eenzaam en komt
vaak niet uit huis. In sommige gevallen laten
zij zelfs geen mensen binnen. Door deze
reis te organiseren, wil de stichting mensen
meekrijgen die dit heel hard nodig hebben.
Programma
Op dinsdag 20 juni gaan we weer naar
Scherpenheuvel. Om 9.45 uur vertrekken we
vanaf Café zaal Bierings, Goirkestraat 50
: johan.cafe@live.nl
: www.cafebierings.info
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zamelen voor de activiteiten bij JN, samen
met anderen een high thee georganiseerd.
Daar kwamen wel 45 personen op af.
De bestuursfunctie is overgenomen door
iemand anders maar de Oldtimers blijft
hij nog wel een tijdje doen. Hij vindt
het nog steeds mooi werk en geniet
ervan als de kinderen genieten.
Na 30 jaar als postbode te hebben gewerkt
voor de PTT, werd hij chauffeur voor de
cliënten van Amarant naar de dagbesteding.
Nu is Han nachtterreinbeveiliger bij
Amarant. Daarnaast is Han al 15 jaar Sport
en ontspanningsmasseur. En ongeveer een
jaar is Han nu bezig met een woninginitiatief.
Ouders van jongeren van de Oldtimers waren
op zoek naar opvang voor hun zoon. Samen
met 3 partners heeft hij een huis gehuurd en
vangen ze verstandelijk beperkte jongeren op
voor een dag, weekend, een week of langer,
als de ouders of verzorgers even weg zijn.
In de spaarzame vrije tijd gaat hij met
zijn vrouw naar hun eigen chaletje op de
Veluwe, waar ze lekker tot rust komen.
Zeker na een kampweek van Jong
Nederland kunnen ze dagen slapen.

Het bloemetje is beschikbaar gesteld door: all about flowers
Vredeman de Vriesstraat 89 : 013 544 07 60
: info@all-aboutflowers.nl : www.all-aboutflowers.nl
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Op zijn 9e kwam hij bij de club en op zijn
19e begeleide hij een groep jeugd van
14-18 jr. Hij weet nog, het was eind jaren
’70. Om op een speciale manier het einde
van de groep af te sluiten, de leden waren
inmiddels te oud, hadden ze met z’n allen
een volkswagenbusje gekocht en daarmee
zijn ze naar Frankrijk gereden. Na een week
kwamen ze voldaan van plezier en ervaringen
weer terug en verkochten ze het busje weer.
Tot zijn 26e heeft hij een groep begeleid bij
JN en toen is hij in het bestuur getreden,
eerst als vicevoorzitter en van 2004 tot 2011
als voorzitter. Ook heeft hij het 60-jarig
bestaan mee georganiseerd en de verhuizing
van de Koestraat naar de Leliestraat
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De laatste keer dat hij een colbertje heeft
gedragen, was op zijn huwelijk. Dus toen zijn
vrouw hem meenam naar de
stad om een colbertje voor hem
te kopen, had hij wel het gevoel
dat er iets aan de hand was. Hij
kreeg in de gaten dat er mailtjes
voor hem werden afgeschermd
en zeker toen hij op 26 april
mee naar het stadhuis moest
en de raadzaal binnen liep, had
hij wel een idee wat er ging
gebeuren. Burgemeester Peter
Noordanus heeft hem benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau!



…is een nieuw wijkproject in Oud-Noord.
Het is een samenwerkingsproject van
ContourdeTwern, Art-fact en vooral
bewoners uit de wijk. Bewoners worden
uitgedaagd hun eigen wijk in beeld te
brengen door middel van foto’s en het
vertellen van verhalen over hun eigen buurt.
Hier wordt een expositie van gemaakt
die op 17 september geopend wordt.


voorbereid. Samen met mensen van de
gemeente zijn ze naar andere clubhuizen
gaan kijken en konden zo hun wensen
vormen voor het eigen nieuwe onderkomen
van Jong Nederland Loven-Besterd.
Amarant vroeg in 2004 aan Jong Nederland
Loven-Besterd of zij een groep wilde
gaan begeleiden van 27+ lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten. Han nam de
supervisie op zich. Eerste heette het ‘Den
Opstap’, maar een soos lid kwam zelf met de
naam ‘de Oldtimers’ en iedereen vond dat
goed. Ze zijn te oud voor een jeugdgroep. Han
vond dit zo leuk om te doen dat hij nu zelf in
de begeleiding van de groep meewerkt. Net
als de reguliere Jong Nederlanders knutselen
ze, doen ze spelletjes, quizzen, estafettes,
enz. Ook gaan ze samen mee op kamp. Han
vindt het leuk te zien dat deze groep helemaal
opgenomen is in JN en dat de deelnemers
elkaar wederzijds helpen en steunen.
Zijn vrouw heeft Han leren kennen op de
club en die is al 35 jaar penningmeester.
Het is fijn om samen voor JN in te zetten.
Ze hebben begrip voor elkaar als ze naast
1 avond per week ook druk bezig zijn met
de voorbereidingen van de avond of een
kamp week. Zo moeten er boodschappen
worden gedaan en samen met de andere
leiders moet het kampprogramma worden
opgesteld. Zijn twee dochters hebben
allebei deelgenomen aan JN en zijn ook
leiders geweest. De jongste is nog steeds
betrokken. Zo heeft ze om geld in te
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Al 40 jaar zet Han zich in voor de vereniging
Jong Nederland Loven-Besterd (JN).
Dat is wel een bedankje waard!
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Han Gloudemans, dank je wel!

Baselaer
VerbeeldT

414
165

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.

Opgeven
U kunt uzelf tot en met 9 juni aanmelden bij
Juanny van der Elzen : 013 456 04 92
: eenzaamvolwassen@gmail.com



'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

Om 15.00 uur is er een speciale kerkdienst
in de Grote Basiliek (optioneel).
We reizen om 16.00 uur terug naar Café
Bierings waar om 18.00 uur een heerlijke
maaltijd voor u klaar staat. Om 20.00 uur
gaat iedereen moe maar voldaan naar
huis. Voor de middag moet uw zelf zorg
dragen. De kosten per persoon zijn € 27,50
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Sammy met de zere pootjes

Basiliek Scherpenheuvel
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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.

Vergeet Me Niet-dag
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013-303 18 18
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Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20
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Een ander onderdeel van Baselaer VerbeeldT
is de onthulling van zeven fotopanelen
op 17 september. In de grote zaal wordt
wekelijks gerepeteerd door het Koninklijk
Harmonieorkest Orpheus. Na de verbouwing
van de Baselaer zijn hier geluidswerende
panelen geplaatst. Deze zijn nu nog wit maar
worden door Gerdien Wolthaus-Paauwel
voorzien van mooie foto’s van bijzondere
plekken, mensen en gebeurtenissen in
de buurt rondom de Baselaer. Gerdien
woont in de wijk en is fotografe.
Hulp gevraagd
Hou jij van foto’s maken en vind je het leuk
om je foto’s en verhalen te delen met andere
bewoners? Ken je de bijzondere plekjes in de
wijk? Vind je het leuk iets te vertellen over
het wonen in Oud-Noord? Doe mee met dit
mooie wijkproject en meld je aan bij
Saskia Dellevoet, : baselaerverbeeldt@
gmail.com : 06 40 05 65 96.
Vind je het leuk om het project ook digitaal
te volgen? Neem eens een kijkje op de
facebookpagina www.facebook.com/
groups/BaselaerVerbeeldT en de website
: baselaerverbeeldt.nl Je bent welkom!
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Waarom een tekstschrijver inschakelen?
Mijn naam is Theo van Etten en sinds 2015 opereer ik als
tekstschrijver in de wijk Groeseind-Hoefstraat. Ik schrijf
persberichten, nieuwsbrieven, advertorials, redactionele
artikelen, websiteteksten en meer.
Waarom zou je als ondernemer een tekstschrijver inschakelen?
Met schrijven is het soms net als met schilderen. Veel
mensen kunnen het, maar de vakman weet de klus
toch een stuk efficiënter te klaren. En ja, het resultaat is
uiteindelijk ook beter. Maar het belangrijkste argument
is misschien nog wel: het scheelt u zóveel kopzorgen…
U hebt wel wat beters te doen, toch?
Voor veel ondernemers is schriftelijke communicatie een
noodzakelijk kwaad. Die nieuwsbrief of mailing moet nog de
deur uit. En die webmaster blijft maar vragen wanneer dat blogartikel nou eindelijk eens komt.
O ja, Facebook, daar moet ook nog iets op. Terwijl het ‘echte’ werk zich maar opstapelt…
Toch maar een tekstschrijver dan?
Een professioneel geschreven tekst wekt vertrouwen en wordt beter gelezen. Daardoor
verdient een eenmalige investering in een goede tekst zich snel terug. Ook kunt u een artikel
meerdere malen inzetten, bijvoorbeeld in een dagblad, op een website of in deze Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord. Het aanpassen van de tekst is dan wel handig, want elk medium vraagt
zo weer zijn eigen schrijfstijl. Als ik u hiermee kan helpen, doe ik dat graag!
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

TuinTips van Leon van den Berg
In de lente bloeien er allerlei planten.
Helaas is de bloei voor een beperkte tijd.
De kunst is om verschillende planten te
zetten met opeen volgende bloeitijden.
Zo heb je clematissen die in het voorjaar tot en
met het einde van de zomer kunnen bloeien.
Het is erg leuk om deze planten te combineren
met bijvoorbeeld klimrozen, Amerikaanse sering,
blauwe regen of druif. Als je heel de zomer
bloemen wilt hebben, moet je zomergoed aanschaffen. Bijvoorbeeld pelargoniums, petunia’s,
vlijtige liesjes, Spaanse margrieten, lobelia’s,
knolbegonia’s, en nog veel meer soorten. Erg
leuk om in potten en bloembakken te zetten,
maar ook tussen de vaste planten in de tuin.
Zomerbloeiende knol- en bol gewassen
Knol- en bol gewassen moet u planten als de
gemiddelde temperatuur boven de 13 graden
Celsius is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
dahlia’s, klaverzuring (Oxalis), Crocasmia
(Montbretia), Fritillaria, Canna indica, gladiolen,
gloriosa’s. De langst bloeiende is ongetwijfeld
de dahlia. Deze bloeit door tot in de winter en
is in allerlei kleuren en groottes verkrijgbaar. De
bollen moeten wel tegen de winter uit de grond
gehaald worden, omdat ze niet tegen vorst
kunnen. U moet ze koel en vorstvrij bewaren.

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

Amerikaanse sering gecombineerd met rozen

Knolgewassen die u in de tuin kunt laten staan,
zijn bijvoorbeeld Calla (aronskelk) of
Agapanthus (Afrikaanse lelie) met zijn prachtige
blauwe bloemen. Deze planten moeten wel
afgedekt worden in de winter met bijvoorbeeld
stro of turf.
Oranjerieplanten
En zijn vele soorten oranjerieplanten
verkrijgbaar: oleanders zijn enkelbloemig of
dubbel bloemig. De enkelbloemige bloeien
makkelijker en rijker, de dubbel bloemige
moeten meer zon hebben maar ruiken lekker
naar vanille. De enkelbloemige ruiken niet.
Andere soorten zijn het sinaasappelboompje,
Datura heeft mooie witte gele of zalmkleurige
kelken en de Bougainville moet veel zon hebben
maar is prachtig met zijn vele kleurige schutbladeren. Nadeel is wel dat je ze in de winter
vorstvrij en licht koel moet weg moet kunnen
zetten. Niet iedereen heeft hiervoor de ruimte.
De kruidentuin
Tijm, bieslook, basilicum, oregano, salie, dragon,
munt, wijnruit zijn enkele kruiden die u het
best op een zonnige, maar bereikbare plek
kunt zetten omdat ze handig zijn om toe te
voegen aan verschillende gerechten of theeën.
Veel plezier met uw tuin!
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Aangifte doen heeft zin!

Door: De wijkagenten Igor Duijneveld, Yildirim Simsek en Peter Nouwens
Tijdens onze surveillances in de wijk spreken wij regelmatig
wijkbewoners. Ons valt de laatste tijd op dat slachtoffers van een
diefstal regelmatig geen aangifte doen bij de politie. Het argument
is vaak dat er toch niets mee gedaan wordt door de politie.
‘Veilige wijk’
Als u geen aangifte doet hebben wij op papier een veilige wijk, maar de
realiteit en het veiligheidsgevoel in de wijk kan wel eens heel anders zijn.
Slachtoffers van woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS-feiten)
doen wel vaak aangifte door de grote impact hiervan. Maar ook omdat
de verzekering een aangifte eist omdat zij anders de schade niet uitkeren.
Deze WOS-feiten hebben extra aandacht van de politie juist vanwege
die grote impact. Hierdoor daalt ook het aantal van deze feiten.
Wijkagent Igor Duijneveld

Wij willen ook deze extra aandacht hebben voor veel voorkomende
criminaliteit zoals diefstal en vernieling. Als slachtoffers hiervoor
geen aangifte doen dan geeft dat het dievengilde mogelijkheden om door
te gaan. Kortom; wij hebben uw aangiftes en meldingen nodig om
extra in uw wijk aanwezig te kunnen zijn. Ook vragen we u om verdachte situaties te melden bij 0900-88 44 of via het politie WhatsApp
nummer 06-12 20 70 06. Maak foto’s of filmpjes met uw smartphone.
Geef kentekens, signalementen en vluchtrichting door. Als u een strafbaar
feit ziet, bel dan het spoednummer 112, dat verhoogt de kans om de
verdachte op heterdaad te kunnen aanhouden.
De wijkagent kunt u ook bellen via 0900-88 44, of een berichtje
Wijkagent Peter Nouwens
sturen via : www.politie.nl/mijn-buurt. Hij of zij neemt dan zo
snel mogelijk contact met u op als hij in dienst is. Wij hebben
uw oren en ogen nodig om samen de wijk veilig te maken.
Aangifte doen
Aangifte doen kan op verschillende manieren. Op het politiebureau,
maar ook telefonisch of digitaal. “Voor aangifte van een misdrijf waarbij
geweld is gebruikt, kunt u met een afspraak naar het politiebureau”,
vertelt Peter Nouwens. Als er iets bekend is van de dader, of als het
strafbare feit is gepleegd in uw huis, dan kunt u ook aangifte op het
politiebureau of via een 3D-aangifteloket doen. Een 3D-aangifteloket is
een ruimte in een politiebureau waar u via een live-verbinding op een
groot tv-scherm met een politiemedewerker spreekt. U maakt in
Wijkagent Yildirim Simsek
beide gevallen een afspraak. Hiervoor kunt u bellen met 0900-88 44.
Niet naar het bureau?
Voor een aantal vormen van diefstal, bijvoorbeeld spullen uit uw auto, fietsendiefstal en
vandalisme, kunt u gewoon thuis met de computer of telefonisch aangifte doen, licht
Peter Nouwens toe. “Welke soorten aangiftes dat precies zijn, vindt u op
: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Bij een digitale aangifte heeft u
natuurlijk geen persoonlijk contact met de politie, maar makkelijk is het wel. U heeft
daarvoor uw DigiD nodig. Om telefonisch aangifte te doen kunt u bellen met 090088 44. In overleg belt de politie u dan terug voor het opnemen van de aangifte.”
Afwikkeling digitale en telefonische aangifte
Via : www.politie.nl kunt u van een aantal feiten digitaal aangifte doen. Wijkagent Peter
Nouwens: “Nadat u de aangifte hebt verzonden, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging. De aangifte verwerken we na controle tot een definitief procesverbaal van
aangifte. U ontvangt hiervan binnen vijf werkdagen een exemplaar. Dit kunt u gebruiken
voor bijvoorbeeld de verzekering.”

