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www.knitenknot.nl

Koepelhal Tilburg 
direct achter het 
Centraal Station

Van 10:00-17:00 uur

Hip & eigentijds
voor jong & oud

Tradities in een 
nieuw jasje

•

•

•

•

Workshops, 
bloggers
& masterclasses

Leuk en gevarieerd 
deelnemersveld

•

•

Kom ook 
gezellig Haken 

& Breien!
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Van Spoorzone naar Haak- en Breizone! 
Op de KNIT&KNOT-beurs vind je een grote 
variatie aan deelnemers en aanbieders. 
Prachtige materialen, technieken en 
workshops. Fantastisch om te zien wat je 
allemaal met draden kunt doen! Over je 
portemonnee hoef je je geen zorgen te 
maken want aan elk budget is gedacht! 

Haak aan bij de caravan van de grootste 
gehaakte deken ter wereld, die van uit 
Leeuwarden naar het zonnige zuiden komt 
gereisd. Ga freestyle breien met Club 
Geluk, haak voorjaarsbloemen, ga weven of  
vilt keien, er is echt voor elk wat wils. 
Ook tonen bloggers weer prachtige CAL’s 
(Crochet Alongs; een Crochet Along is een  
groep mensen die gezamelijk werken aan  
een eigen groot haakproject, op dezelfde  
tijd en hetzelfde tempo.) 
Tal van specialisten staan klaar om je de  
kneepjes van het vak te leren. Masterclasses 
op de eerste verdieping, workshops op 
de beursvloer en heel veel inspiratie en 
voorbeelden! Inspiratie genoeg, voor jezelf 
maar ook om je huis weer op te fleuren met 
leuke woonaccessoires in frisse, nieuwe 
voorjaarskleuren!  
Tip: breng een bezoek aan de indruk- 
wekkende tentoonstelling ‘Rafelranden van 
de schoonheid’ het TextielMuseum. Met  
een KNIT&KNOT-Passe-Partout,  is de 
toegang gratis! Draad verbindt!

Samen met o.a. Kant Social Design uit  
Tilburg treden we dit jaar buiten onze 
grenzen! Grens overschrijdend design met  
een sociale missie. Kant is een uniek 
design-label, uniek omdat het gecreëerd 
is door trotse Tilburgse vrouwen 
afkomstig uit verschillende culturen. 
Creativiteit en rijke levensverhalen geven 
dit sociale label vorm met als resultaat 
uiteenlopende designproducten en 
kunstprojecten in geheel eigen stijl. 
 

17, 18 en 19 maart KNIT&KNOT, 
de Brabantse Brei- en Haakdagen 

                    KNIT&KNOT is de gezelligste haak- en breibeurs van het land. En wat is daar
nu een betere locatie voor dan dé textielstad van Nederland, Tilburg? De karakteristieke  
Koepelhal is op 17, 18 en 19 maart het decor voor deze vrolijke voorjaarseditie. Drie dagen 
lang inspiratie voor iedereen die houdt van breien, haken vilten, spinnen, borduren of 
andere manieren van draad verwerken! Kijken, gezelligheid, kopen en vooral: doen.

Met ons thema Cultuur & Creativiteit 
laten we zien welke handwerktechnieken 
er in diverse culturen beoefend worden. 
Schuif aan bij de lange tafels, stel 
vragen of kijk de kunst af! Hip, grappig, 
gek, ontroerend, traditioneel of een 
echte uitdaging? Van iedere smaak is 
er iets te proeven of te ontdekken! 
Ontmoet de specialisten van jong tot 
oud, van beginnend tot specialist; een 
ontmoeting met klassieke breiers en hakers 
en verrassende nieuwkomers. Steeds meer 
mensen raken door dit creatieve virus 
besmet! En heb je het eenmaal goed te 
pakken, dan kom je er niet meer vanaf! 
Breien en haken maken je blij en je schijnt 
er ook slimmer van te worden! Praten, 
haken en breien, lekker workshoppen 
of rondlopen! Dus gewoon insteken, 
omslaan, doorhalen en af laten gaan! 
Kom gezellig langs en laat je inspireren! 

KNIT&KNOT is 17-18 en 19 maart geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. De Koepelhal in 
Tilburg. Direct achter het Centraal Station 
van Tilburg. Entreeprijs: € 8,50 p.p. Voor de 
lezers van wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
via : www.knitenknot.nl/tickets € 1,50 p.p  
korting. Kortingscode bij uw bestelling: 
samen breien. Er zijn ook passe-partouts 
te koop voor meerdere dagen.

Haak aan bij grootste 
gehaakte deken ter wereld

Tuinen in Oud-Noord    

Scouting Esjeeka naar Spoorpark Pg. 4 Moestuin Bij ons achter                   Pg. 6 
17 april Tilburgse Plattelandsfair  Pg. 8

In maart en april werkt KASTEEL013 toe naar het slot-evenement
 op 21 april. Op die dag is er van alles te doen in de Hasselstraat rond het 

Stenen Kamerpark met als kers op de taart een:  
theatrale voorstelling van Bouwjaar ’84 met wijkbewoners,

waarin alles van de afgelopen weken terug komt. 
Daarna is het feest in het voormalige kasteel! 

Lees verder op pagina 3.

21 april

Doe mee aan de nieuwe wijkkrant-puzzel en win een bos bloemen                 pg. 13
Mis niets van de activiteiten in uw wijk, kijk in de agenda:
18 maart Martin Gaus bij Discus Animo                                                                    pg. 14
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Door: Suzanne de Rooij

Wist je dat er in de wereld wel 65,3 miljoen mensen op de  
vlucht zijn? Nog nooit zijn er zo veel mensen tegelijkertijd 
op de vlucht geweest. Ruim 40 miljoen van deze 
vluchtelingen wordt opgevangen in eigen land. En van alle 
vluchtelingen wereldwijd, wordt 86% opgevangen in een 
ontwikkelingsland. 

In Nederland hebben in 2015 43.093 mensen een eerste 
asielaanvraag ingediend. In 2014 waren dat er 21.811 en 
in 2016 18.171. Ter vergelijking: in heel Europa dienden in 2015 1.256.210 mensen een 
eerste asielaanvraag in, waarvan 441.900 mensen in Duitsland. In percentages: in 2015 
kreeg Nederland een eerste asielaanvraag van 0,07% van het totaal aan mensen die 
op de vlucht waren en 0,3% van het totaal aantal eerste asielaanvragen in Europa.*

In Tilburg zijn er ruim 350 statushouders in 2015, en 530 die in 2016 een woonruimte 
kregen. Dat zijn mensen die vooral vluchtten voor een oorlog, een natuurramp of omdat  
ze bang zijn voor vervolging. Een ding staat vast: hun leven staat in de waagschaal. 

Het is gek verdeeld in de wereld. Waar je wieg heeft 
gestaan, dat maakt toch echt het verschil. Als kind wist ik al 
dat ik mazzel had om in Nederland te zijn geboren. Voor  
hetzelfde geld groei je op in een land met hongersnood, 
in een land zonder rechten, tijdens een gewapend conflict  
of in een vluchtelingenkamp. 
Mensen die voor hun leven zijn gevlucht, krijgen hier een 
nieuwe kans om in veiligheid een nieuw leven op te  
bouwen. Als ik vluchtelingen spreek over hun toekomstdromen dan hoor ik hen vaak zeggen: 
“Wij willen vooral in veiligheid een nieuw bestaan kunnen opbouwen”. Laten we hen hiermee 
helpen door hen eenvoudigweg welkom te heten. Voor vluchtelingen is een welkome 
samenleving namelijk van groot belang om hun integratie succesvol te laten verlopen.

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In deze verkiezingen staat het thema  
Vluchtelingen hoog op de politieke agenda. Daarom zijn de verkiezingsprogramma’s van  
de partijen geanalyseerd op een aantal gebieden. Via de website  
: www.vluchtelingenwerk.nl/rekenopmij, kun je zien welke partijen werk willen maken  
van een goed vluchtelingenbeleid. Wat fijn dat we zelf een keuze hebben over in wat  
voor land wij willen wonen!

*Omdat niet alle gegevens van 2016 bekend zijn, wordt aan 2015 gerefereerd. Wil je meer cijfers 
weten of met elkaar vergelijken? Kijk dan op : www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers

SNV Brabant Centraal is aangesloten bij de landelijke vereniging  
VluchtelingenWerk Nederland. Meer informatie over vluchtelingen,  
asielzoekers, procedures tot aan vestiging of vertrek vind je op  
: www.snvbrabantcentraal.nl

Asielaanvragen in EU 2015

Een gezonde mond voor jong en oud!