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op : www.politie.nl/mijn-buurt uw postcode
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto. Of als u in het kaartje en op uw wijkagent klikt,
verschijnt zijn naam en: Meer informatie. Als u dit aanklikt, kunt u een contactformulier invullen.

“zeer scherp
Test geprijsde fiets
metwinnaar
goede ondersteuning en
goede rijeigenschappen”

2017

Winnaar
9,5

2016

RAP SUBURB

Prijs-kwaliteit 9.5

Prijs-kwaliteit

Krachtig, dynamisch
en geruisloos

2016

dames-/ herenmodel €2.499 €1.799
2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 12.00-16.00

ELEK TR ISCHE FIE T SEN

5 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST - TESTCENTER TILBURG - JULES VERNEWEG 12A - WWW.TRAPRAP.NL
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Door: Claudia van der Waal
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord (WijkkrantTON) bestaat 1 jaar in de vernieuwde vorm. Het is dé buurtkrant voor de wijken Loven-Besterd,
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat en Theresia. In 2017 verschijnt de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 8 keer,
vijf edities voor de zomervakantie, 3 erna. De oplage is 14150 stuks. En daar ben ik best trots op!
Ik ben Claudia van der Waal en ben eigenaar van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Ik licht graag een tipje van de redactionele sluier op.
Ik heb een DTP bureau: Persoonlijke Kunst en Creatie en ik
ontwerp visitekaartjes en logo’s, maak flyers of brochures
en kan ook fotoboeken voor u samenstellen. Daarnaast ben
ik eigenaar van de WijkkrantTON. Enorm leuk, vooral alle
contacten en gesprekken met bewoners en in Oud-Noord.

sturen. Jannie verzamelt dit en redigeert dit werk voor mij. En
wat ContourdeTwern niet op de eigen halve pagina plaatst, komt
in de rest van de krant. Heeft u als vrijwilliger iets te vertellen
over een activiteit in een wijkcentrum of wilt u deelnemers of
vrijwilligers werven? Stuur het naar
: janniehaverkamp@contourdetwern.nl

Jullie van de redactie
Laatst zat ik bij de wijkagenten van Tilburg Oud-Noord op
kantoor om te praten over hun inbreng voor de wijkkrant. Ze
spraken me nogal formeel met ‘u’ aan en met ‘jullie van de
wijkkrant’. Dit overkomt me vaker.
Jullie in de vorm, dat er een hele redactie is, klopt niet. De
redactie is erg klein. Die vorm ik samen met een tekstcorrector.
Maar de inhoud van de krant, de kopij wordt geschreven door
jullie: de wijkbewoners, ondernemers en organisaties
in Oud-Noord en soms daarbuiten.
Na het feiten checken gaat het naar de tekstcorrector, zonder
haar zouden er nog fouten in blijven staan. In overleg met
de schrijver van het stukje, plaats ik het en maak dan de
komende editie op.

Gemeente erkent belang wijkkrant voor groot Oud-Noord
De Gemeente heeft de opdracht aan de wijkkranten in
Tilburg gegeven om op zelfstandige voet door te gaan. Dat
betekende dat de wijkkranten in principe niet meer met
mankracht ondersteund worden door ContourdeTwern.
Naast de gebruikelijke gemeentepagina, geeft de gemeente
4 x per jaar een financiële bijdrage voor de inhoud van de
artikelen over de Spoorzone. Een grote wijk als Oud-Noord
met de hoge oplage van ruim 14.000 stuks, kan dat extraatje
goed gebruiken. Redactioneel is er veel uit te leggen aan de
bewoners van Oud-Noord over dit nieuwe gebied, vindt ook
de Gemeente. De Spoorzone is volop in ontwikkeling en ligt in
de wijk Theresia. Op dit moment zou er zonder deze extra
financiële steun van de gemeente Tilburg géén wijkkrant meer
zijn voor Tilburg Oud-Noord.

Ik vind het na dit eerste jaar goed een en ander duidelijk
te maken aan iedereen die deze wijkkrant leest.
Op naar een zelfstandige wijkkrant
In februari 2016 werd ik benaderd door de drukker van de
Oud-Zuid Koerier waar ik vrijwillig de krant opmaakte: de wijkkrant van Tilburg Oud-Noord zou niet meer worden gemaakt
en of ik interesse had in een zelfstandige overname. Ik heb
contact gezocht met de voormalige, vrijwillige redactie
van de wijkkrant Oud-Noord.
- Ik mocht het oude e-mailadres gebruiken. - De advertenties
van de ondernemers die adverteren in de wijkkrant, plaatste
de voormalige redactie dan tegen betaling op de site van
Tilburg Oud-Noord die zij wel zelf in de lucht wilden houden.

Ondernemer(s) met maatschappelijk hart
Sommige kosten moeten gemaakt worden om de papieren
krant te realiseren: de drukker en de bezorging. Ook mijn
computer en programma’s moeten worden gefinancierd.
Hiervoor werf ik adverteerders.
Ik ben ondernemer met een maatschappelijk hart, er zou geen
wijkkrant zijn zonder de vele uren die ik maak. Natuurlijk zit
er uiteindelijk echt wel een verdienmodel achter -voor niets
gaat de zon op- maar dit eerste jaar is echt vooral investeren.
Vanuit mijn maatschappelijke hart, spreek ik ook mensen aan om
kopij te leveren. Die moet echt vooral vanuit wijkbewoners zelf
en de wijkorganisaties en ondernemers komen. WijkkrantTON
heeft immers geen correspondenten zoals de reguliere pers.
Om het proces van editie naar editie overzichtelijk te houden,
werf ik vaak op thema: koken, tuinieren, vieringen of sport.
Het afgelopen jaar heb kennis gemaakt met mensen die lunches,
diners of optredens organiseren, koren, carnavalsverenigingen,
vrijwilligers van speel/dieren/moestuinen en koningsdagorganisatoren. Ik hoop dat ik voldoende zaadjes heb geplant
zodat ze mij zelf met interessante artikelen voor de wijk zullen
benaderen. En voor degenen die ik nog niet heb bereikt:
schroom niet om me te mailen, kopij vanuit de wijk, daarover
gaat de wijkkrant! Voor en door de mensen uit de wijk.

De wijkkrant moest zelfstandig, dat betekende dat ondernemers
en organisaties de wijkkrant voortaan mee financieren als
ze het voortbestaan ervan belangrijk vinden. Daarom ben ik
begonnen met de bestaande adverteerders te benaderen en
met het werven van nieuwe. Sommige adverteerders wilden
blijven adverteren, anderen hielden de boot in eerste instantie
af of haakten helemaal af. Ik heb ook direct contact gezocht
met de wijkraden, ContourdeTwern in Oud-Noord en
de gemeente Tilburg.
Welzijnsorganisaties met en voor de wijk
Tilburg Oud-Noord heeft 4 wijkraden: Wijkorganisatie De Ring,
Loven-Besterd, Goirke-Hasselt-Bouwemeesterbuurt en Theresia.
Wijkorganisatie De Ring zegde af omdat zij zelf een goede
nieuwsbrief verzorgen. Van de overige 3 wijkraden is op dit
moment alleen nog wijkraad Loven-Besterd
betrokken bij de wijkkrant in de nieuwe,
zelfstandige vorm. Deze wijkraad vindt
het belangrijk dat buurtbewoners, verenigingen, stichtingen
en goede doelen, redactionele stukjes ten behoeve van hun
activiteiten gratis kunnen plaatsen in hun wijkkrant. Dat er 2 zijn
afgehaakt, was best een tegenvaller, zeker in vergelijking met
andere delen van Tilburg, waar de wijkraden via ‘Verrijk je wijk’
de wijkkranten financieel en redactioneel steunen en stimuleren.
Blijkbaar maakt de zelfstandigheid een groot verschil nu ik als
ondernemer de wijkkrant onder mijn hoede heb genomen. Dat
zeg ik uit eigen ervaring, want toen ik bijna 40 uur per week
vrijwilligerswerk deed voor wijkkranten en websites onder de
vleugels van CdT, wist men ‘de wijkkrant’ goed te vinden.

Als vrijwillige tekstcorrector vond ik Saskia Dellevoet van
Hocus-Pocus-Focus. Zij corrigeert voor elke editie de kopij op
spelling, grammatica en zinsbouw. Ook schrijft ze als vrijwilliger
regelmatig een artikel voor de wijkkrant. Saskia studeerde
Nederlands, is cultureel ondernemer en leidt regelmatig
community(Art) projecten in Tilburg, o.a. KASTEEL013.
Ze is ook mediacoach en mindful coach.
Van kopij naar wijkkrant
Als al het redactionele werk binnen is en door mij gecheckt op
feiten en geordend op informatie, stuur ik dit naar Saskia. Na de
correctie maak ik de krant op en geschikt om te drukken. Saskia
checkt de krant in PDF nog een keer voordat hij naar de drukker
gaat. En dan stuur ik de definitieve nieuwe editie op tijd
naar de drukker.
Op de dag van de bezorging door de Tilburgse Koerier bezorg
ik zelf 450 kranten bij de wijk- en verzorgingscentra (behalve
Padua). Ook bij verschillende ondernemers mag ik een stapeltje
neerleggen (zie colofon). Dan kan iedereen die de wijkkrant
niet heeft gekregen vanwege een Nee-Nee sticker of vanwege
andere reden, toch een papieren versie bemachtigen. Trouwens,
ook leuk om te vermelden: mensen buiten Oud-Noord weten
de WijkkrantTON ook te vinden, in drukvorm of digitaal.

Ook ContourdeTwern draagt nog steeds
hun steentje bij. Een halve pagina
(voorheen was dit een hele pagina). Wat erg prettig is, is dat ik
binnen ContourdeTwern Oud-Noord een fijne en belangrijke
contactpersoon heb: Jannie Haverkamp. Coördinatoren van de
wijkcentra en vrijwilligers van de activiteiten die plaatsvinden in
de wijkcentra, kunnen haar redactioneel werk voor de wijkkrant

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

De website van de wijkkrant
Op : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburgoud-noord kunt u alle informatie over de WijkkrantTON vinden:
edities, planning en deadlines voor kopij en natuurlijk ook de
advertentie prijzen.
Het is u vast niet ontgaan dat de wijkkrant sinds januari 2017
ook een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuw
e-mailadres heeft : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Alleen als u dit e-mailadres gebruikt kunt u ervan
verzekerd zijn dat uw vraag of kopij bij mij terecht komt.
Leuk om met een fris, nieuw logo te starten. Maar een ander
e-mailadres en een andere website, is niet hoe ik het voor ogen
had toen ik de krant over nam. Daar is een andere reden
voor en die licht ik bij deze toe:
Graag was ik voor het digitale deel van de wijkkrant een
samenwerking aangegaan met de voormalige redactie. Dat
zou een logische stap geweest zijn. Er was al een bestaande
site en een e-mailadres. Helaas is het niet tot een compromis
gekomen tussen mij en de beheerders van deze site, de
voormalige redactie van de wijkkrant. Daarom is de website
gewijzigd en is ook de naam van de krant veranderd van
wijkkrant Oud-Noord in Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
!!De goede site van deze wijkkrant!!