Voor kinderen steken we vooral in op 
de preventie want: jong geleerd is oud 
gedaan. Wist u dat onze zorg tot 18 jaar 
gratis is? Dat wil zeggen: het valt onder de 
basisverzekering.
Voor de ouderen is het ook mogelijk om 
aan huis behandeld te worden. Dus hebt 
u nog eigen tanden maar bent u niet 
meer mobiel,  bel ons dan gerust om de 
mogelijkheden te bespreken. 

20 tot 26 maart, de week van de Mondhygiënist

Wat je nog niet wist  
over de mondhygiënist...
Wist je dat?

   Een slechte adem de grootste afknapper is bij 
een eerste date en dat de mondhygiënist je er 
graag vanaf helpt?

   De mondhygiënist een professional is met 
een HBO opleiding van 4 jaar?

   Een bezoek aan de mond  hygiënist helemaal 
gratis is voor kinderen tot 18  jaar?

   Je voor een bezoek aan de mondhygiënist geen 
verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 
Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?  
Maak in de Week van de Mondhygiënist op afspraak kennis met:

Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60, 5014 ET  Tilburg
Tel: 013-5356529
www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

www.weekvandemondhygienist.nl

In de week van de Mondhygiënist, 
20 tot 26 maart 2017, kunt u kennis 
maken met wat we voor u zouden kunnen 
betekenen. U kunt bellen voor een gratis 
consult waarin we u op de hoogte stellen 
van uw mondgezondheid.

Doe het nu en neem contact met ons op. 
Een verwijsbrief is niet nodig, wij zijn 
rechtstreeks toegankelijk.

Mondhygiënepraktijk Tilburg  : 013 535 65 29   Rosmolenplein 60 Tilburg
: info@mhp-tilburg.nl   : www.mhp-tilburg.nl
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Door: Rainier van Amelsvoort

Nooit meer! Dat zei ik  na afloop van de marathon 
van New York. Hoe anders zou het gaan lopen.

Natuurlijk was het een opmerking in de emotie van de 
wedstrijd. Ik was kapot. De marathon was erg gaaf maar ook 

enorm zwaar. De marathon van New York is één en al vals plat. Je 
bent dus aan het klimmen zonder dat je er erg in hebt. Na afloop van 

de marathon zat ik er dan ook echt doorheen en had ik overal pijntjes. Toch is dat pijn lijden 
tijdens het lopen, ook erg gaaf.  Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Het afzien tijdens een  
marathon, jezelf meerdere keren tegenkomen en jezelf dan overwinnen is geweldig.
De weg er naar toe was lang. Een jaar lang trainen, opletten met eten en drinken en  
fondsen werven voor KiKa. Mijn marathon schema was: 11 weken van 4 x trainen en 5 weken 
van 5 x trainen. Plus alle wedstrijden en trainingen die ik daarvoor al gedaan had. Een hele 
opgave voor iemand die enkele jaren geleden niks deed aan sport, maar het is me gelukt.
Ik had besloten na New York om even niks voor KiKa te doen en sowieso geen marathon te 
lopen. Maar het begon toch weer te kriebelen. Ik kreeg zin om weer dat roteind te  
gaan lopen, en weer voor KiKa. Toen ik zag dat Chicago er als marathon-optie bij was  
gekomen heb ik me aangemeld. Wederom een grote marathon, 45.000 deelnemers;   
wederom een grote uitdaging en wederom een jaar van trainen, op mijn eten en  
drinken letten en fondsen werven. 
En wedstrijden lopen. De halve marathon van Egmond is al weer achter de rug. Die heb 
ik inmiddels voor de 2e keer gelopen. Binnenkort loop ik nog in Venlo, Roosendaal en 
ook de Ten Miles van Antwerpen komt er weer aan. Een prachtige wedstrijd is dat. 

Maar de allermooiste liep ik vorig jaar voor de 1e keer en ga ik dit jaar weer doen. Dat 
is de loop die start bij de vereniging waar ik ruim 25 jaar geleden lid van was: Atilla.
De Atillarun (zondag 19 maart 2017) heeft als onderdeel een ouder-kind loop. Vorig  
jaar heb ik die met mijn zoontje Storm gelopen. 600 meter. De mooiste 600 meter  
die ik ooit gelopen heb. Dit jaar gaan we weer en mijn zoon wil dit jaar ook trainen 
om nog beter voor de dag te komen. Super toch. Hier kan geen marathon in New York  
of Chicago tegen op. Hier doe je het voor. Hier doe ík het voor. En daarom loop ik voor  
KiKa. Voor de kinderen die ziek zijn en niet lekker kunnen lopen, spelen, of genieten. 
Ik zet mij in voor de kinderen met kanker zodat ook zij de dingen kunnen doen 
die ze willen. En daar heb ik het afzien en de pijntjes 
tijdens een marathon met liefde voor over. 
: www.runforkikamarathon.nl/rainier-van-amelsvoort
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Nooit meer! Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20    
013-303 18 18

www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl   
 info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg  
Oud-Noord. In de wijkkrant Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de Kliniek.

 
Het is alweer even geleden, maar we 
hadden een week vol bijzondere vragen. 
Nu hou ik van vragen, antwoorden en 
uitleggen, dus dat was prima, echter 
sommige had ik niet aan zien komen.

Eerst belde er een meneer om te vragen  
hoe je ‘Shih Tzu’ schreef, want hij wilde op  
het ras  ‘googelen’ en dan moest hij wel  
weten hoe hij het moest schrijven. Omdat  
ik natuurlijk onmiddellijk begon te twijfelen, 
heb ik in ons dierenartsensysteem 
‘gegoogeled’ en kon nu met zekerheid 
vertellen dat het ‘Shih Tzu’ is, in de officiële  
vertaling van de tibetaanse/chinese  
oorsprong van dit levenslustige en lieve  
hondenras.

Vervolgens kwam één van de Poolse buur- 
mannen verlegen en voorzichtig naar binnen  
om te vragen of hij misschien zijn koffer   
mocht wegen op onze hondenweeg-schaal,  
want hij was bang dat hij anders op Schiphol  
allerlei spullen achter moest laten. Natuurlijk 
 mag dat. De weegschaal kan tot 150 kg  
wegen, dus ook een koffer. En honden en kat- 
ten, mensen en meer. Er is zelfs een moeder 
die elke keer haar peuterdochterje op de weeg-
schaal zet. Het meisje wil niet zo goed groeien 
en zo scheelt het haar weer een bezoekje   
aan het consultatiebureau. De koffer van de 
buurman was 19.8 kg en dus precies goed.  

Daarna belde er een meneer voor dokter  
“Rijk en blij”. Nou: blij maakte hij me zeker,  
want van ‘Rijsenbrij’ naar ‘Rijk en blij’, vind  
ik een mooie verbastering!
Verder kregen we een mailtje over een 
merel die de poes aanviel. Het was ergens 
half augustus en de merels hadden hun 
laatste leg van het jaar. Het jonge vogeltje 
was uit het nest gevallen en werd op 
de grond gevoederd door zijn ouders. 
Dat is natuurlijk dik in orde, maar 
de oudervogels waren zo beschermend dat  
de kat niet meer naar buiten kon. Poes  
hoefde haar hoofdje maar te laten zien of  
de merels vielen haar met veel kabaal aan. 
Gerichte duikvluchten, slaan met de  
vleugels, plukken haar en vooral veel en  
hard gillen. En Poes eet liever haar brokjes  
dan vogels, dus ze deed niets terug! Of 
we een oplossing wisten? Poes op een 
cursus zelfverdediging? Of een helmpje  
opdoen? Dat ging ons iets te ver. En de  
merels vangen ging ook niet. Poes is een  
paar dagen binnen gebleven, want de merels  
waren bijna zover om weg te vliegen. En sinds 
het uitvliegen is de tuin weer van haar.

En op vrijdag belde de dierenambulance: 
of wij wisten wie een zwart-witte kater 
had gecastreerd. Want die liep met zijn  
kraag-tegen-het-likken te dwalen op straat.  
Tja, met zo'n toeter kan hij de weg naar 
huis natuurlijk niet meer vinden.

Bijzondere vragen

KASTEEL013 op scholen
Vijf kinderen schreven ‘De 

magische deur’. Dit kasteelverhaal bevat 
feiten en fictie en gaat over verleden, heden 
en toekomst. De aftrap van KASTEEL013 
was een excursie naar De Poorten en het 
Stenen Kamerpark over het voormalige 
Kasteel van Tilburg, verzorgd door 
vrijwilligers van Stadsmuseum. Kinderen 
bekeken de opgravingen, kregen een 
opdrachtenboekje en deden basiskennis op 
van een bijzonder stukje wijkgeschiedenis. 
De Hasselt is de enige wijk waar ooit 
een echt kasteel heeft gestaan! 

Samen maken we KASTEEL013 
Leerlingen van unit 3 van BS Cleijn Hasselt, 
worden in maart en april ‘ondergedompeld’ 
in KASTEEL013. Vier weken lang werken 
de leerlingen aan een workshop naar 
keuze. Een groep bouwt een houten/
kartonnen kasteel na. Een andere groep 
duikt in de kasteelbewoners en maakt grote, 
feestelijke portretten van textiel. Weer 

  KASTEEL013 - 21 April - Hasselt
andere leerlingen gaan aan de slag met een 
echte archeoloog, een landschapsarchitect, 
bezoeken het Regionaal Archief Tilburg en een 
wevershuisje. En leerlingen die van muziek 
maken houden, oefenen voor het optreden  
als straatorkest. Aan dit laatste onderdeel,  
het straatorkest, doen ook leerlingen van  
BS Vijf Hoeven mee. Op 21 april hebben leer-
lingen van BS Cleijn Hasselt het koningsontbijt 
en de koningsspelen in het Stenen kamerpark. 
Zo brengen zij het kasteel in de ochtend 
tot leven. Het straatorkest geeft ook act de 
presente als opstapje voor later op de dag.
 
Interesse in de kasteelgeschiedenis? 
Op 18 april geeft historicus Bas Aarts de  
lezing ‘Kasteel van Tilburg’ in MFA De Poorten.  
(Alléén op aanmelding via : kasteel013.nl) 

KASTEEL013 in de Hasselt  
KASTEEL013 is voor de hele wijk. In De 
Poorten zijn in maart en april activiteiten 
waarbij jong en oud kunnen aanhaken. Doe 
mee met de repetities van het straatorkest, 

met het bouwen van een heuse magische 
kasteeldeur of met het maken van een 
prachtig tafelkleed en –attributen voor de 
feestelijke kasteeltafel. Zowel de muziek, 
de magische deur als het tafelkleed komt 
terug in de theatrale voorstelling. En daar 
oefent Bouwjaar ’84 voor op locatie in 
het Stenen kamerpark. Het wordt een 
bijzondere voorstelling met verleden, heden 
en toekomst. Zij laten zien hoe het is als 
er een kasteel staat. En dat doen ze met… 
200 jerrycans. Theatergroep Masker en 
enkele wijkbewoners doen al mee, jij ook? 

Kasteelhoeve en de Cantharel 
Op 21 april is in de Kasteelhoeve van 
alles te doen. Met Alice Donders kunnen 
wijkbewoners werken aan 3 vlechtwerken. 
Verteller Bert Oerlemans draagt een 
kasteelverhaal voor. En bij de Cantharel 
kun je mee helpen met het maken van 
hapjes. In De Poorten is een expositie 
over de opgravingen met nooit eerder 
getoonde foto’s. Alles wat er op deze locaties 

gemaakt en gedaan wordt, komt terug in de 
voorstelling van Bouwjaar ’84 of tijdens  
het aansluitende feest. 

DOE JE MEE? Meer informatie, agenda met 
activiteiten en repetities op : kasteel013.nl 
of mail : spektakelkasteel013@gmail.com

Vlechtwerk 3: De toekomst van KASTEEL013. 
Meer op www.facebook.com/groups/
buurtcultuurhasseltgoirkewest 

 Vervolg van pagina 1 
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Al vanaf 4 jaar ben je welkom bij Scouting Esjeeka. Daar doe je iedere week weer 
uitdagende activiteiten. Weer of geen weer, lekker naar buiten spelletjes doen of 
sporten. Knutselen, koken, noem het maar op, bij scouting worden de kinderen 
iedere week weer verrast door een nieuwe activiteit. 
Scouting Esjeeka is een jonge, enthousiaste en actieve scoutinggroep in het  
Tilburg Oud-Noord. Hoewel wij pas sinds 2001 de naam Scouting Esjeeka  
gebruiken, hebben wij als groep een rijke geschiedenis. 

Scouting Esjeeka
Op 30 augustus 2001 is Scouting Esjeeka is ontstaan na een fusie tussen twee  
scoutinggroepen die al sinds de jaren dertig bestaan: Scouting Sint Jan Baptist  

en Scouting Sint Stanislaus Kostka. In 2008 heeft ook Scouting Pieter Jong zich 
 bij ons gevoegd. Momenteel bestaat onze groep uit zo’n zestig jeugdleden tussen de 4 

en 18 jaar, verdeeld over verschillende ‘speltakken’. Daarnaast hebben we ongeveer  
twintig kaderleden (staf en bestuur). En we zijn groeiende! 

Speltakken
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken genoemd. Bij Scouting Esjeeka  zijn 

er momenteel 4 van deze speltakken: Bevers (4-7 jaar), Welpen (7-11 jaar), Scouts (11-15 jaar) en de RSA (15-18 jaar). 
 

  Bevers
De Bevers spelen in het land Hotsjietonia. Alle stafleden hebben namen van themafiguren. Elke 

 zaterdagochtend hebben de Bevers een leuk en afwisselend programma. Dit varieert van knutselen  
tot een speurtocht en van theater tot lekker naar de bossen gaan.

Welpen 
De Welpen hebben als thema: Jungle Book. Ze gaan veel naar buiten en draaien echte Scouting 

programma’s. Zo gaan ze regelmatig naar de bossen, leren ze knopen en pionieren, gaan ze koken  
en houden ze (fiets)tochten e.d. Maar ook programma’s in en om het gebouw staan op de  
planning zoals knutselen, toneel, koken en nog meer.

 Scouts
Scouts trekken er vaak op uit met de fiets. Naar de bossen, de duinen of de stad in. Maar ook van een super- 
vette videomarathon of spooktocht zijn ze niet vies! Samenwerken, zelfstandigheid (+ lol en gezelligheid  
natuurlijk!) zijn erg belangrijk.

RSA
RSA staat voor Rowan, Sherpa Afdeling (Scouting Nederland hanteert de naam Explorers). Bij de RSA maak je je eigen  
programma’s, organiseer je zelf kampen en bepaal je zelfs waar je voor een week in de grote vakantie heen gaat en wat je  

daar gaat doen. Dit is zonder leiding, maar met begeleiding. Die doen gezellig mee, pas als er iets niet lekker gaat, helpen ze  
even mee. Zelfstandigheid en gezelligheid vinden we het belangrijkst.

Scouting Esjeeka verhuist!
Scouting Esjeeka zit in een kelderpand aan de Stedekestraat in de wijk Theresia. “Zelf zijn wij van mening dat de kelder  

ons niet meer de mogelijkheden biedt, die wij als scoutinggroep graag zouden willen. Denk aan een eigen buitenruimte,  
zodat we kampvuur kunnen stoken, overnachten in (of om) het gebouw, een keuken waar we kunnen koken met  

de kinderen, etc. Wij willen graag een locatie hebben waar scouting weer echt scouting kan zijn, 
 en waar de mogelijkheid is om te groeien als groep.” 

Dus zijn wij ons voor aan het bereiden om te gaan verhuizen naar een nieuw pand. Wij zijn uit  
meer dan 80 initiatieven gekozen om kwartiermaker te zijn voor het  

Spoorpark. Ons plan om in het Spoorpark een eigen Scoutinggebouw  
neer te zetten, wordt binnenkort door de gemeenteraad beoordeeld.  
Het zijn dus spannende tijden voor ons.

Het lijkt ons leuk om u als bewoner mee te nemen in wat wij zoal  
doen. Daarom zullen we in de komende periode in elke editie van de  
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord stukjes schrijven waarin we vertellen vanuit onze speltakken. Ook willen we   
op deze manier onze avonturen op weg naar het Spoorpark met u delen. Vindt al onze avonturen terug en volg 
ons via : www.esjeeka.nl of via onze Facebookpagina: Scouting Esjeeka.