Dit is niet de site van de wijkkrant

Adverteren
Zonder adverteerders kan de wijkkrant niet kan blijven bestaan.
Als collega-ondernemer begrijp ik dat adverteren voor een
ondernemer soms veel geld is. Toch kan dit wel interessant
zijn voor uw zichtbaarheid in Oud-Noord. De wijkkrant is
er ook voor de ondernemers in de wijk. Daarom heb ik de
wijkinformatie-pagina als nieuwe pagina aan de wijkkrant
toegevoegd. Scholen en kinderdagverblijven, verenigingen
en ondernemers in Oud-Noord zijn daar terug te vinden.
Voor slechts (vanaf) € 7,50 excl. BTW (4 regels) kunt u daar
adverteren en kunt u een redactioneel stukje insturen waarmee
uw bedrijf extra aandacht krijgt. U kunt de wijkkrant ook het
hele jaar door steunen voor € 52,50 excl. BTW. Dat is iets meer
dan een euro per week! Uw contactgegevens staan dan altijd
in de wijkinformatie en de lezers kunnen u altijd terugvinden
in de wijkkrant. Groter adverteren is ook een optie. De
tarievenlijst kunt u ook downloaden via de wijkkrantpagina
op mijn site : www.persoonlijkekunstencreatie.nl
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, verenigingen,
stichtingen en goede doelen is een plaatsing van een
redactioneel stukje in principe gratis, soms vraagt
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een kleine bijdrage voor
de contactgegevens.
Ik hoop nu wat duidelijkheid te hebben gecreëerd. En dat ik
niet met ‘jullie’ maar met ‘jij’ en ‘Claudia’ word aangesproken.
U mag natuurlijk ook, zoals ik dat ook vaak bij u doe, maar
tutoyeren mag. En alhoewel ik niet graag in de belangstelling
sta, voeg ik eens een foto toe want een gezicht zegt zoveel
meer. Zo maak ik ook graag kennis met
iedereen, maar met 14000 huishoudens
kennismaken is wat veel in één jaar.
Ik krijg veel positieve reacties dus ik
weet dat u (jij) de wijkkrant waardeert.

Gefeliciteerd met één jaar
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
en graag nog vele jaren
toegewenst.
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Trainingsschema´s als voorbereiding op marathon
Door: Natalie Figueroa Perez
Laat ik gelijk met de deur in huis vallen: ik ben dochter van vluchtelingen.
Als je mij ziet, weet je gelijk dat ik oorspronkelijk ergens anders vandaan
kom. Als je mij hoort, verraad mijn zachte ‘g’ en taalgebruik (‘ons pap en ons
mam, mijn kinderen zitten ‘onder’ dansen...) dat je toch echt met een Tilburger te
maken hebt. En daar ben ik trots op. Net zo trots als ik ben op mijn Chileense ‘roots’.
Tilburg is de stad die mijn ouders in de jaren ‘70 heeft opgevangen tijdens de dictatuur in
Chili en de stad waar ik geboren en getogen ben. Hier ben ik verliefd, verloofd en mama
geworden (trouwen doe ik niet aan). Inmiddels woon ik alweer ruim 10 jaar in de steeds
mooier wordende wijk Loven-Besterd. Hier spelen mijn kinderen op straat met de andere
buurtkinderen. Hier gaan ze naar school. In deze stad werk ik. Bij SNV Brabant Centraal
(VluchtelingenWerk). En zo is de cirkel weer rond: wat mijn ouders hier hebben gekregen
- vrede, veiligheid en vriendschap - dat probeer ik nu door te geven. Hier ligt mijn verleden,
mijn heden en zoals het er naar uitziet ook mijn toekomst. En dat geldt voor meer
vluchtelingen die van Tilburg en Tilburgers houden.
Wereldvluchtelingendag
Op dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Een dag om even stil te staan bij de
mensen die hierheen zijn gevlucht en hier een bestaan proberen op te bouwen. Wie zijn dat
eigenlijk? Hoeveel vluchtelingen ken je? Kortom, hoog tijd om elkaar wat beter te leren
kennen...en een bakske te doen! Bij deze nodig ik je graag uit om een kopje koffie te doen.
Met mij als 2e generatie. Of met mensen die onlangs naar Nederland zijn gevlucht.
Uiteindelijk lijken we meer op elkaar dan we denken en moeten we ons niet blindstaren op
de verschillen. Het zijn die overeenkomsten die ons verder brengen, het zijn de verschillen
waar we van elkaar kunnen leren. Samen maken wij de stad en deze wijk. En het begint met
zoiets simpels als koffiedrinken. Houd daarom onze website
in de gaten om te zien waar we koffie gaan drinken, volg
ons op Facebook en laten we een bakske doen de 20e!
SNV Brabant Centraal is aangesloten bij de landelijke
vereniging VluchtelingenWerk Nederland.
Meer informatie : www.snvbrabantcentraal.nl

Deze maand is het tijd om te starten met mijn trainingsschema
voor de marathon van Chicago (8 oktober). Ik wilde hetzelfde
schema volgen als ik destijds voor New York gedaan heb. Dat
is immers goed gegaan en daar voelde ik me goed bij. Dit
schema houdt in dat ik 11 weken lang 4x in de week train
en 5 weken lang 5x in de week. De laatste 2 weken voor de
marathon doe ik dan weinig tot niks, veel rusten en vooral
heel blijven. Als het goed is, is dan het werk gedaan en ben ik
klaar om de marathon te lopen.
Maar schema´s worden ook weleens in de war gegooid. En dat is nu ook het geval. Mijn
blessures zijn wat hardnekkiger dan gehoopt. De Ten Miles van Antwerpen eind april gingen
echter boven verwachting goed. Ik heb de hele wedstrijd pijnvrij kunnen lopen en nog
aardig op schema ook. Zo kwam ik op 1uur en 28minuten binnen. Eigenlijk is dat helemaal
niet belangrijk en moet je ook tijden los kunnen laten en gewoon lekker lopen. Genieten
van de sfeer, van het lekkere weer, van de geluiden om je heen. Maar soms vind ik dat toch
lastig en loop ik nog teveel met mijn sporthorloge in de aanslag.
Na de Ten Miles speelden de blessures toch weer op. Wederom het teken om rustig aan te
doen. En dat is lastig want de tijd begint nu wel te dringen om gericht naar de marathon toe
te werken. Ik ben wel bang dat het voorgenomen schema aardig in de war wordt gegooid.
Gelukkig heb ik hulp aangeboden gekregen van een collega KiKa-loper die mij met een
maatprogramma op weg helpt naar de marathon. Dat schema is precies op mij toegespitst.
Mijn trainingen moeten vanaf nu wat gevarieerder zijn. Niet alleen wat betreft afstand,
ook wat betreft ondergrond. Dat betekent dat ik wat vaker het bos in moet, ook al gaat
mijn voorkeur eigenlijk uit naar lopen op de weg. Natuurlijk doe ik er alles aan om zo
goed mogelijk voorbereid aan de start van de marathon te staan. Daarom begin ik naast
het hardlopen ook met krachttraining. Dat is noodzakelijk en ook bevorderlijk
voor je prestaties bij het lopen.
Ook die trainingen worden in mijn totale trainingsschema ingepast. En in de
tussentijd probeer ik onder het lopen de schema´s in gedachten los te laten en te
genieten. Uiteindelijk is plezier in het
lopen belangrijk, dan gaat de rest wat
erbij komt kijken een stuk makkelijker.
En lig je vanzelf op schema.

Het 17e Amarant Country Festival
Een unieke samenwerking tussen lijndansvereniging
The White Stallion en Stichting HandiCap
Door: Dilia Couwenberg, inwoonster van Oud-Noord
en secretaris van The White Stallion
Het Amarant Country Festival is ooit begonnen als éénmalige actie.
Het is uitgegroeid tot een 2-daags country festival met de beste Nederlandse en Belgische
muzikanten en bands. Het festival is dit jaar op 10 en 11 juni. De opbrengst van dit festival
komt geheel ten goede aan de Stichting HandiCap. Deze stichting verzorgt therapeutische
paardrijlessen voor mensen met een beperking.
De éénmalige actie is destijds opgezet
vanwege een inbraak in de manege van de
Stichting HandiCap. Hierbij zijn veel tuigage
en zadels kwijt geraakt. De stichting vroeg
of The White Stallion een benefiet kon
organiseren om geld in te zamelen, zodat ze
deze spullen weer konden aanschaffen. Aan
zo’n goed doel wilde The White Stallion graag
meewerken. Dit was het begin van een
jarenlange, vruchtbare samenwerking.
Stichting HandiCap heeft de afgelopen 16 jaar
kunnen investeren in nieuw materiaal,
paarden en ook binnen de vereniging zijn er
diverse vernieuwingen doorgevoerd.
Al meer dan 40 jaar woon ik in Oud-Noord en
ik neem u graag mee naar dit evenement dat
me na aan het hart ligt. Sinds 24 jaar ben ik
lid van de lijndansvereniging The White
Stallion. Een leuke en gezellige vereniging
waar ik 2x per week met veel plezier ga
dansen. Ongeveer 6 jaar geleden was er een
functie in het bestuur beschikbaar en ben ik
aangenomen als secretaris. Dit houdt ook in
dat ik mede-organisator ben van het
Amarant Country Festival.

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

In de beginjaren was ik één van de
vrijwilligers, maar nu maak ik onderdeel uit
van de organisatie en ben ik verantwoordelijk
voor het aansturen van de vrijwilligers.
Het bestuur van The White Stallion is het hele
jaar rond bezig met de organisatie van dit
festival. Bijvoorbeeld met het benaderen van
muzikanten en bands of met het benaderen
van (nieuwe) sponsoren. Het vraagt bedrijven
om goederen te schenken, die verkocht
kunnen worden tijdens het festival. Denk
hierbij aan drank en etenswaren. In de loop
der jaren hebben we een trouwe schare
sponsoren verzameld. De bands en
muzikanten leveren een bijdrage door pro
deo op te treden. Op die manier blijft er
zoveel mogelijk geld over om aan Stichting
HandiCap te doneren. Zij kunnen dat dan
weer investeren in vervanging van
materialen of in de aankoop van een nieuw
paard. Tijdens het festival werken veel
vrijwilligers (meestal clubleden) om een
en ander in goede banen te leiden. Mede
door deze grote schare vrijwilligers, de
sponsoren en de artiesten, is dit festival

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

jaarlijks een groot succes. Daardoor blijft
ook de organisatie enthousiast en denkt
ze al weer aan het volgende jaar.
Op vrijdagmiddag beginnen de vrijwilligers
met het opruimen van de manage en het
leggen van de vloer. Daarna poetsen ze en
verzorgen ze de aankleding. Al vroeg op
zaterdagochtend worden de goederen
geleverd en zijn de laatste voorbereidingen.
Als de western stand is opgebouwd, kan het
festival beginnen. De eerste
enthousiastelingen staan dan al te trappelen
om naar binnen te mogen. Sommige gasten
komen voor het hele weekend en verblijven
op een camping of in een hotel.
Zowel voor luisteraars als voor dansers is er
volop ruimte. Het geheel vormt een gezellige
omgeving om te verblijven en er hangt altijd
een uitstekende sfeer met een diversiteit
aan country muziekstijlen.
Ook dit jaar is er weer een keur van artiesten
aanwezig. Op zaterdag 10 juni kunt u genieten
van: Miss Lana, Undertheroof, Jeroen Welsh,

The Country Wings, Frank Jansen Band, West
Virginia Railroad, Little Montana, DCM6 en
Robbie Masters. En op zondag 11 juni tussen
komen deze muzikanten: Robbie Masters,
Ted en Helen, Connected, TR Country Band,
Savannah en The Terry White Band.
Zondagavond om 19 uur zit het festival er
weer op en ruimen de vrijwilligers alles weer
op. Want op maandag staan de bewoners
alweer te popelen om paard te rijden. Moe
en voldaan gaan de vrijwilligers huiswaarts.
Het zit er weer op, tot volgend jaar. Maandag
werkt het bestuur nog wat laatste puntjes
af en dan begint de organisatie van het
festival voor het jaar erop al weer.
Dat ik daarna 2 dagen niet kan lopen,
omdat ik zo uitgeput ben, is slechts een
kleine prijs voor zo’n geweldig initiatief.
Festivaltijden: zaterdag 10 juni 14:00-00:00;
zondag 11 juni 11:00-18:00 Entree: € 10,- per
dag of € 17,50 voor 2 dagen. Er is geen voorverkoop. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar onze website : www.thewhitestallion.nl
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Sport in Oud-Noord

Buurtsport
In Oud-Noord zijn er 2 sportseizoenen:
de winterperiode van oktober tot april en
de zomerperiode van mei tot augustus. In de
winterperiode zijn de activiteiten in de sportzaal
van wijkcentrum Het Spoor. In de zomer is er Buurtsport op het Energieplein
en sport en spel op maat.
Activering op maat betekent dat er een bak met diverse sportmaterialen op het plein wordt
neergezet en dat jongeren mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Ook wordt er soms een
sportactiviteit georganiseerd met de jongeren onder begeleiding van de Buurtsportwerker
en Citytrainer. Deze activeringsmomenten zijn voor jongeren van 12 tot 23 jaar. De activiteiten
die vanaf maandag 29 mei gestart zijn, zijn gratis en vinden op de
diverse sportpleinen in Noord en Oud-Noord plaats:
Energieplein, Oud-Noord:
Maandagavond voetbal knock-out: van 18.00 tot 20.00 uur
Maandagavond sport en spel op maat:
van 18.00 tot 20.00 uur
Johan Cruijff Court, Noord:
Maandagavond voetbal knock-out van 18.30 tot 20.30 uur
Dinsdagavond voetbal knock-out van 18.30 tot 20.30 uur
Woensdagmiddag sport en spel op maat:
van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdagavond voetbal knock-out van 18.00 tot 20.00 uur
Vlashofveld, Noord:
Donderdagavond meisjes sport en spel op maat:
van 17.00 tot 19.00 uur
Offenbachtveld, Noord:
Vrijdagavond basketbal 3v3 shoot-out van 18.00 tot 20.00 uur
Deze activiteiten worden gegeven door 2 buurtsportwerkers van het Sportbedrijf en zij worden
ondersteund door diverse zelf opgeleide Citytrainers. Er zijn ook veel Citytrainers afkomstig uit
Syrië komen die hun plekje hebben gevonden in Tilburg en meehelpen bij diverse activiteiten.
UEFA Vrouwen EURO 2017
In de maanden juni en juli word het UEFA Vrouwen EURO 2017 in Nederland gespeeld en in
Tilburg in het Willem ll stadion worden diverse wedstrijden gespeeld. Buurtsport maakt
tijdens de diverse evenementen promotie met een mobiele Fanzone. Er worden dan
activiteiten gedraaid die in het teken staan van EURO 2017. Ook voor dames en meiden zijn er
voetbalactiviteiten in diverse Tilburgse wijken. Zie ook : www.sportintilburg.nl/weuro2017
Nationale straatspeeldag op 14 juni
Op de Nationale straatspeeldag op 14 juni organiseert Buurtsport in samenwerking met
ContourdeTwern, R-Newt, de buurtregie groep en buurtbewoners een leuke spelmiddag.
Basisschool De Cocon
Buurtsport is ook actief in het onderwijs, bijvoorbeeld op basisschool de
Cocon. Daar loopt project Pauzesport het hele schooljaar. Dat betekent sport
en spel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
Dat gebeurt onder begeleiding van de Buurtsportwerker ondersteund door
diverse Citytrainers. Tijdens dit spel en sport uur is het de bedoeling om kinderen
tijdens hun lange pauze te leren om op een veilige, verdraagzame, sportieve en
respectvolle wijze met elkaar om te gaan en te spelen. Een mooi voortvloeisel
hieruit is dat kinderen worden getraind om een mediator rol te hebben waarbij
ze samen met andere kinderen problemen onder elkaar proberen op te lossen.
Voor kinderen uit groep 8 geeft Buurtsport in samenwerking met de sportvakdocent een
mini Citytrainers cursus. Als mini-Citytrainer mogen deze kinderen onder begeleiding van een
juf of meester spel- en sportactiviteiten begeleiden aan de groepen 3 tot 4 van De Cocon.
Twee 12 jarige Buurtsport deelnemers
Wasim Kasrioui en Jonathan Muya vinden buurtsport goed, respectvol, handig, gezond en
leerzaam. “Je leert (fysiek) met elkaar om te gaan, je leert respect en het is gewoon leuk want
er zijn interessante activiteiten”. Ze willen op meerdere plekken Buurtsport. En ze zijn ook
tevreden met de buurtsportwerkers.