Scouting Esjeeka     
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1 Stadscamping 2 Beachvolleybal + Paramedisch Centrum 3 Westplein 4 Westentree - pergolapoort 5 Woontoren  
6 Hondenuitlaat 7 Urban Sports 8 Ligweide op talud 9 T-huis met terras 10 Vijver 11 Parkeren  
12 Brug over spoor (optioneel) 13 Boulevard 14 Evenemententerrein 15 Speelbeek - natuurlijk buitenspelen  

       16 Uitkijktoren 17 Scouting 18 Kiosk + openbare overkapping  
  19 Waterplein 20 Kunstwerk Vromans 21 Oostplein

                 22 Oostentree - pergolapoort

 
Spoorpark Tilburg wordt de naam van het nieuwe park van ‘voor en door 
Tilburg’ op het voormalige Van Gend en Loosterrein. Dat is vrijdag 3 februari 
bekendgemaakt door de regiegroep. De plannen voor het park zijn zeer  
enthousiast ontvangen in de stad. Het park krijgt stromend water - via een 
waterplein en een speelbeek naar een centrale vijver - een Urban Sports Area,  
een klimtoren, beach-volleybalterrein, een beweegtuin, een groot  
evenemententerrein en centrale horeca in het T-Huis. Ook de Stadscamping  
krijgt er een vaste stek.
De Tilburgse politiek is zeer enthousiast over het ontwerp voor het Spoorpark.  
In maart neemt de raad het besluit over de investering. 
De aanleg moet dan dit najaar beginnen.

Spoorpark (bron Brabants Dagblad)

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd, zich persoonlijk te ontwikkelen.

Spoorpark Tilburg (oude Van Gend en Loosterrein)
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Rita slager bij het konijnenverblijf

Een beetje verscholen is zij wel, deze groene parel in Oud-Noord. Het gaat hier over  
Kerkibo gelegen in de voormalige pastorietuin, ingeklemd tussen de 
Goirkestraat, het kerkhof, de Pastoriestraat en de Bisschop Bekkerslaan.

 Kerkibo is een klein attractieparkje, zou je kunnen zeggen. Er staan niet alleen 
 mooie oude bomen zoals een hele dikke Rode Beuk, maar je kunt er ook  
genieten van allerlei dieren, speeltoestellen en skelters. 

En dat zonder te hoeven betalen voor een toegangskaartje. 

De bewoners van de aangrenzende seniorenflat spreken meestal van 
 ’de tuin’. Het is immers hun achtertuin. De meeste wijkbewoners 

noemen het ’de kinderboerderij’. Maar 
eigenlijk is Kerkibo meer een buurt-boerderij. 
Je treft er allerlei volk uit Oud- Noord: ouderen, kinderen 

en hun ouders en een divers pluimage aan vrijwilligers 
en beheerders. Ook is er een diversiteit aan dierenvolk. Er 
lopen op Kerkibo speciale schapen, geitjes, mini-varkens, 

kippen, grote konijnen, cavia’s, zebravinken, parkieten en 
witte duiven. En dan zijn er nog twee koeien in de wei. Oh nee, 

pas op: die zijn niet echt! Maar ze maken de boerderij wel ’af’. 

Keurmerk 
De gezondheid van mens en dier zijn bij Kerkibo in goede handen. 
Vrijwilligers en beheerders dragen speciale werklaarzen en de  
bezoekers worden doorgaans goed geïnformeerd en te woord gestaan. 
Na de landelijke uitbraak van de vogelgriep in 2016 zijn direct 
passende maatregelen getroffen, zoals het ophokken van 
de kippen en ontsmettingsfaciliteiten voor bezoekers. De 
Gezondheidsdienst voor Dieren (van het ministerie) heeft Kerkibo onlangs dan ook het 
keurmerk ‘Zoönosen-verantwoord bedrijf’ verleend. En daar zijn de medewerkers trots op.

Kinderfeestjes
Op kinderboerderij Kerkibo is het altijd mogelijk iets te organiseren, 

bijvoorbeeld een kinderfeestje. Wel binnen de openingstijden. Bezoekers 
kunnen dan gebruik maken van het chalet en haar inventaris. Zo is 

een feestje altijd weersbestendig, dus succes gegarandeerd. Eten 
en drinken neem je zelf mee.. Kerkibo vraagt wel een donatie naar 

draagkracht als tegenprestatie. Meestal wordt € 15,- of € 20,- gegeven.

Op gezette tijden in het jaar organiseren de vrijwilligers activiteiten voor 
de wijkbewoners. Zo kun je op zaterdag 15 april weer paaseieren zoeken. 

Kinderboerderij Kerkibo is elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend en elke zaterdag- 
en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus heeft de boerderij doorde-
weeks een avondopenstelling als het goed weer is en als er voldoende  
vrijwilligers inzetbaar zijn. Het bezoekadres Bisschop Bekkerslaan 202a, 
waarbij je onder door de Drömof-flat kunt lopen. De tuin en boerderij 
zijn ook bereikbaar via de Norbertijnenpoort in de Goirkestraat. 

Vrijwilliger worden? Check : www.kerkibo.nl en neem gerust contact op.

   

Academische Fysio-Manueel Therapeuten 
 

                                          Specialisaties:  Netwerken: 
 

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

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

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

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

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

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Welkom in ‘De tuin’ van ‘t Goirke: Kinderboerderij Kerkibo

Links, Saïd Lamtalssi: sinds 2008 vrijwilliger, vindt het leuk omdat het zo’n afwisselend werk is. 
Dieren en mensen, jong en oud. Er hangt een leuke gezellige sfeer.
Midden, Ton Diepens: vaste medewerker sinds 2005, vanuit de Diamant-groep. Ton doet met name 
de dierenverzorging.
Rechts, Cees Matthijsen: woont net een jaar in de aangrenzende flat en is ongeveer net zo lang 
vrijwilliger. Cees vindt het leuk met de spelende kinderen en om ze in de gaten te houden.

Kinderboerderij en Buurtpark Maria Goretti 
De plannen voor nieuwbouw en herindeling van het terrein van 
Maria Goretti zijn in ontwikkeling. Zodra er nieuws is staat het 
op de website : www.mariagoretti.nl

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
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In samenwerking met Amarant Jobs@Work  
en proeftuinbibliotheek de Kennismakerij, 
werken ze aan een tuin in de vorm van 20 à 30 
plantenbakken. In deze bakken worden  
groenten, kruiden, fruit en bloemen gekweekt. 
Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen 
voor een bescheiden bedrag één of meerdere 
bakken huren en beheren. De uitgangspunten 
voor de tuin zijn groenbeleving, groen- 
educatie en een betere uitstraling van het 
terrein. Naast de bakken die men kan huren, 
is er een aantal bakken met vaste (groen 
blijvende) beplanting zodat er in ieder seizoen 
iets te zien of te beleven valt. Ook in de 
vakken die niet bestraat zijn, staan planten 
en bloemen. In twee vakken ligt nu nog 
houtstrooisel. Het is de bedoeling om daar  
gras en veldbloemen in te zaaien, een lust  
voor het oog. 

Groen in de stad
Meer groen voor een gezonde stad. ’Bij 
ons achter’ past in het groenbeleid van de 
gemeente waarbij o.a. bewoners worden 
gestimuleerd om de stad groener te maken.  
De tuin biedt de mogelijkheid om te  

Buurttuin ’Bij ons achter‘    
In de Spoorzone-Theresia, langs de Atelierstraat, ligt buurttuin ‘Bij ons achter’. Buurt- 
bewoners beheren en onderhouden dit stuk groen aan de spoorzone. 

wandelen, geuren op te snuiven en van de 
kleuren te genieten. Veel ouderen hebben 
ooit zelf een tuin gehad. Groen is  
gezond voor mensen. Het vermindert stress 
en draagt bij aan ons geluksgevoel. Dit geldt  
niet alleen voor ouderen, ook kinderen 
beleven een hoop plezier in de tuin. Door 
zelf aan de slag te gaan, leren kinderen 
spelenderwijs allerlei planten en diertjes 
kennen. De tuin is dan ook zeer geschikt om  
met een schoolklas of groep van de buiten-
schoolse opvang te komen tuinieren en/of  
groeneducatie te geven. 

Geschiedenis en toekomst
Na veel overleg met de gemeente en anderen 
over wat-waar-hoe, is dit terrein in maart  
2016 gereed gemaakt om de buurttuin te  
realiseren. Omdat de grond lichtelijk vervuild 
is, mag er niet in de volle grond getuinierd 
worden. Daarom is een deel bestraat en zijn  
daar grote bakken van 1,00 bij 1,20 m. ge- 
plaatst. Ze zijn 30 of 60 cm hoog en staan 
op pallets. De gemeente heeft een keet 
geplaatst, een container en een rijtje 
platanen langs de Atelierstraat. Dat is de 
groene afbakening van de tuin. De officiële 
opening was op 16 september. 
De uiteindelijke bestemming van het terrein 
is woningbouw, net als de rest van de strook 
langs de Brokxlaan. Maar de komende jaren 
zal de tuin er nog wel zijn. En als het goed 
blijft lopen, en het voldoende steun krijgt van 
de buurt… Wie weet! 

Voorzieningen en Activiteiten
In de container worden gereedschappen 
en materialen opgeslagen. 
De keet is er om mensen te ontvangen, 
om te schuilen of om te overleggen. In de 
keet staat een boekenkast en een tafel en 
stoelen. Het is een ‘Place to bieb’ met boeken 
die te maken heeft met groenvoorziening, 
tuinieren en milieu. Amarant Jobs@Work 
zorgt voor het onderhoud en heeft de 
inrichting van de keet gemaakt. En ze voeren 
nog allerlei andere taken uit. Voor Amarant 
is ‘Bij Ons Achter’ een groen werkproject 
en vooral een samenwerkingsproject.

Al vóór de officiële opening kreeg 
de tentoonstelling Communicatie-
Miscommunicatie van Paul Kolen een plek 
in de tuin. Op 24 September is de nationale 
Burendag gevierd met een activiteit voor 
kinderen. Prorail droeg een steentje bij 
door een ijskar de tuin in te rijden met 
gratis ijs voor de buurt! Op 28 oktober 
vond het ‘Stadmakerscafé op locatie’ (een 
initiatief van de Kennismakerij) hier plaats. 
In december is er een grote kerstboom 
midden op het terrein gezet en was er een 
borrel voor tuinders en vrijwilligers met 
vuurkorven, glühwein en oliebollen. En in 
januari van dit jaar is er met medewerking 
van de MBO opleiding Helicon en de 
Stadstuin Piushaven een workshop ‘Zaaien 
en planten in het voorjaar’ georganiseerd. 
 

Sponsoren
De verhuur van moesbakken levert nu nog te  
weinig op om financieel  goed uit te komen.  
Er zijn vaste lasten voor water en stroom. 
Om het plaatje rond te krijgen, doet ‘Bij Ons  
Achter’ een beroep op bedrijven en 
particulieren om ze financieel te steunen. 
En dat lukt, er zijn al diverse bedrijven die 
BOA steunen. Het hele project is mede 
mogelijk door donaties van verschillende 
sponsoren o.a. Het Boekenschop Tilburg 
(winkel in 2e-hands boeken gerund door 
vrijwilligers) en Vrienden van Buurttuin BOA. 
 
Heeft u vragen of wilt u meedoen?     
Werkgroep ’Bij Ons Achter’    
: bijonsachter@gmail.com               
Er zijn nog een paar bakken vrij! U kunt nu  
een bak huren tot 1 maart 2018 en betaalt  
dan slechts € 15,- voor een lage en 
€ 20,- voor een middelhoge bak. 
En als u zelf niet zo’n behoefte heeft om te  
komen tuinieren, maar wel een groen hart  
heeft, kunt u zich aanmelden als Vriend van  
Buurttuin BOA. Uw donatie zorgt ervoor dat  
de tuin in leven blijft.

Op het terrein van de buurttuin 
‘Bij ons achter’ stond enige tijd 
een insectenhotel; een bouwwerk bestaand 
uit rietstengels en kleine gaatjes. Helaas is dit 
hotel van de winter omgewaaid. Medewerkers 
van Amarant maken een nieuw insectenhotel 
dat in het voorjaar geplaatst zal worden.

Marcel Horck van de Tilburgse stadsimkerij 
Beezzzz:
Een insectenhotel biedt plaats aan zogeheten 
‘solitaire’ bijen (in het wild levende bijen) en 
andere insecten (ook vlinders bijvoorbeeld). 
Het ‘hotel’ vormt een nestgelegenheid 
voor deze beestjes, die bijna allemaal op de 
zogeheten ‘rode lijst’ (met uitsterven bedreigde 
dieren) staan. Als het goed is worden de 
gaatjes in het voorjaar druk bezocht door de 
insectenvrouwtjes. Zij leggen in ieder gaatje 
eerst een eitje en een klompje stuifmeel. 
Daarachter leggen ze in hetzelfde gaatje 
opnieuw een eitje met stuifmeel. enz. 

Het eitje ontwikkelt zich in een jaar tijd tot een cocon. Het volgend voorjaar komt er uit 
de cocon een insect, dat dan gelijk van het stuifmeel kan eten. Bij mooi weer komen de 
insecten één voor één naar buiten. Zij zullen veelal maar enkele dagen -hooguit weken- 
leven. De enige taak van deze insecten is om zo snel mogelijk weer eitjes te leggen, en zo 
voor een volgende generatie nageslacht te zorgen.

Het is van het allergrootste belang dat deze insecten heel dichtbij voldoende stuifmeel 
van de bloemen kunnen halen. Zonder dat voedsel voor de jongen zal de volgende niet 
geboren kunnen worden. Naast het mooie insectenhotel op de buurttuin zijn dus ook de 
bloemen in uw tuin onmisbaar voor onze bijen en vlinders.

In de keet is een ‘Place to bieb’ met 
boeken die te maken hebben met 
groenvoorziening, tuinieren en milieu. 
De boeken zijn daar tijdelijk geplaatst. Dit 
was de collectie van de stadse boeren uit 
de Kennismakerij die in de stadstuin een 
nieuwe bestemming heeft gekregen. Deze 
boeken liggen daar ter inzage.  
De functie van een bibliotheek in huidige 
tijd is veranderd. Een van de pijlers van de 
Bibliotheek Midden-Brabant is om dichtbij 

Place to bieb
de mensen te zijn. Dat gebeurt o.a. door 
kennis en verhalen te delen in Places to 
bieb en pop-up bibliotheken. Daarnaast 
loopt De Kennismakerij als proeftuin 
vooruit op de aanstaande verhuizing van 
de bibliotheek van het centum naar de 
LocHal naast het station in 2018. Naast 
de boeken van de bibliotheek, staan er 
ook boeken die zijn neergezet door de 
buurtbewoners. Romans om te lenen. Ook 
is er een zadenbibliotheek. 

Insectenhotel

Plaatsing van de container

De schuilkeet met de ‘Place to bieb’
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De Zwartrijt als grensscheiding met 
Berkel-Enschot.

Door: Cees Schoenmakers, sportmasseur 

Sinds jaren woon ik tegenover een 
speeltuintje. Tussen de middag, na 
schooltijd en in de weekenden is er altijd 
beweging. Er spelen kinderen in de leeftijd 
van 3 tot 12 jaar. Hun ouders, grootouders 
of oppassers kijken vanaf het bankje toe. 

Wat mij intrigeert, is het ondernemende 
van de kinderen en de behoefte om te 
bewegen. Niemand die ze verplicht te 
spelen, ze doen het gewoon. En voor de 
volle honderd procent. Ze wandelen niet 
naar de schommel of wip, nee ze hollen. 
Alles moet nu gebeuren, zo leuk vinden ze 
het. Ook interessant: geen ouder die zegt 
wat ze moeten doen, laat staan hoe ze het 
moeten doen. Dat vinden de kinderen zelf 
binnen twee seconden uit. Gaat het fout, 
dan kunnen ze altijd op een troostende 
vader, moeder, oma of opa rekenen.

Naast het speeltuintje ligt ook een 
trapveldje. Dat is voor de oudere 
kinderen. Opvallend veel meiden van 
12, 13 jaar komen daar een balletje mee 
trappen. Ongeacht of het een jongens- 
of meidensport is, als dat onderscheid al 
te maken is: ze doen gewoon wat ze leuk 
vinden. De speeltuin en het voetbalveldje 
als plek voor informeel motorisch leren: 
een mooie combinatie die kinderen een 
prachtige beweegstart geeft waarvan ze 
later als volwassenen veel profijt kunnen 
hebben.
 