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:

Netwerken:

Manuele Therapie
Fysiotherapie
Lymfoedeem Therapie
Oncologie
Second Opinion
Echografie

Claudicationet
Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Artrosezorgnet

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

E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl

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

Open
van
07:00
tot in
de
avond!

Meer informatie
Voor meer informatie kun je bellen met één van de buurtsportmedewerkers. Zie : www.
sportintilburg.nl/home/jongeren/buurtsport en klik op Buurtsportwerkers of mail naar
: buurtsport@tilburg.nl. Buurtsporters zijn herkenbaar aan hun blauwe sportkleding.
Ze kunnen zich legitimeren.

Vrouwenkracht: vrouwen met een hoofdletter V
Sporten, gezond koken en interessante voorlichtingen: dat zijn de hoofdingrediënten
van de cursus Vrouwenkracht. Iedere week komen in de Poorten 10 vrouwen naar deze
activiteit. Een activiteit die door de vrouwen zelf en op eigen initiatief is georganiseerd.
Shirley van den Broek, sociaal werker
ContourdeTwern, vertelt: “Ik leerde steeds meer
vrouwen kennen die behoefte hadden aan meer
informatie over gezonde voeding en budgetteren.
Daarnaast wilden ze ook samen sporten. Ik heb
contact gelegd met externe partijen zoals het
IMW, GGD, Bureau Schuldhulpverlening en het
sportbedrijf. De vrouwen hebben zelf verteld
waar ze behoefte aan hebben en op basis
daarvan hebben ze zelf het programma
van Vrouwenkracht samengesteld.”

Verschillend
De groep bestaat uit verschillende vrouwen met
diverse achtergronden en leeftijden. Shirley:
“Het is een gezellige mix van jonge
en oudere moeders uit verschillende culturen.
Er is een open sfeer. Niet iedereen kende
elkaar van te voren. Maar men is heel snel
naar elkaar toegegroeid. Enkele dames helpen
elkaar nu thuis met dingetjes maar helpen ook
bij wijkactiviteiten mee. Ze zijn echt aan het
groeien en zich aan het ontwikkelen als mens.”

Sporten
Inmiddels komt de groep al een tijdje bij
elkaar. De eerste acht weken stonden in het
teken van het versterken van eigen kracht
met behulp van het IMW. Daarna gingen
de vrouwen onder begeleiding van Stefanie
van de Waals ‘Sporten bij Steef’. Marieke
Hamburg, directrice van Bs. de Vijf Hoeven
heeft de gymzaal meteen beschikbaar gesteld,
omdat het een goed initiatief voor de wijk is.
Ze vindt het leuk dat er een aantal moeders
van haar leerlingen hier aan mee doet.

En de vrouwen zelf? Wat vinden zij ervan?
Zakia vond het in het begin best spannend:
“De groep is heel divers met verschillende
leeftijden en culturen. Maar we zijn allemaal
vrouw en dat verbindt ons. Ik voelde me
meteen thuis in de groep en ook voelde ik dat
ik mezelf kan zijn. Dat is erg belangrijk bij
zo’n cursus.
Ook Neny vindt het een fijne cursus: “In het
begin vonden we de eigen krachttraining
een beetje eng. Alles was nieuw en het is
best spannend over jezelf te vertellen. Maar
de groep is fijn en we voelden ons snel
thuis. Ook het sporten was het heel fijn.
Dit was precies wat we nodig hadden!”

Koken
Nu zijn ze bezig met voorlichting over
budgettering en gaan ze daarna lekker en
gezond koken in de keuken van de Poorten.
“De mix van eerst met je hoofd bezig zijn, en
daarna lekker sporten of koken is ideaal. Het
maakt het aantrekkelijk voor veel vrouwen om
mee te doen en actief te zijn”, aldus Shirley.
Anniek Driesen en Elke van der Mierden (IMW)
zijn onder de indruk van de dames: “We hebben
de groep als een zeer enthousiaste groep ervaren.
De focus lag op het positieve en de toekomst”.
“Het was heel mooi om te zien
dat er door de deelnemers zelf
nu al zorg voor elkaar was.”

Wil jij de cursus Vrouwenkracht ook volgen?
Wees welkom! Neem contact op met Shirley
van den Broek, sociaal werker MFA de Poorten
: 013-464 92 10.

EU
W
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11 juni: Landelijke Beeballdag H.S.C. Blue Lions Tilburg

Door: Coach Mike Rietveld
Zondag 11 juni komen maar liefst 16 teams
met honkballers uit de jongste leeftijdsgroep
naar Tilburg voor de jaarlijkse Landelijke

Beeballdag. Op het complex aan de
Centaurusweg 40, spelen tussen 10.00 en
15.00 uur teams afkomstig uit heel Brabant
verdeeld over vier poules ‘Beeball’. Dit jaar
doen zelfs twee teams uit België en Frankrijk
mee! Naast het honkbal is er volop gelegenheid voor spelletjes, staan er springkussens,
zijn er standjes met honkbalspullen en kan
men op de foto met mascotte ‘Bee’.

013sporT: één website voor alle sportverenigingen
Door: Theo van Etten
Voor alle sportverenigingen in de regio Tilburg is er nu één website waarop zij zich kunnen
presenteren aan een breed publiek. Op : www.013sport.nl is ruimte voor wedstrijdverslagen en sportachtergronden, maar ook voor onderwerpen als gezond sporten en een
goede leefstijl. Hiermee is de ambitie van 013sporT om hét toonzettende medium voor
de breedtesport in Tilburg en omgeving te worden.
Alle sporten, alle verenigingen, alle niveaus.
Doelgroep is de regio 013, namelijk alle
gemeenten met 013 in het telefoonnummer.
‘013’ kent meer dan 545 sportverenigingen
met zo’n 50.000 leden en wekelijks meer
dan 200.000 enthousiaste toeschouwers en
belangstellenden. : www.013sport.nl
is er voor al deze verenigingen, ongeacht
het niveau of de populariteit van de sport.
Toin Damen, initiatiefnemer van 013sporT
en ervaren sportfotograaf: “Natuurlijk
beschikt elke vereniging over een eigen
website, maar een centraal punt waar
alle sporten samenkomen is nieuw. De
opzet van 013sporT is zeer laagdrempelig
en we hopen dat veel verenigingen zich
aanmelden. Het is gratis en bovendien kunnen
verenigingen zo van elkaar leren en elkaar
stimuleren richting een gezonde leefstijl.”

Voor het actuele sportnieuws beschikt
013sporT over professionele fotografen en
verslaggevers die wekelijks evenementen
bezoeken om er verslag van te doen.
Daarnaast is de redactie sterk afhankelijk
van de aanlevering door verenigingen.
En daarbij maakt 013sporT geen
onderscheid: elk artikel wordt geplaatst!

Wat is Beeball?
Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor
jongens en meiden van 5 tot en met 10 jaar.
Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel
betrokken en zijn ze volop in beweging. Door
het spelen van Beeball, raken kinderen snel
vertrouwd met het slaan, gooien en vangen.
Op speelse wijze maken kinderen zich snel
de technische vaardigheden van honkbal en
softbal eigen.
Blue Lions al tien jaar bij Oud-Noord
Honkbal wordt in Tilburg al sinds 1948
gespeeld. Later kwam daar ook
softbal bij natuurlijk. In 1964 werd na een
fusie van enkele clubs H.S.C. Tilburg opgericht. De meeste Tilburgers weten nog wel,
dat de club jarenlang achter het Willem II
stadion zat.
In 2008 verhuisde de club naar de huidige
locatie aan de Centaurusweg en hoorden we
ineens bij Oud-Noord! Sinds april 2017 heet
de club officieel ‘H.S.C. Blue Lions Tilburg’,
een mooie verwijzing naar één van de
fusieclubs uit de rijke geschiedenis van de
vereniging. De nieuwe naam ging gepaard
met een nieuw logo, ontworpen door
oud-lid Tom de Meer.
De club heeft meerdere leden die in de wijk
wonen, waaronder ook verschillende
Beeballers.

Honkbal als familietraditie in Oud-Noord
Ik ben afkomstig uit een echte Tilburgse
honkbalfamilie. Mijn vader speelde al in de
jaren ‘60 bij de vereniging en zelf ben ik sinds
1987 lid. Samen met mijn oudste broer speel
ik in één van de drie seniorenteams en ook
mijn andere broer heeft lang bij de club
gehonkbald.
Vier jaar geleden startte ik als coach met het
Beeball team van de Blue Lions Club en is
ook mijn zoon Dylan lid geworden. Sindsdien
zijn deze jonge honkballertjes dus niet meer
weg te slaan van het Tilburgse gravel!
Tijdens het 50-jarige jubileum van de club
waren mijn vader en mijn zoon het oudste en
het jongste lid. Dit jaar is mijn vader gestopt
met spelen en heeft de club zijn
rugnummer 25 ‘retired’.
Informatie
Kijk op : www.beeball.nl voor meer
informatie over deze leuke vorm van honkbal!
Meer over H.S.C. Blue Lions Tilburg
: www.honkbal-tilburg.nl
LET’S GO BLUE LIONS!!

Nieuws plaatsen?
Wil je jouw vereniging ook onder de aandacht
brengen via 013sporT? Stuur je wedstrijdverslag of achtergrondverhaal dan naar
: info@013sport.nl.
Heb je iets belangrijks te melden over jouw
sportclub of wil je een toernooi aankondigen?
Bel dan met : 06 – 53 67 09 30.
Wie weet staat 013sporT binnenkort bij jou
op het veld of in de zaal!

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS
Foto: Toin Damen/013sporT

Elk bericht wordt geplaatst
Clubs kunnen wedstrijdverslagen insturen
of evenementen aankondigen. Iedereen die
werkzaam is in de wereld van sport, denk aan
fysiotherapeuten en sportwinkels, kan artikelen
plaatsen over gezond sporten, blessurepreventie
en -behandeling, voeding, et cetera. Op deze
manier komen alle sporten en ervaringen samen.

Bestel uw
boodschappen
op plus.nl

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Zo lang
mogelijk
meedoen.

en kies voor
bezorgen of ophalen

tel uw
boodschappen
uw
boodschappen
kelijk
en snel
op plus.nl
k en snel
op plus.nl
aar
en wanneer
u wilt.
en wanneer
u wilt.

omdat u
online kunt
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Zelfstandig blijven bankieren.

doen
boodschappen U haalt
U haalt
boodschappen
Wij Wij
doen
uw uw
boodschappen
uw uw
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klaar
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u zeuophaalt.
wanneer
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Bij Rabobank maken we ons sterk om iedereen zo lang mogelijk mee
te laten doen. Daarom organiseren we workshops online bankieren.
Zodat u ook met computer of tablet uw bankzaken kunt regelen.

Kijk op rabobank.nl/tilburg of neem contact met ons op.
www.plus.nl
Openingstijden: ma-za:08.00-21.00
zo:09.00-21.00
Openingstijden
ma-za 08.00-21.00
zo 09.00-21.00

IJsselstein

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

www.plus.nl
www.plus.nl

IJsselstein | Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
| Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
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Evenementen in Oud-Noord

Het leukste festival van Nederland
staat straks in jouw achtertuin!
Een festival in de tuin? In Tilburg Oud-Noord kan het allemaal! 24 en 25 juni 2017 viert
Festival Mundial zijn 30e verjaardag in de Spoorzone. Dat wordt groots gevierd.
Wat dacht je van Honne, Linde Schöne, Brainpower en Rilan & The Bombardiers? En van
een food line-up om je vingers bij op te eten, straattheater om je aan te vergapen, toffe
loungeplekken en gekke hoekjes? Sinds 2013 heeft Tilburg Oud-Noord er een uniek
stadsfestival bij; het welbekende Festival Mundial.
Na 30 jaar Festival Mundial is het tijd voor
een frisse wind: de Urban Farm wordt omgedoopt tot De Oase, een plek voor
foodlovers, groene vingers en modder-

worstelaars. Waar andere festivals allerlei
acties ondernemen om duurzamer te werk te
gaan, doet Festival Mundial wat het altijd al
doet: groen zijn! Ook plaatst Festival Mundial

deze zomer genderneutrale toiletten,
zodat écht iedereen zich welkom voelt.
Wat er niet verandert? De goede vibe
en de leuke mensen! Ook strijkt de
Stadscamping gewoon weer neer op het
voormalige Van Gend & Loos-terrein.
Artiesten
Waar het festival om bekend staat, zijn de
verrassende artiesten. Dit jaar pakken ze
onder andere uit met de mannen van Honne:
sexy Britse electrosoul die je gegarandeerd in
vervoering brengt. Rilan & The Bombardiers
dient een heerlijke mix op van rock ’n soul
met een snufje funk en een vleugje hiphop,
overgoten met een groovy sausje.
De Nijmeegse Linde Schöne verrast met
haar unieke zwoele hiphopsound, terwijl de
Franse band Vaudou Game afrofunk, blues
en soul samenvoegt met West-Afrikaanse
voodooritmes. Dialoque gooit live dance,
jazz, funk, house en electro in de mix.