Maar wat gaat er dan fout als ze nog 
geen dertig zijn en alle speelsheid en 
behoefte aan bewegen hebben verloren? 
Wie van u huppelt nog wel eens? Sport 
en spel is bij veel volwassenen niet meer 
terug te vinden; het spelende kind is er 
niet meer.. Spelen is niet alleen leuk, 
het is ook goed voor je gezondheid: 
kinderen die veel spelen, van tikkertje 
tot zandbakspel, vallen, opstaan, een 
nieuwe route bedenken op de glijbaan/
klimrek combinatie, hebben meer kans dat 

ze stressbestendiger volwassen worden. 
Volwassenen, die af en toe nog steeds 
aan de waan van de dag, zoals filerijden 
en teveel bewegingloos computergebruik, 
kunnen ontsnappen. De Homo Ludens (de 
spelende mens) die ten minste een paar 
uur sport(speelt) per week claimt: niet 
als luxe, maar als noodzaak en omdat het 
zoveel beter voor je is.   
Maar al te vaak zien we bij het volwassen 
worden het volgende patroon: in de jeugd 
en als jongvolwassene, sporten mensen 
redelijk. Als ze eenmaal aan het werk gaan, 
een gezin stichten en carrière maken, 
verschuift sport bij veel mensen naar 
het tweede plan. Rond hun veertigste of 
vijftigste komen ze er achter dat ze toch 
wel een erg ongezond bestaan leiden. 
Plotseling gaan ze in volle hevigheid op 
zondagmorgen door het bos rennen. 
De wens gezonder te gaan leven is een 
mooie start. Echter, vanuit het niets weer 
intensief sport gaan beoefenen, is niet 
verstandig. Beter is eerst eens met een 
professional te gaan praten. Een arts kan 
gericht een aantal vragen stellen over 
de huidige fysieke toestand, wensen en 
de plannen op sportief gebied. Op basis 
van de antwoorden en een lichamelijk 
onderzoek geeft de arts gerichte adviezen. 
Hierdoor kunnen je als sporter veel 
problemen bespaard blijven. Denk aan 
blessureongemak, pijn en werkverzuim. 

De moraal van dit verhaal: 
Blijf bewegen, ga bewegen 

De spelende, bewegende mens    

Geschiedenis en heden
Tussen de Theresiastraat en de Sasse 
van Ysseltstraat liggen de gebouwen 
van de voormalige basisschool ‘De 
Stappen’. Deze zijn in 1938 gebouwd 
op het toen braakliggende terrein, de 
Havervelden, en in dat jaar in gebruik 
genomen als ‘Pius X School’ en later 
als lagere school ‘De Havervelden’. 
In 2008 werd bekend dat basisschool De 
Stappen (Theresiastraat) zou verhuizen 
naar een nieuwe accommodatie, waardoor 
het karakteristieke schoolgebouw en het 
omliggende (speel)terrein leeg zou komen 
te staan. De bewoners in de Theresiawijk 
hebben, met de oprichting van de 
Stichting Stadstuin Theresia (SST), het 
initiatief genomen om de gebouwen met 
binnenterrein te behouden, onder andere 
te bestemmen voor woningen, maar vooral 
de diverse ruimten en het binnenterrein 
te faciliteren/exploiteren ten behoeve 

Binnentuin (Stichting) Stadstuin Theresia volop in ontwikkeling!

Kinderen van de Frater van Gemert school en 
vrijwilligers van de Stadstuin Theresia leggen in  
de binnentuin de jeu de boule baan aan.

van maatschappelijke 
doeleinden.
Er worden lezingen en 
workshops gegeven, 
films gedraaid, er wordt 
gekookt, gesport, 
ruimten verhuurd…
en nog veel meer. Het 
burgerinitiatief ’Voor 
en Door de Buurt’ en 
het project ’Zorg In De 
Buurt’, staan hierbij centraal.  

De binnentuin
Het voormalige schoolplein is nu een 
prachtige, multifunctionele binnentuin 
geworden met oude statige bomen, mooie 
borders, fruitbomen, een gezellig terras en 
een jeu de boulesbaan. In de binnentuin 
staat ook het Tuinatelier. De binnentuin is 
semi openbaar. Dit betekent dat iedereen 
welkom is, mits men zich aan de huisregels 
houdt, en dat de tuin opening- en 
sluitingstijden kent.  
 
Heden en toekomst
De plannen voor de verdere ontwikkeling 
van de fraaie binnentuin zijn legio. Er wordt 
op dit moment door het SST bestuur en 
vrijwilligers niet alleen met diverse partijen 
(waaronder een stadsbioloog) gepraat 
over het faciliteren van natuureducatie 
voor schoolkinderen (kruidentuin, 
moestuintje, insectenhotels, waterpartij, 

Schoolplein wordt tuin

Door: Theo van Etten

“Stromend water in de wijk is 
als bloed voor je lichaam.” Met 
deze slogan sloot stadsecoloog 
Gert Brunink zijn lezing ‘Levend  
water in Theresia’ af. Gert zou 
graag meer natuur in de stad zien en wil dat bereiken door bewoners voor te lichten. Aan 
de hand van de ontstaansgeschiedenis van Tilburg legde hij haarfijn uit hoe de natuur er 
in onze wijken ooit uitzag, waar het water zich bevond en waar dat gebleven is. 

Zwartrijt
In de oertijd kende Tilburg tal van kleine waterlopen, die veelal in de ijstijden waren 
ontstaan. De Zwartrijt was zo’n oude waterloop. Deze ontsprong bij de Boomstraat en  
stroomde via de wijk Theresia richting Berkel-Enschot. In de hoogtijdagen van de textiel- 
industrie werden de waterlopen gebruikt als blauwsloot, reden waarom ze uiteindelijk 
-zonder enige vorm van sanering!- werden gedempt. “Natuur in de stad kan bijdragen 
aan een beter klimaat, waterbeheersing en leefomgeving”, vertelt Gert. Gelukkig worden 
er ook steeds nieuwe technieken ontwikkeld voor efficiënt watergebruik, zoals het 
aanwenden van hemelwater voor douchewater en het waterloze toilet ‘nonolet’.

Gert roept bewoners van Theresia op om mee te denken, hoe deze oude waterstroom kan 
terugkeren in  de wijk. “We kunnen natuurlijk geen volledige reconstructie uitvoeren”, zegt 
Gert. “Maar mijn stip op de horizon is dat we straks geen riolering meer nodig hebben. 
Simpelweg omdat we alleen nog maar schoon water de grond in laten lopen”. 
Heeft u een suggestie voor Gert? Stuur deze dan naar : gert.brunink@gmail.com 
of bel hem : 06  81 75 87 38 Meer over levend water terug in Tilburg? Kijk eens op 
Levend Water : www.lichtopdestad.com/levend-water

Levend water in Theresia

Door: Ingrid van Oversteeg

Door het voorjaar krijg je zin om de  
bloembakken weer te vullen met 
leuke kleurrijke plantjes. En er is zoveel 
keus, van een viooltje, een primula, 
petunia’s en geraniums in diverse kleuren. 
Maar we moeten wel opletten dat het nog  
kan vriezen, dus tot aan de ijsheiligen zorgen 
dat je de plantjes nog binnen kunt zetten. 

En wat is gezelliger dan een mooi boeket 
in de vaas te hebben om ook binnen te 
kunnen genieten? Van een mooi modern 
boeket tot een vrolijk veldboeket. Er is een  
grote keus in bloemen waardoor u altijd  
wel een boeket naar wens kunt samen- 
stellen. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen 
voor een leuke boomstamschijf welke 
kleurrijk is opgemaakt, voor een leuk klein 
boeketje in een koffiekopje of een klein  
dienblad met kleine vaasjes met vrolijke  
bloemen. De keus is enorm! Wilt u een 
meegebrachte vaas, bloempot of schaal 
graag opgemaakt/gevuld hebben, dan 
is dat natuurlijk ook geen probleem. 

Trouwen en rouwen. 
Van bruidsboeket tot aan de complete 
aankleding van de locatie. Maar ook voor 
de minder leuke momenten. Rouwstukken 
ingetogen of heel uitbundig. All About 
Flowers maakt het zoals u het wilt.

Bezorgen in binnen en buitenland.
U kunt voor de deur gratis parkeren.
All About Flowers, 
Vredeman de Vriesstraat 89 : 013 544 07 60

lezingen, etc.) maar ook hoe de tuin in de 
warme maanden besproeid kan worden 
zonder het waternet en het milieu te 
belasten. Daarnaast worden er al een 
2-tal jaar door buurtbewoners regelmatig 
gezellige ontmoetingen georganiseerd 
voor jong en oud in de binnentuin, 
zoals paaseieren zoeken en vogelkastjes 
bouwen voor kinderen, gezamenlijke 
BBQ, kunstexposities, vintagemarkt, etc. 
Er is voor scootmobiels en elektrische 
fietsen een oplaadpunt aan de ingang 
van de Theresiastraat. Ook is er een 
tuiningang  aan de Sasse van Ysseltstraat.

Wil je meehelpen in en aan de tuin?
Wees welkom! Kom gewoon eens langs!  
Voor alle verdere informatie of een  
afspraak met een van de vrijwilligers via : 
info@stadstuintheresia.nl Kijk ook eens op  
: www.stadstuintheresia. nl Deze site  
wordt binnenkort verbeterd. 
Graag tot ziens in de Stadstuin Theresia. 

Alles over de bloemetjes
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beleven. Op het speciaal 
ingerichte kinderplein 
kunnen ze springen, 
spelen knutselen, 
knuffelen met 
boerderijdieren of klimmen in het stro.

Snuffelmarkt
Nieuw dit jaar is de overdekte snuffelmarkt 
waar je je als particulier voor kunt aan-
melden. Een leuke, gezellige markt waarbij  
je spullen kunt verkopen. Een kraam  
kost € 30,- Wanneer je interesse hebt om  
mee te doen, meld je dan aan via een 
mail aan : info@boerenbrunch.nl 

Wil je als eerste op de hoogte zijn van  
de nieuwste ontwikkelingen? 
Like ons dan op facebook: 
www.facebook.com/boerenbrunch

Na het eerste succes in 2016 pakt zij dit 
jaar nog grootser uit. Kom dit jaar met 
de hele familie naar dit een echte familie 
evenement, in plaats van een bezoek aan 
een woongigant of een paasbrunch aan je 
keukentafel. 

Deze 2e editie van de Tilburgse Plattelands 
fair 2017 is nòg beter en nòg uitgebreider 

dan afgelopen jaar. De Tilburgse 
Plattelandsfair is voor iedereen en de 

toegang is gratis.  

Het aanbod met rollende keukens, 
activiteiten en brocante winkels is verder  
uitgebreid. Met een mooie diversiteit aan  
(betaalbare) foodtrucks, is er voor iedereen  
genoeg te smikkelen of je nou van spareribs, 
een lekkere tosti of een smakelijke soep  
houdt. Eet- en ontspanplekken zijn 
verspreid over het hele 
terrein. Je kunt picknicken 
op echt gras. Verder vind je 
overal zitplaatsen om lekker 
te blijven hangen. Als je bent 
uitgegeten kun je een bezoek 
brengen aan de verschillende 
boerderijwinkels en brocante-
shops die verspreid over de 
beide hallen staan. Ook voor 
de kids is dit jaar nog meer te 

 17 april 
Tilburgse Plattelandsfair keert terug in Koepelhal 

Op maandag 17 april (Tweede Paasdag) organiseert ‘Mogen Wij Wat Vragen Boer’ voor 
de tweede keer van 10.00 tot 16.00 uur de Tilburgse Plattelandsfair in de Koepelhal en 
in de Wagenmakerij, beide in de Spoorzone Tilburg. 

Eindelijk kunnen we weer met de jeugd naar ons ’Kruimeltje’. ’Kruimeltje’ is ons eigen stukje 
bos aan de Gilzerbaan. Deze winter zijn we er met de leiding af en toe geweest om de boel 
een beetje bij te houden. En nu zijn we klaar 
voor de grote voorjaarsschoonmaak. Zaterdag 
11 maart hebben we met hulp van NL Doet 
van het Oranje Fonds, in één dag veel gedaan 
in het bos. Gezellig onder het genot van een 
bakje koffie, een lekkere koek en later op 
de dag nog een heerlijke houthakkerslunch, 
samenwerken met vrijwilligers voor één dag. 
Paden zijn schoon geharkt (of geblazen), 
afgebroken takken opgeruimd, het huisje 
gepoetst, de ramen zijn gelapt. Onze  
speelhut is ook afgebouwd. Hij is gemaakt 
van boomstronken uit ons eigen bos. We 
kunnen niet wachten tot de jeugd deze hut zal 
ontdekken en onderzoeken. Wedden dat we  
er dan helemaal geen omkijken meer naar  
hebben? We spelen er niet alleen hele 
dagen, maar gaan er ook regelmatig tijdens 
de groepsavond lekker even een uurtje 
spelen en ontdekken bij het ‘Kruimeltje’. 

Reünie op zaterdag 13 mei 
Dit is heel speciaal voor ons:  we zitten in ons 
vijftigste jeugdjaar. Al 50 jaar verzorgen we 
wekelijks activiteiten voor kinderen uit de 
buurt (en daar buiten). En ook al bijna net zo 
lang genieten we tijdens onze weekenden 
van het ‘Kruimeltje’. Een heel bijzondere 
mijlpaal dus. En die zullen we groots vieren 
met een reünie op zaterdag 13 mei. Meer 
informatie: : www.jongnederlandasg.nl

 Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde kan de boom in!
Nou ja, niet de boom in maar de bossen in en letterlijk, in ons eigen stukje bos, 
welteverstaan. De dagen worden langer, de vogeltjes fluiten harder en dan begint het 
bij ons, Jong Nederland ASG, weer aan alle kanten te kriebelen.

Het is weer voorjaar.

Gras
Omdat de winter vochtiger en donkerder is 
geweest, krijg je eerder mos in het gras. 
Eigenlijk moet je kalk in het vroege voorjaar 
strooien, liefst in januari-februari en op de  
sneeuw.  
Kalk gebruik je om de grond minder zuur 
te maken. Mos houdt van zure grond. Het 
is goed om het mos uit het gras te halen 
(verticuteren). Omdat gras altijd gemaaid 
wordt, pleeg je roofbouw. De grond wordt 
verarmd. Voeg dus na het verticuteren, 
organische stoffen toe zoals koemestkorrels 
of compost. Laat het gras na het maaien, 
liggen. Niet op hopen maar spreid het uit. Op 
deze manier voedt het gras zichzelf. Nadeel is 
wel dat het grastapijt er dan tijdelijk wat geler 
uitziet, maar je hoeft dan minder organische 
stof toe te voegen.  

Als we wat verder in het lente seizoen 
zijn richting zomer, strooi dan 2 of 3 keer 
kunstmest op het gras. Dat zorgt ervoor 
dat het gras er beter uitziet. Wel opletten: 
strooi niet teveel en strooi alleen (tegen 
verbranding) als er regen wordt verwacht. 

Textielplein 
Tilburg gaat 
voor groen! 

Borders 
Het grove snoeiwerk zou eigenlijk al in het 
najaar gebeurd moeten zijn. In het voorjaar 
kun je wel uitgebloeide takken, dood hout 
en overtollig blad wat er nog ligt weghalen. 
Het is goed om het oude blad in de grond 
te spitten. Hiermee breng je voeding 
terug. Het voorjaar is geen echte snoeitijd, 
omdat dan de sapstroom opgang komt en 
bij snoei de takken dan gaan bloeden. 

Het voorjaar is wel een goede tijd om nieuwe 
planten, struiken en bomen te zetten. Doe 
dat liefst zo vroeg mogelijk in het voorjaar. 
Planten in potten en kuipen kunnen over het 
algemeen heel het jaar worden gezet. Let wel 
op dat ze niet uitdrogen als je in de zomer 
of met droog warm weer plant. En verrijk bij 
nieuwe aanplant de grond met organische 
mest of compost. Als je Rododendrons, 
Azalea’s aanplant, moet je flink wat turf 
door de grond mengen. Turf is sowieso goed 
voor de grond. Dat houdt de grond luchtig 
en vocht houdend. Als winterbloeiende 
heesters uitgebloeid zijn, kun je ze over 
het algemeen snoeien in het voorjaar. Als 
heesters bloeien op tweejarig hout, pas dan 
op met snoeien. Als je teveel snoeit, moet 
je lang moet wachten op nieuwe bloemen.   

Bewonersinitiatief Textielplein 
Tilburg is twee jaar geleden 
spontaan ontstaan tijdens 
Inspiratiecafé Oud-Noord.  
En nog steeds is het alive &  
kicking! Motto: samen een mooi 
groen ontmoetingsplein in de 
wijk. Dat wil jij toch ook?!  
In de afgelopen 2  jaar, is er al heel wat groens gedaan. 

Nieuwe bomen 
Zo zijn er nieuwe bomen geplant op het Textielplein. De oude bomen waaiden om omdat ze 
ziek waren. Textielplein Tilburg nam zelf het voortouw om onderzoek te doen naar geschikte 
vervangende bomen. Wat een geluk dat er een landschapsarchitecte met verstand van zaken 
in de wijk woonde. Ook is op stedelijk niveau om advies gevraagd, bijvoorbeeld aan Stichting 
Stadsbomen en aan een stadsbioloog. Afgelopen voorjaar besliste de gemeente welke bomen er 
zouden komen en zijn ze met kinderen van BS Cleijn Hasselt en de groene wethouder geplant.
 