Gratis workshop (klassieke) zang en theater bij Muzekoor
eeuw tot en met heden, met een lichte voorkeur voor dramatische muziek. En natuurlijk
drinken we na de repetitie nog gezellig
een glaasje. We geven niet alleen enkele
theatrale optredens per jaar maar zingen
soms ook bij een herdenking, een open dag
van een museum, de dag van de architectuur
of de week van de amateurkunst.
Heb je zin in een artistiek avontuur vol
zang en theater? Op zondagmiddag 18 juni,
krijg je de kans om uit te proberen of dit
iets voor je is. In een gratis workshop.
Wij, Marlies Rikhof, Mirjam Damen en Carlijn
Taminiau, drie wijkbewoners van Oud-Noord,
zingen en spelen al een aantal jaren met veel
plezier in het Muzekoor. Dit is niet zo maar
een koor. Meestal zingen wij in een theatrale
context. We werken elk jaar al improviserend
aan een collagevoorstelling van absurdistisch
theater, waarbij het publiek steeds op het
verkeerde been gezet wordt. Dat kan gaan
over waarden en normen, over (anders) waarnemen, etc. Elke week oefenen we van meerstemmige a capella zang/ muziek van de 15e

Op 18 juni van 12.30 tot 16.00uur in de
Pelgrimshoeve (Pelgrimsweg 27), staan
dirigent Peter van Meel en theatermaker/
choreograaf Ulrike Doszmann garant voor een
inspirerende middag. Samen met het
Muzekoor ga je die middag hartstochtelijk
zingen, enthousiast improviseren en
intrigerend bewegen. En aan het einde van de
middag speel je mee in een mini productie.
Wil je hierna vaker zingen en spelen? Dat kan!
Wordt dan lid van het Muzekoor. Het koor
heeft behoefte aan een meer evenwichtige
verdeling van leeftijden en zoekt daarom
vooral nieuwe leden in de leeftijd
tussen 30 en 55 jaar.
Meer informatie: Peter van Meel,
: Theaterlab@kpnmail.nl

Met zijn orkest The Big Band Theory viert
Brainpower het 15-jarig bestaan van
zijn album ‘Verschil Moet Er Zijn’. Leuk
weetje: in 2002 stond de rapper met
zijn toen splinternieuwe hit ‘Dansplaat’

al op de bühne van Festival Mundial!
Deze namen zijn een heerlijke aanvulling op
de rest van de line up die onder andere
bestaat uit: Skip & Die, TenTemPiés,
Los Paja Brava, Ziggy Alberts, Jeangu Macrooy
en Broken Brass Ensemble. Daarnaast strijkt
de bekende clubavond Gaande neer als host
in Club Smederij. Ook Zoete Zin, Dubcorner
en Arabic by Night komen een feestje
bouwen op het festival!
Tickets
Bezoekers kunnen een volledig weekend los
voor € 45,- en voor een dagticket ben je
€ 32,50 kwijt. Nieuw zijn de combitickets: voor
€ 72,50 scoor je een weekendticket en tuk je
het hele weekend op de Stadscamping.
Daarnaast zijn er tickets te krijgen via de
meedoenregeling.
Ben je niet zo van de online tickets? Bij verschillende Tilburgse winkels & cafés zoals TIEN,
Bolle, WAAR, Berlijn Café en De Bierbrigadier,
koop je een fysiek ticket. Daar krijg je dan ook
meteen een gratis limited edition tas bij!
Kijk voor meer informatie op
: www.festivalmundial.nl. Alvast
warmdraaien, doe je via de Spotifylijst
‘Festival Mundial 30 jaar!’.

Kleur en beeld laten voelen aan mensen die moeite hebben met visuele informatie?
Dat kan! Met Taktila® kunnen we de kleurrijke visuele wereld communiceren naar blinde,
slechtziende en kleurenblinde mensen.
Er is bewezen dat werken met Taktila®
kleurherinnering terugbrengt bij mensen
die al jaren geen kleuren meer zien. Daarbij
biedt Taktila® praktische hulpmiddelen om
kleuren en bijvoorbeeld diepteperceptie te
communiceren in het dagelijks leven. Wij
van Stichting KIVI nodigen u graag uit om
tijdens een symposium mogelijkheden tot
samenwerking te verkennen.

Uitnodiging Taktila® Symposium
NON-VISUELE BEELDVORMING
11 juni 2017
Wijkcentrum De Poorten
13.30 - 17.00 uur
Toegang gratis
Deur open 12.45 uur

consumpties voor eigen rekening

Jofke van Loon organiseert het symposium.
Jofke is beeldend kunstenaar en heeft
de Taktila methode® ontwikkeld. Zij
is ontzettend blij nu blijkt, dat buiten
deelname aan kunstbeoefening, Taktila®
oplossingen biedt voor talloze andere
maatschappelijke behoeften.
Aanmelden
Plaatsen zijn beperkt, dus meld je tijdig aan
via info@Taktila.com, laat weten met hoeveel
personen je komt en of er zaken zijn waar
we rekening mee kunnen houden, zoals
geleidehonden of rolstoelen. Voor aanvang
ontvang je een mail met het programma.
Informatie
: www.taktila.com : jofke@taktila.com
: 013- 544 08 11 en onze Facebookpagina.
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3 juni, opening Tilburg Toont én de Tilburgse
Muziekmarathon in Wijkcentrum De Poorten
Tilburg zet op zaterdag 3 juni de toon met ‘de Ouverture’, de gezamenlijke openingsmanifestatie van Tilburg Toont en de Tilburgse Muziekmarathon. Wethouder
Marcelle Hendrickx geeft om 14.00 uur het startschot voor beide evenementen in
wijkcentrum De Poorten. De tune ‘Tilburg’ wordt gespeeld en je kunt genieten van een vol
programma van optredens en previews.

Juni 2017: editie 1 van Tilburg Toont,
de gloednieuwe amateurkunstmaand! Een maand
met een scala aan programmaonderdelen waarbij
amateurkunst in de spotlights staat. Ook in Oud-Noord
is er van alles te zien én kun je als bezoeker zelf actief deelnemen
aan diverse activiteiten.

Kijk! Kunst voor het Raam, een unieke expositie in Tilburg, wordt ook tijdens de Ouverture
geopend en start met een speciale expositie van De Wonderboxen. In de avond kun je een
heerlijke maaltijd nuttigen bij Resto VanHarte, die uiteraard ook wordt geserveerd met muziek
(vooraf aanmelden). Het programma met muzikale optredens, loopt door tot in de avond.

Tilburg Toont Presentaties Tilburg Toont Workshops
Daarnaast kent Tilburg Toont diverse
programmaonderdelen zoals de Tilburg
Toont Presentaties voor alle activiteiten
waarnaar publiek kan komen kijken zoals
optredens, voorstellingen, concerten,
exposities, flahsmobs en festivals.
Zo spelen de Tilburg Tigers, ook op
zaterdag 3 juni, volledig geïmproviseerde
scènes in de Kunstmaan (Stedekestraat).
In LOFT (Ringbaan Oost) zijn er zaterdag
11 juni de hele dag theaterworkshops en
-activiteiten en zie je op zaterdag 24 juni de
theatervoorstelling ‘Het bijzondere leven van
Hilletje Jans’ door TTT Theaterproducties
Tilburg. Accordeonvereniging Les Musiciens
Joyeux gaat de wijk in en geeft onder meer
een optreden op zondagmiddag 25 juni in
het Woonzorgcentrum De Bijsterstede.

Wil je zelf aan de slag, dan kun je terecht bij
het programmaonderdeel de Tilburg Toont
Workshops, zoals de accordeonrepetitie van
Les Musiciens Joyeux in MFA Het Spoor op
dinsdag 13 juni.
Echte fashionista’s kunnen op zondag 11 juni
terecht in het TextielMuseum. Kunstbende
organiseert hier in samenwerking met het
museum de ‘werkplaats fashion’. Een dag
waarin jongeren zich kunnen vergapen aan
de nieuwste technieken en zich kunnen
laten inspireren door ontwerpen van
Nederlands bekendste mode-ontwerpers.
Ook kunnen jongeren tussen de 13 en 18 jaar
zelf aan de slag om eigen ontwerp-ideeën
werkelijkheid te laten worden. Inschrijven
kan via : info@kunstbendebrabant.nl

Andere programmaonderdelen van de maand
zijn Toekomstbouwers en Tilburg Toont Junior.
De kersverse amateurkunstmaand Tilburg
Toont is een verbreding van de Week van
de Amateurkunst, in de volksmond beter
bekend als de WAK, waarvan tussen 2011 en
2016 zes succesvolle edities plaatsvonden.
Tilburg Toont wordt gecoördineerd door
Art-fact (servicepunt voor amateurkunst in de

gemeente Tilburg) en sluit aan bij de
landelijke campagne iktoon
Benieuwd naar alle activiteiten in de wijk
en de stad? Bekijk het programma via
: www.tilburgtoont.nl

2 juni, repetitie Cantiqua Concert,

Lees meer : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/toelichtingitems-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux actief in
amateurkunstmaand Tilburg Toont

Kijk! Kunst voor het Raam

Beeldend kunstenaars zijn ook
vertegenwoordigd tijdens Tilburg Toont
in het speciale programmaonderdeel Kijk!
Kunst voor het Raam dat nog de hele maand
doorloopt. Van etalageruiten tot de ramen
van een school of woonkamer: achter allerlei
ramen kom je diverse kunstwerken tegen.
Beeldend kunstenaars kunnen zich nog
aanmelden voor deze unieke expositie door
de gemeente Tilburg. Het enige wat nodig
is voor deelname is een kunstwerk en een
raam. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei
via : kijkkunstvoorhetraam@art-fact.nl

Gemengd koor
Resurrexit viert 45
jarig bestaan tijdens de
‘Muziekmarathon
Tilburg’.

Amateurkunstmaand Tilburg Toont

In het teken van Tilburg Toont, verzorgt
accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux
een tweetal concerten.
Dinsdag 13 juni
19.00 uur, repetitie Jeugdensemble LMJ-Yo!
20.00 uur repetitie Les Musiciens Joyeux.
Locatie: wijkcentrum Het Spoor.
Toegang gratis, de koffie staat voor u klaar.
U bent van harte welkom om deze
repetitie bij te wonen, maar bent u
diegene die een instrument bespeelt breng
dit dan mee en speel met ons mee.

Les Musiciens Joyeux tijdens Pleinconcert
in Udenhout 27 november 2016

Zondag 25 juni
14.30 uur tot 16.30 uur, openbaar optreden
van accordeonvereniging LMJ.
Locatie: zorgcentrum De Bijsterstede
Toegang gratis voor bewoners De
Bijsterstede, € 4,50 voor buitenstaanders.

Jeugdorkest LMJ-Yo!
Meer optredens bijwonen van
accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux?
10 juli, zomeravondconcert, samen met
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance.
1 oktober, uitwisselingsconcert met
accordeongroep Dutmala.
Voor beide concerten is de locatie:
Theater de Boemel en de toegang gratis
Meer informatie
: www.lmjtilburg.nl
Jeugd: Frans Mientjes : 013 455 72 20
Volwassenen: Nelleke Koopmans :
06 16 39 57 91

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
Lente-Concert
met een gastoptreden van

entertainer Eddy de Jezus (solist)

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

/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
REMHFWLHIYHUJHOLMN"

45 JAAR

+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

1 9 7 2 - 2017
In het kader van de Muziek-marathon Tilburg en het 45-jarig bestaan van Gemengd Koor Resurrexit
Resurrexit
bestaat 45 jaar. Dit vieren zij
brengt het koor een afwisselend en gevarieerd programma,
m.m.v. entertainer Eddy de Jezus, die
60erjuni
en 70er jaren
muziek
ten gehore zal brengen.
op dinsdagmiddag
13
met
een
lente-concert in wijkcentrum De Baselaer in
het kader van de ‘Muziekmarathon Tilburg’.
De aanvang is om 13.45 uur en de
toegang is gratis.

met dank aan:

juni 2017
Het concert staat onderdinsdag
muzikale13
leiding
Aanvang
13.45u
van Wil van
Leijsen en
wordt -opEntree:
piano gratis
Baselaer,
Hoefstraat,
Tilburg
begeleidDe
door
Cia de Backer-van
Venrooij.
Resurrexit brengt die middag een afwisselend
programma ten gehore. Entertainer Eddy de
Jezus geeft een feestelijk tintje aan het
concert door een solo-gastoptreden met
muziek uit de 60er en 70er jaren. Meer
informatie op website : www.resurrexit.nl.
Wij hopen op uw aller belangstelling!
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Textielplein

Films in de open lucht in het Kasteel,
de Nassau en de Bouwmeester
Na de vier succesvolle voorstellingen van Solar Cinema vorig jaar, zijn
er dit jaar weer drie ﬁlms te zien op pleinen in de Hasselt. Op zaterdag
12 augustus is er een ﬁlmvertoning in de Wijngaard vanaf 21.15 uur.
Op vrijdag 1 september is de Bouwmeesterbuurt (Noorwitsstraat) aan
de beurt vanaf 20.30 uur. En tenslotte is er op 15 september een ﬁlm in
het Irenehof (Nassau) om 20.15 uur. Bewoners die mee willen denken
over welke ﬁlm er wordt gedraaid of die aansluitend iets willen
organiseren kunnen contact opnemen met Jesse van Venrooij
(Wijngaard; jessevanvenrooij@ContourdeTwern.nl) of
Shirley van den Broek (Bouwmeesterbuurt en Nassau;
shirleyvandenbroek@ContourdeTwern.nl).

Meldingen en klachten
Melden bij de politie
Bel 112 als elke seconde telt.
Bij levensgevaar of verdachte situaties, bijvoorbeeld als u ziet dat
iemand een ﬁets steelt of een auto openbreekt.
Geen spoed, wel politie: 0900 - 8844
U wilt iets doorgeven aan de politie, maar het is niet nodig dat ze
meteen ter plaatse te komen. U kunt hiervoor ook een meldformulier
invullen op www.politie.nl/melden.

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Meld Misdaad Anoniem heeft tot doel uw anonimiteit te beschermen.
Uw telefoonnummer is niet te zien;
Er worden geen telefoongesprekken opgenomen;
Er worden geen naam, adres en persoonlijke gegevens
genoteerd.

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

Ruzie met de buren?
Buurtbemiddeling in Tilburg heeft het afgelopen jaar in meer dan 300
gevallen bemiddeld en 72% van deze zaken is met succes afgerond.
Buurtbemiddeling is niet bedoeld om iemand 'gelijk' te geven, maar om
te werken aan een oplossing. Het gaat altijd om problemen waarbij politie of justitie nog geen rol hoeven te spelen, maar waarbij wél een derde
nodig is om tot een oplossing te komen.
Kijk op www.buurtbemiddelingtilburg.nl of bel het AdviesPunt
013 549 86 46.

Tijdelijke plek Stadswinkel Centrum

Op 8 mei is de tijdelijke stadswinkel Centrum op de Spoorlaan 181 in
gebruik genomen. Alle stadswinkels werken op afspraak. Via tilburg.nl of
via telefoonnummer 14 013 kunt u een afspraak maken. Daarnaast blijft
het mogelijk om veel gemeentelijke producten en diensten thuis via internet te regelen. Deze tijdelijke huisvesting van de stadswinkel is nodig
in verband met de renovatie van Stadskantoor 1.

Wijkcentrum de Poor ten
Gemeente, wijkraad en
ContourdeTwern zijn in gesprek over hoe we het wijkcentrum kunnen verbeteren.
In ieder geval willen we de
huiskamerfunctie voor de
wijk versterken.
Tegelijkertijd pakken we de
entree aan zodat mensen
die er niet zo bekend zijn
gemakkelijker de weg vinden. Ook kijken we of er een
terrasje kan komen. Heeft
u ook ideeën, neem dan
contact op met Natascha
Verhaaren van de gemeente
(contactgegevens onderaan
de pagina) of met Zandra
van Toorenburg, coördinator
van de Poorten
(zandravantoorenburg@
contourdetwern.nl)

WaakSamen app
Ook WaakSamen is een app
voor op uw telefoon. Overlast
en onveilige situaties kunt u
anoniem en makkelijk melden.
Of het nou gaat over drugs,
illegale bewoning of bedreiging.
Uw melding komt direct binnen
bij uw wijkagent.

Melden bij de gemeente Tilburg
Verlichting in uw straat kapot? Is uw container niet geleegd? Zwerfvuil?
Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Overlast?
Tips over uw buurt? Maak een melding. Kleine gebreken in de buurt
verhelpt de gemeente vaak snel. In dat geval krijgt u geen bericht. Duurt
het langer, dan wordt u op de hoogte gehouden.
Internet www.tilburg.nl/centraalmeldpunt
Telefoon: 14 013 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)
Geweld in huiselijke kring?
Iedereen die met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets
tegen doen. Of het om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker
weet of rondloopt met een vermoeden. Kijk voor hulp en advies op de
website www.vooreenveiligthuis.nl of bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar). Want het houdt niet vanzelf op.

Er komen binnenkort 15 nieuwe stoeltjes op het Textielplein. Dit zijn dezelfde
stoelen als die in het Wilhelminapark.
Daar is gebleken dat deze stoeltjes
comfortabel zitten en vandalismebestendig zijn. Om diefstal tegen te
gaan worden ze bevestigd aan de
ondergrond: ze zijn dus niet verplaatsbaar. De gemeente overlegt met de
bewonersgroep Textielplein Tilburg
waar ze precies worden geplaatst.

WhatsApp
gemeente Tilburg

Voor algemene informatie en
vragen kunt u de gemeente
WhatsAppen op werkdagen
tussen 09.00 en 17.00 uur. Voeg
het telefoonnummer
+316 111 48 170 toe aan uw
contacten.
Kies vanuit WhatsApp dit
contact en stuur ons een bericht.
U krijgt zo snel mogelijk en
uiterlijk binnen een werkdag
persoonlijk antwoord van ons.
U kunt naar dit nummer niet
bellen of een sms sturen. In
groepsapps kunnen wij niet
antwoorden.

Spreekuur IMW de Toegang
Heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van uw omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, geld en
schulden, relaties, verlies of depressie? Dan kunt u elke maandag van
13.00 tot 15.00 uur terecht op het spreekuur van IMW/de Toegang in
de Poorten.

Wilt u meepraten of heeft u
ideeën voor de wijk, neem dan
contact op met team wijken.
Natascha Verhaaren,
omgevingsmanager GoirkeHasselt-Bouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
tel. 06 - 13 20 93 39
Paul van Esch,
omgevingsmanager LovenBesterd en Groeseind-Hoefstraat
paul.van.esch@tilburg.nl
tel 06 - 10 96 21 93

Meer informatie

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap
en Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter@oudestadtilburg
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Thema-avond: Vermoeidheid bij kanker
Vermoeidheid is een vervelende bijkomstigheid waar
veel kankerpatiënten mee te maken hebben. Ook na de
behandelingen kampen nog veel mensen met minder energie. Het hebben van kanker
en de behandeling daarvan plegen een grote aanslag op het lichaam en op de psyche.
Wijkraad Loven Besterd zet zich in om de onderlinge contacten in de wijk te bevorderen. Want
fijn wonen is meer dan een goed dak boven je hoofd. Goede contacten met je buren en je
medebewoners in de straat zijn belangrijk. We bevorderen activiteiten waarbij bewoners elkaar
kunnen ontmoeten en leren kennen. Heb je vragen, hulp of ondersteuning nodig gerelateerd aan
de wijk en wonen in de wijk? Neem dan contact op met de wijkraad.

Wijkenquête

Een tijdje geleden is er een wijkenquête gehouden. Hieruit blijkt dat
men graag op de hoogte is van activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.
Activiteiten en ontwikkelingen zijn te volgen via de site:
www.loven-besterd.nl en via onze Facebookpagina: www.facebook.com/
LovenBesterd. En natuurlijk kunt u lezen over de activiteiten in uw wijk in
deze wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Er was een opmerking over de eigen bijdrage voor het wijketentje en
of de mensen die een laag inkomen hebben gratis mogen deelnemen
(sommige zijn afhankelijk van de voedselbank). Het antwoord is: JA!
De wijkraad is er om te verbinden en iedere vorm van uitsluitsel te
voorkomen. Dat geldt dus ook voor het wijketentje.

Groen in de Wijk Loven-Besterd

We willen meer groen in de wijk bevorderen en geven
een bijdrage van € 25 per woning. Ga jij een geveltuintje
aanleggen of opnieuw beplanten, zorgen voor een fleurig
balkon of een mooie bloempot, of een boomspiegel (de
border rondom een boom) voorzien van kleurige
bloemen? Vraag dan gerust deze bijdrage aan, dat gaat
heel eenvoudig:
- Maak een foto van je geveltuin, bloembak of boomspiegel
- Mail de foto naar: groenindewijk@gmail.com
- Vermeld je naam + adres + bankrekeningnummer (IBAN)
Geen email? Lever dan de foto, inclusief naam, adres en bankrekeningnummer (IBAN) in bij MFA Het Spoor, ter attentie van Groen in de Wijk.
( alleen voor bewoners van de wijk Loven-Besterd)

Juist als je weinig energie hebt, is het fijn als je het maximale uit je dag kunt halen. Het
Inloophuis heeft speciaal over dit thema een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze
avond wordt uitgelegd wat vermoeidheid is, wat je kunt doen om je energievoorraad
te vergroten en hoe je zo slim mogelijk met je beschikbare energie om kunt gaan.
Op deze avond komen o.a. de volgende sprekers aan bod:
Psycholoog Miriam Michels, fysiotherapeut Janneke Drijvers en oncoloog Dr. Anne-Marie van Riel
Deze gratis thema-avond op 13 juni om start 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Graag aanmelden via website of : 013 785 16 81

UITSLUITEND bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten.

KidsClub voor kinderen die te maken
hebben met kanker

Voor andere mensen is het soms lastig om te begrijpen wat je
allemaal denkt en voelt als iemand van wie je houdt kanker heeft of
daaraan is overleden. In het Inloophuis in Tilburg werken vrijwilligers
die dat wél snappen doordat zij vaak zelf ook ziek zijn geweest.
Ze zijn er om naar je te luisteren, antwoord te geven op je vragen
en je te helpen ontdekken wat je nodig hebt om lekker(der) in je vel te zitten. Je kunt bij
het Inloophuis je verhaal vertellen, maar ook gewoon gezellig samen zijn met andere
kinderen die snappen wat je bedoelt.
Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in het Inloophuis een kindermiddag.
Er worden allerlei leuke activiteiten en spelletjes georganiseerd. Natuurlijk mag je ook
over je gevoelens praten -met ons of met de andere kinderen- maar niets moet!
Lijkt dit je fijn en wil je het graag een keer komen proberen? De eerstvolgende gelegenheid
is woensdagmiddag 7 juni.
Je kunt je aanmelden via : www.inloophuismiddenbrabant.nl of bellen naar : 013-785 16 81
Inloophuis Midden Brabant, Wilhelminapark 29.

TextielMuseum wint BankGiro Loterij
Museumprijs 2017!

Gezocht: vrijwilligers voor de buurtpreventie
Het Buurtpreventieteam is op zoek naar extra
mensen. Als je je één avond per week een uurtje
of anderhalf wilt inzetten voor de
wijk, en je het leuk vindt om met een doel en
in tweetallen door de wijk te lopen: meld je dan
bij het buurtpreventieteam via
loven.besterd@ziggo.nl
of neem contact op met Ad 06 22 39 58 42

Wijketentje Loven-Besterd

Zondag 9 april was er een wijketentje. Zjef Naaykens, onze gastheer en
initiatief nemer van Raakveld gaf ons het gevoel van ’thuis komen’. Met een
aantal medewerkers van Raakveld, vrijwilligers en wijkraad leden hebben
we in de riante keuken het wijketentje voorbereid. Om 15.30 uur kwamen
de eerste gasten die op het terras volop genoten van het heerlijke weer. In
totaal waren er 50 deelnemers waaronder het voltallige buurtpreventie team,
wijkbewoners en deelnemers van Raakveld. Er werd volop kennis gemaakt
en er werden contacten gelegd. Na het eten werd er door Zjef op het terras
een afsluitend rondje gegeven. Deelnemers raakten niet uitgepraat, de
Raakvelders waren moe na een dag hard werken.
Wil je voor weinig geld in de wijk eten en contacten leggen? Raakveld biedt
in haar Volkskeuken De Halve Gare iedere donderdag om 18.00 uur een
driegangen menu voor € 7,50. Aanmelden vóór woensdag 10 uur is nodig via
013 535 38 98 of 06 82 21 20 15 of via Facebook/Raakveld. www.raakveld.nl

Foto: Roy Beusker

Dank u wel voor uw stem

Door: Errol van de Werdt, directeur Stichting Mommerskwartier
We kunnen nu met heel veel trots melden dat we onszelf vanaf nu ‘Museum van het jaar’
mogen noemen en onze museumdroom kunnen realiseren. Met iets meer dan 32.000
stemmen, de meeste stemmen ooit behaald door een winnaar, wonnen we € 100.000,-!
We gebruiken het gewonnen bedrag om de bezoeker een totaalbeleving te bieden en onze
twee werelden van werkplaats en museum nog beter met elkaar te verbinden: we willen een
nieuwe publieksvriendelijke weefmachine aanschaffen, zodat de bezoeker een theedoek naar
eigen ontwerp kan maken. Je komt ons museum binnen als bezoeker en gaat er uit als maker!’
We willen jullie namens de directie, de medewerkers en de vrijwilligers allemaal van harte
bedanken voor alle bijzonder mooie berichten op (social) media en natuurlijk voor jullie stemmen!

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Foto: Foto Schmidlin
Foto Schmidlin maakt foto’s in de wijk
Oud-Noord. Herkent u het stukje wijk op de foto
en weet u op welke locatie de foto van de nieuwe
opgave genomen is? Mail dan uw
oplossing voor 16 juni 2017 naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie
aan bij het insturen van uw antwoord: naam,
adres, e-mailadres en locatie foto.
Hiernaast vindt u de opgave voor juni. Onder
de mensen die het juiste antwoord geven,
wordt een prachtig boeket van bloemisterij
all about flowers verloot.
U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en op de
websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkranttilburg-oud-noord wordt het antwoord en de naam van de winnaar gepubliceerd.
Lijkt het u als ondernemer uit de wijk leuk
om een prijs beschikbaar te stellen?
Neem dan contact op met de redactie
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Oplossing april: NS plein
: www.fotoschmidlinplus.nl
Wilhelminapark 39
: 013 542 16 33
06 139 151 86
: fotoschmidlin@hotmail.com

Het boeket van all about flowers
is gewonnen door:
Mevrouw Jacqueline v Beerendonk
uit de Sint Nicolaasstraat

Van harte gefeliciteerd!

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

Ruimte huren?
Informeer naar de
mogelijkheden 013 583 18 55

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

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
woensdagmiddag, aanvang
14.30 uur.
 Bingo op 6 juni gaat
gewoon door!
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.

Woonzorgcentrum

Extra activiteiten
Van 2 juni t/m 8 juli

Dagelijkse openingstijden restaurant
‘de Brasserie’:
9.00: Koffie drinken in de koffiecorner
12.00 - 14.00: Warme maaltijd
Clubactiviteiten:
Computerhoek: Ma t/m Vr - 09.30-11.30
en Ma/Di - 18.30-20.30
Hobbygroep: Di,Wo,Do - 10.00-12.00
Kegelen:
Maandag - 10.00-11.30
Bibliotheek:
Dinsdag - 09.30-10.30
Wandelclub:
Dinsdag - 10.15-12.00
Alle onderstaande activiteiten zijn van
14.30 - 16.30:
Ma: Schilderclub/Indoor Boules
Di: Sjoelen
Wo: Bingo
Do: Barakken
Vr: Matinee/Karaoke

Optredens en presentaties
Vrijdag 9 juni, 14.30 uur
Optreden van Grapjurk.
Een nostalgische matinee
met Bob en Trudy te Vree.
Aan de hand van liedjes en
voorwerpen neemt Grapjurk,
een onderwijzers echtpaar uit
de jaren 50, u mee op een
nostalgische reis door de tijd.
Ze halen herinneringen op,
waarover Bob een liedje zingt
en Trudy bijbehorende
voorwerpen laat zien, voelen
en ruiken.
Vrijdag 30 juni, 14.30 uur
Optreden Seniorenorkest
Voor presentaties en
optredens vragen wij € 5,00
entree inclusief koffie/thee.
Social Walk
In mei zijn we gestart met een
wandelgroep. Iedere dinsdag
wordt er gewandeld van 11.30
tot 12.00 uur. Op donderdag
wandelen we van 14.00 tot
14.30 uur.
Deelname met welzijnspakket
is gratis. Mensen zonder
welzijnspakket betalen € 2,00

Wandeldriedaagse
Dinsdag 6 juni start onze wandel
driedaagse. In drie opeenvolgende
dagen wandelen we vanaf
Den Herdgang een rondje door de
wijk. Onderweg drinken we een bakje
koffie in de Bijsterstede en/of
Joannes Zwijsen.
We vertrekken om 14.15 uur vanaf
Den Herdgang. Tegen 16.30 uur zijn
we weer terug.
Donderdag 8 juni, lopen we een
kleiner rondje en vieren we de
afsluiting van de driedaagse met een
feestje op Den Herdgang met de
liedjesman Frank van Es.
Deelname is gratis met welzijnspas.
Zonder welzijnspas € 6,00. Opgeven
tijdens de Bingo’s

Stichting Vrienden van de Bijsterstede
kan uw hulp goed gebruiken!
Door de crisis van 2008 zijn er grote
bezuinigingen in de zorg doorgevoerd.
Helaas hebben wij daardoor diverse leuke
bezigheden voor onze bewoners, noodgedwongen moeten laten vervallen. Graag
willen wij hier verandering in brengen. Dat dit
niet zonder geld kan, zal u niet verbazen.

Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

02 - Karaoke - 14.30
04 - 1e Pinsterdag (geen activiteit)
05 - 2e Pinsterdag (geen activiteit)
07 - Wandel 3-daagse - 14.30
08 - Wandel 3-daagse - 14.30
09 - Wandel 3-daagse - 14.30
Inhalen deelnemers met muzikale
begeleiding van ‘Ons Hermenieke’
10 - Eucharistieviering - 16.00
16 - Karaoke - 14.30
18 - Vaderdag (geen activiteit)
23 - Karaoke - 14.30
24 - Eucharistieviering - 16.00
25 - Zondagmiddagmatinee met
‘Les Musiciens Joyeus’ - 14.30
30 - Zomermatinee met ‘De Begonia’s’
- 14.30

Stichting Vrienden van de Bijsterstede is in
het leven geroepen, met als doel geld in te
zamelen om het leven van onze bewoners
van de Bijsterstede te veraangenamen. Wij
exploiteren op dit moment een rolstoelbus,
hebben een volière en een duofiets. Dit jaar
willen wij onze aandacht richten op onze
bewoners individueel. Wij werken er hard
aan om specifieke, persoonlijke wensen van
onze bewoners uit te laten komen.
Wilt u ons helpen?
Stichting Vrienden van de Bijsterstede wil op
alle mogelijke manieren geld bij elkaar
verzamelen om deze wensen te kunnen
vervullen. Wilt u ook in onze bewoners
investeren, dan kunt u een eenmalige gift
doen, of al vanaf € 12,50 per jaar donateur
worden.

Ons bankrekeningnummer is:

Andere activiteiten:
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak
Kapsalon: Ma, Wo en Do:
op afspraak vanaf 09.00
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:
Di: op afspraak 09.00 - 12.00
Dagverzorging ‘de Bijsterstede’:
Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00 - 16.30
Ook te huur voor feesten,
partijen, koffietafels, recepties, etc.
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IBAN : NL33 INGB 0007 4704 63
Ten name van:

Stichting Vrienden van de Bijsterstede
te Tilburg

07 - Karaoke - 14.30
08 - Eucharistieviering - 16.00

Namens de stichting Vrienden van de
Bijsterstede en alle Bijsterstede bewoners,
zeggen wij u bij voorbaat dank voor uw
zeer gewaardeerde bijdrage!



Wij zoeken bij de activiteit extra
hulp! U kunt u opgeven bij
Claudi c.olieslagers@dewever.nl

Welzijnspakket
De Bijsterstede biedt u een
welzijnspakket aan voor € 30,- per
persoon per maand. U kunt
gedurende de hele maand gratis of
tegen gereduceerd tarief deelnemen
aan activiteiten.
Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk binnen de
Bijsterstede? Dan kunt u contact
opnemen met Alex Hendrickx,
Coördinator vrijwilligers.
De Wever Thuis
24 uurszorg 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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Workshops
voor jonge ontdekkers!
Het is zover.
Het Ontdekstation in de Spoorzone opent vanaf
juni elke woensdag- en zaterdagmiddag haar
deuren voor (jonge) ontdekkers!
Tussen 13.00 en 17.00 uur kun je deelnemen
aan allerlei activiteiten zoals films kijken in de
filmwagon, zelf films maken in de greenscreen
studio of zelf uitvindingen bouwen in de scrapen piepschuimhoek! De entree is slechts € 5,- per
persoon (kinderen en volwassenen). Zorg er wel
voor dat je minimaal één volwassene meebrengt om
samen te ontdekken: dat is voor de volwassenen
namelijk ook heel erg leuk! Tussen de workshops
door kun je even uitrusten met een drankje of hapje.
Of je kiest voor het speciale kinderfeestarrangement:
Het Ontdekstation is namelijk een geweldige
plek om je feestje te bouwen! Meer informatie
over de openingstijden en het reserveren van
kinderfeestjes vind je op : www.ontdekstation.nl.

Basisschool De Vijf Hoeven aan de Hendrik van Tulderstraat mag zich de
‘Sportiefste basisschool van Nederland’ noemen. De jury koos de school,
omdat zij onder andere vindt dat De Vijf Hoeven ‘sport, bewegen en
gezonde leefstijl in haar DNA heeft verweven’.
Nationale verkiezing
Acht basisscholen waren uit alle inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale
van de verkiezing in Nijmegen. De jury wees De Vijf Hoeven uiteindelijk als winnaar aan. De
school ontving een waardecheque van €2000,- en mag meedoen aan de Battle van Zappsport.

Combineer dan BSO Anak Anak en Sport BSO Drieburcht
Meld je aan via:

www.sterrekinderopvang.nl/aanmelden
Selecteer locatie Anak Anak en
geef aan bij opmerkingen dat je
graag een combinatie wilt maken
met sport en cultuur.

Deze verkiezing werd georganiseerd door de KVLO (de Koninklijke Vereniging voor
Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en de gemeente Nijmegen.
Juryrapport
Uit het juryrapport blijkt dat De Vijf Hoeven het DNA heeft dat bij de prijs
hoort: sport beweging en een gezonde leefstijl. Zij draagt dit niet
alleen uit in de dagelijkse beweegmomenten voor iedere leerling,
maar ook met een duidelijke schoolbrede visie op sport, bewegen en gezonde
leefstijl. Daarin is bewegingsonderwijs als leervak geïntegreerd maar
is bewegen voor, binnen en rondom de school niet meer
weg te denken. De jury is onder de indruk van de vele initiatieven
die zijn ontplooid om bewegen nog breder te integreren in en om de school.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Directeur Sport BSO T2
Jurgen Wens
T: +31(0)6 83 20 18 36
j.wens@kinderstadtilburg.nl
Anette van der Velden
directeur KC Anak Anak
T: +31(0)6 10 60 42 71
a.vandervelden@sterrekinderopvang.nl
Foto: Johan van der Gouw

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
Burg. Brokxlaan 1407
5041 RR Tilburg
Tel: 013-549 26 00

Brasserie de Refter:

Brasserie de Refter
Zondag 18 juni
Aanbieding: Vaderdag – Menu
€ 10,00
bij inlevering van deze BON

Dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur.
Loop eens vrijblijvend binnen voor onze lunchaanbiedingen, hapjes,
Thema-avonden of gewoon voor een kopje koffie met iets lekkers erbij.
Dagelijks een warme maaltijd van 11.45 tot 13.30 uur.

Activiteiten:

Donderdag 1 Juni
Muzikaal optreden van Duo Hans en Netty
Entree: € 5,00
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur.
U bent van harte Welkom in de
Brasserie de Refter.
Wandel 3-daagse
Op 6, 7en 8, juni is er een wandel 3-daagse,
Tijd: 14.00 uur, verzamelen bij de receptie;
vertrek: 14.30 uur,
Kosten: € 5,00 Incl. muzikale afsluiting.
Mocht u mee willen als vrijwilliger,
Vrijwilligers
dan graag contact opnemen met:
Wij zijn op zoek naar een spontane
Margreet de Jong
vrijwilligers met een groen hart
Telefoon 013-549 26 00
en groene vingers, voor onze
plantenbakken op het
Donderdag 15 juni.
terras. Tijden in overleg.
Vaderdag Bingo met Tombola
Entree: € 4,00
Ook zijn we op zoek naar een
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
vrijwilliger, die met één van onze
U bent van harte welkom in onze
bewoners gezellig een praatje maakt
Brasserie de Refter.
en er samen mee gaat wandelen.

Tijden in overleg.

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



Graag aan melden bij
Margreet de Jong
Telefoon 013-549 26 00
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Juni
Amateurkunstmaand Tilburg Toont
2: 20.00 uur, repetitie Cantiqua Concert,
BS De Cocon
3: 14.00 uur ‘de Ouverture’, de
gezamenlijke openingsmanifestatie
van Tilburg Toont en de Tilburgse
Muziekmarathon, De Poorten
4: 11.00 uur, Cantiqua Klassiek,
Petrus Donderskerk
6 t/m 8: Wandeldriedaagse
14.00 uur, Joannes Zwijsen
14.15 uur, Den Herdgang
14.30 uur, De Bijsterstede
10 en 11: Amarant Country Festival
13: 13.45 uur, lente-concert Resurrexit,
De Baselaer
19.00 uur, openbare repetities Les
Musiciens Joyeux, Het Spoor
11: 10.00 uur, Landelijke Beeballdag,
H.S.C. Blue Lions Tilburg
13.30 uur Symposium NON-VISUELE
BEELDVORMING, De Poorten
16: 19.30 uur, Zalige zomerfilm, Het Spoor
20.00uur, 50+ dansen, De Poorten
Redactionele deadline editie 6 juli,
thema Kermis/Vakantie, oplossing
fotowedstrijd insturen.
18: 12.30 uur, gratis workshop (klassieke)
zang en theater, Muzekoor
20: 9.45 uur, Vergeet Me Niet-dag, reis
Scherpenheuvel, Stichting Alleen op
deze aarde, Café zaal Bierings
24 en 25: Festival Mundial, Spoorzone
24: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
25: 14.30 uur, optreden Les Musiciens
Joyeux, Zorgcentrum De Bijsterstede
Juli
6: Editie juli, Kermis/Vakantie
10: 19.00 uur, Zomeravondconcert LMJ met
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance,
Theater de Boemel
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

Agenda

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
6: KidsClub, kindermiddag, Inloophuis
10: 13.30 uur, koffieconcert, Stichting
Alleen op deze aarde, Café zaal Bierings
15: 20.15 uur, Wijkfilm, Irenehof, info CdeT
20.00uur, 50+ dansen, De Poorten
19.30 uur, Zalige zomerfilm, Het Spoor
Redactionele deadline editie 5 oktober
19: 12.00uur, Eten en muziekbingo,
Stichting Alleen op deze aarde,
Café zaal Bierings
30: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
Oktober
1: 13.00 uur, Uitwisselingsconcert Les
Musiciens Joyeux met accordeongroep
Dutmala, Theater de Boemel
5: Editie oktober
20: 20.00uur,50+ dansen, De Poorten
28: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
Activiteiten 1-06 t/m 1-07
6 juni, Ontspanningsmassage (dinsdag, wekelijks)
Workshop Schilderen (dinsdag, wekelijks)
7 juni, Kindermiddag (1x in de maand)
Gezichts- voet- of handmassage
Mandela tekenen (woensdag, wekelijks)
12 juni, Qi Gong (maandag, wekelijks)
Workshop tekenen
Yoga (maandag, wekelijks)
13 juni, Zendala (dinsdag, wekelijks)		
Thema-avond ‘vermoeidheid bij kanker’
14 juni, Klankontspanning
Energetische behandeling
15 juni, Pedicure
20 juni, Voeding en kanker; op afspraak
22 juni, Meditatie: rust creëren in je hoofd
4 juli, Kookworkshop ‘Zomerse lunch’

UITSLUITEND bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker.

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in
deze agenda? Stuur een mail naar : wijkkrant.
Augustus
tilburg.oud-noord@outlook.com Bedrijven :
12: 21.15 uur, Wijkfilm, Wijngaard, info CdeT www.persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-en15: 9.45 uur, reis, St. Alleen op deze aarde formaten-advertenties-wijkkrant-tilburg-oud-noord
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Dieren

Gebit

Wijkinformatie







Foto’s

Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl TTL van Berkel
Foto Schmidlin
Wilhelminapark 39
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord
Politie: www.politie.nl
spoed: 112 Tandtechnisch laboratorium
06 13 91 51 86
Veldhovenring 20
013 303 18 18 013 542 16 33
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 Ringbaan Noord 66
fotoschmidlin@hotmail.com
013 590 41 51 info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Wijk Facebookpagina’s

www.facebook.com/
mfahetspoor
ContourdeTwernOudNoord
wijkcentrumdepoorten
Wijkcentrum-de-Baselaer-228572720863154
vriendenvandewissel

Woonzorgcentra

De Bijsterstede

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

Den Herdgang

013 583 18 00

Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl

www.dewever.nl

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl
www.dewever.nl

Mentorschap

Auto

AutoZorg Mutsaers

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

Kringloop

Kringloop Tilburg

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

Administratie

dmp administratie

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

Bloemen

All About Flowers

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

Tuinaanleg



4145
61

C

www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

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

Tekstschrijver

Tekstbureau Theo van Etten

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

Supermarkt

PLUS IJsselstein

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

Rabobank Tilburg en omstreken
Particulieren
Bedrijven
www.rabobank.nl/tilburg

013 537 99 11
013 537 96 60

Basisscholen

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 Cocon
Hoefstraat 173
info@decocon.net

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Basisschool Den Bijstere

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

Kinderopvang

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

013 822 89 28
06 27 01 42 44
www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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

Kinderopvang NulVier Tilburg

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

Sterre Kinderopvang Anak Anak

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

Restaurant/Café

De Houtloods

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

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

Texon stomerij & wasserij

Fiets

013 - 544 86 18

Jules Verneweg 12A
info@traprap.nl

www.traprap.nl

www.bikerepaircentre.nl

Spijkers Fietsen

G. de Man-Melis

Beurdenoort (Sport)massage

013 542 11 61
www.gdemanmelis.nl

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-besterd

Leliestraat 49 (De Wissel)
www.jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
info@jongnederlandlb.nl
Wekelijkse groepsavonden:
di 18.30-20.00 junioren jongens
10 t/m 12 j
di 20.00-21.30 senioren
j+m 13 t/m 16 j
wo 18.30-20.00 junioren meisjes
10 t/m 12 j
do 18.30-20.00 maxioren
j+m 7 t/m 9 j
do 20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
Vrij 18.30-20.00 minioren
j+m 4 t/m 6 j
Vrij 20.00-21.30 16+ groep
j+m 16+

Jong Nederland 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.

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Willebrord

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

Peuterspeelzaal Baselaer
Hoefstraat 175

013 542 20 55

Peuterspeelzaal Poorten

Hasseltstraat 194
013 464 92 26
www.peuterspeelzalentilburg.nl

Peuterspeelzaal De vijf hoeven

013 535 90 38
H. van Tulderstraat 7
DeVijfHoeven@kinderstadtilburg.nl
www.peuterspeelzalentilburg.nl

Museum

TextielMuseum
Goirkestraat 96

Therapie

Petra van Onzenoort-van Beurden
Theresiastraat 15 A
06 22 89 23 55
www.beurdenoort-sportmassage.nl

Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers

013 580 21 13

Kapitein Nemostraat 99

06 27 32 47 70

www.massagepraktijk-tilburg.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Sport

Pink Boxing Tilburg

Goirkekanaaldijk 211-08
06 48 17 78 61
www.facebook.com/pinkboxingtilburg

Gratis Bootcamp Fitclub013
Goirkekanaaldijk 211-08

www.fitclub013.nl

CNGO Centrum voor natuurlijke
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91
info@cngo.nl

013 577 02 61
www.cngo.nl

Verzorging

Groepspraktijk 2Pedicure Tilburg
Pedicure, schoonheids- en
therapeutische behandelingen

Goirkestraat 12A
013 203 43 65
info@2pedicuretilburg.nl
www.2pedicuretilburg.nl

Uitvaart

Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Oude Lind 35
013 572 18 22
013 53 67 475 info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

www.textielmuseum.nl

Colofon

Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: Saskia Dellevoet
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie

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

Molenstraat 128
info@gdemanmelis.nl

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk

Stomerij

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

Lederwaren

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren

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

Jumbo

Jan Grewenstraat 16
013-542 52 07
013 203 50 51 bikerepaircentre@gmail.com

Café zaal Bierings

Hocus-Pocus-Focus

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com
saskiadellevoet.nl

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

www.houtloods.com

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Kunst & Cultuur

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

013 850 92 00 Bike Repair Centre

Eetbar De Wagon

www.fotoschmidlinplus.nl

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

Leon van den Berg Tuinenklussen
Mentorschap Midden- en
NoordOost Brabant 06 51 27 07 93 Tongerlose Hoefstraat 78 06-21855445 RAP Elektrische Fietsen
leon@tuinenklussen.nl
Coördinator: Hester van den Berg
www.tuinenklussen.nl 5 jaar op rij als beste getest
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Hypotheek/Bank
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info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd

www.ttlvanberkel.nl
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Wijkraad Loven-Besterd

info@ttlvanberkel.nl
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www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer
per jaar bezorgd bij alle bewoners van OudNoord. 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.

Bekijk de krant digitaal op
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
Bezorgklachten: Krant niet ontvangen?
Mail uw adres naar de redactie.
Verschijningsdata 2017:
Editie

Deadline

6 juli

vr 16 juni

5 oktober

vr 15 sept

9 november

vr 20 oktober

14 december

vr 24 november

Download de planning 2017:
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
Het thema voor de editie van 6 juli is:
Kermis/Vakantie. Bent u al jaren alle 10
dagen op de kermis te vinden, vertel uw
belevenissen aan de wijkkrant. Heeft u
een bijzondere vakantiebestemming of
blijft u juist thuis en wat doet u dan?
Voor de editie van 5 oktober is nog geen
thema bekend. Alles wat u als bewoner/
ondernemer van Oud-noord heeft meegemaakt 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
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Houtloods breidt uit met eetbar in Spoorzone

JUNI 2017

WERK AAN DE WINKEL
Veel lezers van deze krant
kennen Kringloopwinkel
PortAgora aan de Goirkestraat wel. Wat
misschien niet iedereen weet, is dat
PortAgora behalve kringloopwinkel ook een
organisatie is die zich inzet voor maatschappelijke projecten, dat de organisatie
hoofdzakelijk draait op vrijwilligers, èn dat
PortAgora deze zomer gaat verhuizen.

EETBAR DE WAGON
Tilburg februari 2017
Sander Overweg (28) trekt wederom de ruige schoenen aan, samen met chef-kok Nik Tonglet (27).
Het succesvolle restaurant De Houtloods heeft een broertje gekregen genaamd: ‘De Wagon’.
Net als De Houtloods is De Wagon een eet-hotspot. Of zoals de mannen het zelf omschrijven:
“Een eetcafé voor foodlovers”. De eetbar betrekt de oude wagons die op het Houtloodsterrein
staan. De uitbreiding vergt een nieuw concept in het verlengde van De Houtloods. Waar de
gerechten van De Houtloods vaak bestaan uit minstens acht elementen, worden er bij
De Wagon gastronomische, creatieve gerechten geserveerd. “Met De Wagon willen we
toegankelijke gerechten serveren die vriendelijk zijn voor je portemonnee. En we willen
hiermee ook creativiteit terugbrengen in het lagere horeca segment.”
Eetbar concept
“In het buitenland is veel meer sprake van creativiteit bij horecazaken in het lagere segment. In Nederland zijn de eetcafés de laatste jaren
ondergeschoven kindjes geworden waar de kaart vaak niet verder rijkt dan: hamburgers en kip saté”. Merkwaardig, vindt Nik Tonglet,
aangezien we ons online massaal laten inspireren door foodies en foodblogs. “In de thuiskeukens staat creativiteit de laatste jaren hoog in
het vaandel. Juist in deze ontwikkeling zien wij de uitdaging. Met De Wagon willen we onze gasten creatief inspireren, met een tegendraads
assortiment. Het nieuwe en oude concept van De Houtloods gaan hand in hand”. De heren zien de eetbar dan ook als een logische uitbreiding.
Renovatie treinstellen
Begin februari is de renovatie van de twee oude wagons gestart. De oude treinstellen, beide daterend uit de vorige eeuw, hebben jaren gediend
op het spoor en zijn nu afgeschreven. Op het Houtloodsterrein werden de treinstellen nieuw leven ingeblazen. De wagon heeft een open
keuken, zodat gasten ook hier een brutale blik in de pannen kunnen werpen. Overweg: “De transparantie van De Houtloods
is een vitaal onderdeel van mijn visie op ondernemen. Dat moest zeker ook worden doorgevoerd in zijn broertje”.
De Wagon
De Wagon is vijf dagen per week geopend voor ontbijt, lunch en diner. Binnen is De Wagon voorzien van 35 zitplekken. Het terras, geplaatst
op een speciaal door Bedaux architecten ontworpen perron, is voorzien van 50 comfortabele zitplekken. Reserveer direct uw ‘rit’, bel voor
een plekje naar: : 013 203 50 51 Blijf op de hoogte via: facebook.com/eetbardewagon of kijk op : www.eetbardewagon.com

Op dit moment kunnen we – mede daardoor
– veel nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Op allerlei plekken binnen de organisatie
komen we handen tekort. Dus: heb je tijd
over die je op een zinvolle manier en op een
leuke, dynamische plek wilt invullen, kom ‘ns
langs, of bel of mail ons.
Verhuizing
Na een lange periode van onzekerheid kunnen
we eindelijk vertellen dat PortAgora deze
zomer, als PortAgora Kringloopwarenhuis,
haar deuren opent aan het Koningsplein. Het
stréven is om daar vanaf 1 augustus verder te
gaan met de – voor u vertrouwde – verkoop
(en inname) van huisraad, meubels, kleding,
curiosa en allerlei andere spullen die een
mooi tweede leven kunnen leiden, op termijn
aangevuld met nieuwe functies en activiteiten.
In verband met de verhuizing starten we
binnenkort met een grote uitverkoop, is er
zaterdag 3 juni géén kledingmarkt, en stoppen
we vanaf 1 juli tijdelijk met het afhalen en
bezorgen van spullen. Via onder andere onze
website en Facebookpagina houden we u op de
hoogte van onze verhuis- en toekomstplannen.
Tot 1 augustus 2017: Kringloopwinkel
PortAgora, Goirkestraat 133, : 013-5457377
Vanaf 1 augustus 2017: Kringloopwarenhuis
PortAgora, Koningsplein 218
: info@portagora.eu : www.portagora.eu
www.facebook.com/PortAgoraProjecten

De renovatie van de oude wagons op het Houtloodsterrein

BIKE REPAIR CENTRE BESTAAT VIJF JAAR
Bike Repair Centre bestaat dit jaar al weer vijf jaar. Fietsenmaker en eigenaar
Koen Hoogkamer is blij met deze mijlpaal.
Koen: “Nederland is een echt fietsland.
Nergens ter wereld zie je er zo veel in het
straatbeeld en alle kinderen hier leren al
vroeg fietsen. Het wordt ons dus met de
paplepel ingegeven. Logisch als je bedenkt
dat fietsen heel gezond is en dat het in
de stad een ideaal vervoersmiddel is.”
Al 40 jaar in het vak
Koen is een fietsenmaker in hart en nieren.
Hij zit al vanaf zijn 15e jaar in het vak. “En”,
voegt hij er lachend aan toe, “dat is nu al zo’n
40 jaar geleden”. Hij is zijn carrière gestart bij
de toenmalige fietsenzaak Noud van Loon.
Door al zijn ervaring is geen fietsprobleem
hem meer vreemd; of het nu gaat om een
studentenfiets of om een elektrische fiets,
voorzien van alle moderne snufjes.
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Een pand met geschiedenis
Het pand waar Bike Repair Centre
is gevestigd, staat in de Jan Grewenstraat.
Op nummer 16 welteverstaan. Het is een
pand met een flinke Tilburgse ondernemers
geschiedenis. Het Bike Repair Centre is
namelijk gevestigd in het voormalige pand
van Bernard van der Wiel, die hier voorheen
een bloemenzaak runde. En daarvoor
woonde de bekende schrijver Kluun er. (boek
en film: ‘Komt een vrouw bij de dokter’.)
Toekomst
De fietsenmaker geeft aan nog vele jaren de
fietsen van iedereen in Oud-Noord te willen
onderhouden en zo nodig repareren.
Koen: “Het contact met mijn klanten, daar
doe ik het voor. Ik heb een kleinschalige zaak
en ben dus altijd zelf aanwezig. Iedereen

kan bij mij een kop koffie krijgen of zijn
banden gratis oppompen. Ik probeer altijd
voor een redelijke prijs de beste oplossing
te bieden. Dat maakt mij blij. Of dat nou
gaat om een band plakken of om een
hele revisie van een elektrische fiets.”