DOE-groep
Textielplein Tilburg is meer DOE- dan praatgroep. In de winter zijn er weinig activiteiten 
maar zodra de eerste knoppen in het voorjaar verschijnen, zijn er maandelijks zwerfie-acties 
en enkele ontmoetingsactiviteiten bijvoorbeeld pleinborrel of wijkproat. Een ideaal plein 
voor doe-activiteiten zoals een tweedehandsmarkt i.s.m. Contour de Twern. En bijzonder, 
geïnspireerd door de Stadscamping was er Camping Textielplein. Een ‘camping’ vol cultuur, 
lekkers en ontmoeting. Je kon meteen even checken of je tent nog wel compleet was. 

Fleurig perk en bankjes
Dit jaar worden lente en zomer een lust voor het oog. Het perk waar voorheen rozen stonden, 
is namelijk afgelopen najaar i.s.m. de gemeente, Diamant en studenten van de HAS (Den Bosch) 
opnieuw beplant met een keur aan perkgoed. Bewoners zien nu al uit naar de fleurige  
kijk- en geurenpracht. 
En er is nog meer. Een van de wensen was: zitgelegenheid op het plein.  De gemeente vroeg 
bewoners zelf met een voorstel te komen. Er is een enquete gehouden door Textielplein 
Tilburg onder wijkgenoten om te onderzoeken wat de beste locatie is om gezellig te kunnen  
zitten. Vervolgens is er een voorstel voorgelegd aan de gemeente. Die beslist uiteindelijk waar 
er nieuwe zitgelegenheid komt. En dat die er deze zomer nog komt, staat al vast. “Hoe gaaf is  
het om tijdens de ontmoetingen ook lekker te kunnen zitten!”  

Groenvakken in de wijk
De groenvakken in de Marengostraat, zijn al sinds de nieuwe bestrating een doorn in het oog. 
Ze worden gebruikt als hondenuitlaat, het perkgoed krijgt de kans niet te groeien want er 
rijden auto’s doorheen en er ligt zwerfafval in. Geen fraai gezicht. Dichtgooien, openhouden? 
Als een potentiële groenplek verdwijnt, is de kans klein dat die nog terug komt. En dat is 
geen gewenste situatie, zeker niet nu omgeving Textiel en Hasselt in de toekomst volgens 
GROEN013 veel te warm zullen zijn bij gebrek aan groen en teveel aan grijs (betegeling, asfalt). 
De aanpak van deze groenvakken, staat op de agenda in 2017. En zo hoppen we van groen naar 
groen thema.  

De wijk, die maak je zelf. Meer weten of meedoen? 
: textielpleintilburg.nl : textielpleintilburg@gmail.com

TuinTips van Leon van den Berg
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Kinder 

Tijn en zijn broertje Sam Van Der Horst 
met zelfgemaakte aapjes

Juffrouw Carla is 63 jaar. Ze 
woont in Goirle in een huis. Ze 
heeft geen kinderen en geen 
huisdieren. Ze vond het hier heel 
erg leuk. Eerst zat de school in 
de Theresiastraat. Die school was 
oud want het lekte op het bureau 
van juf Carla. Ze heeft toen dit 
gebouw ook mee bedacht. De oude 
schoolbel staat nog in haar kantoor. 
Voordat Juf Carla hier kwam 
werken, heeft ze 4 jaar in Venlo 
gewerkt. Daarna 23 jaar op een 
school in broekhoven. Hierna is ze 
directeur op een school in Goirle 
geweest. Toen wilde ze weer naar 
Tilburg en is ze daar directeur 
geworden. Ze heeft in het totaal 
45 jaar gewerkt. 
Onze juffen en meesters en alle 
kinderen vond ze heel leuk. 
Haar droom is als ze met pensioen 
gaat: een week uitrusten, veel 
sporten en gezonder eten. Ze gaat 
ook haar huis opruimen en veel 
spullen naar de kringloop brengen. 
Ze zou best nog wel langer op 
onze school willen blijven. Nu komt 
het afscheid wel erg dichtbij. De 
Stappen vindt ze de mooiste en 
leukste school.  

Dag juffrouw Carla
welkom meneer Maarten

Door: Melisa , Lasse en Cas groep 8 basisschool De Stappen

Een hele nieuwe start voor schooldirecteur meneer Maarten. 
Van basisschool De Triangel naar basisschool De Stappen. 
Maar eerst kreeg hij een interview met drie kinderen van 
basisschool De Stappen. 
Meneer Maarten is 43 jaar oud en heeft een vrouw, hij 
woont samen. Hij heeft de pabo opleiding gedaan. Heeft  
twee kinderen een dochter van 16 en een zoon van 14 en 
woont in Tilburg in de wijk de Reeshof. Hij heeft ook nog 
twee hondjes. Meneer Maarten doet aan twee sporten: 
voetbal en hardlopen. Zijn favoriete voetbal club is Willem II. 
Vroeger heeft meneer Maarten ook andere baantjes gehad. 
Hij heeft bij de gevangenis gewerkt en stage gelopen bij de 
Stappen. Hij vond het leuk om bij De Triangel te werken met 
leuke lieve kinderen, maar na 9 jaar vond hij dat het tijd 
werd voor een andere school in de binnenstad. Dus  
De Stappen. Hij vindt zijn werk als directeur leuk. Hij heeft 
er erg veel zin in om op De Stappen te komen werken. 
Hij wil voor meer workshops zorgen. Hij wil ervaren mensen 
laten komen om die workshops laten geven. Daarna heeft hij 
ons zijn school laten zien waar hij nu nog werkt.

Op basisschool De Stappen heeft in maart 2017 een wisseling van  
directeuren plaats gevonden. Juffrouw Carla gaat genieten van haar wel- 
verdiende pensioen en haar plek wordt ingenomen door meneer Maarten. 

Interview met de oude schooldirecteur 
juffrouw Carla
Door: Nina (groep 5), Sien, Morris (groep 4) basisschool De Stappen

Kinderdagverblijf Kiek

Veel plezier met de dieren 
uit de dierentuin.

Meneer Maarten met Melisa , Lasse en Cas

 Juffrouw Carla met Sien, Morris en Nina

Interview met de nieuwe schooldirecteur meneer Maarten. 

Alle websites van adverteerders, 
basisscholen en kinderopvang op één 

pagina : 
 www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 

adverteerders-wijkkrant-
tilburg-oud-noord 
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, 
Jaap en Paul van de gemeente. 

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

Meepraten?
In maart 2017 verandert de 
samenstelling van team wijken 
van de gemeente. De nieuwe
indeling voor Oud-Noord is als
volgt:
 
 Natascha Verhaaren, 

omgevingsmanager Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt 

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

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

 
 paul.van.esch@tilburg.nl 
 tel 06-10962193
 Bart van Dalen, 

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

Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt

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

Loven-Besterd, Groeseind-
Hoefstraat en Theresia

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

Volg ons ook via Twitter@oudestadtilburg 

Meepraten over uw buurt 
Tijdens het Hasselts Uurtje praten organisaties uit Hasselt en omgeving  
over hoe het gaat in de buurt. Dit is elke eerste dinsdag van de maand 
van 12.30 tot 13.30 uur. Bewoners zijn hierbij van harte welkom. 
De bedoeling is dat problemen en initiatieven die in dit uurtje ter 
sprake komen snel worden opgepakt en opgelost. Heeft u een leuk 
idee voor uw buurt of wilt u een probleem voorleggen dat meerdere 
buren aangaat?  Dan kunt u zich aanmelden bij Natascha Verhaaren 
(gegevens onderaan deze pagina) of bij voorzitter Jesse van Venrooij 
van ContourdeTwern (jessevanvenrooij@contourdetwern). 

Wijkplan
Het Hasselts Uurtje is onderdeel van het wijkplan Goirke-Hasselt. Dat 
plan  is opgesteld door woningcorporaties, de wijkagent en de gemeen-
te. Samen proberen we iets te doen aan de toenemende armoede en 
andere problematiek, zoals bewoners die last hebben van elkaar. We 
proberen de regelingen voor mensen met een laag inkomen bekender 
te maken. Ook organiseren we een buurtmarkt in de Poorten waar 
buurtbewoners (zelfgemaakte) spullen kunnen ruilen of verkopen. 
De laatste keer, op 19 februari, kwamen hier honderden mensen op af. 
De volgende buurtmarkt  is op Koningsdag, 27 april vanaf 14.00 uur. 

Ook faciliteren we activiteiten waar buurtgenoten elkaar kunnen 
ontmoeten. Zo komt er op 21 april een groot spektakel door en voor 
de wijk in het Stenen Kamerpark, rondom het kasteel dat ooit in de 
Hasselt stond. De basisscholen Cleijn Hasselt en de Vijf Hoeven doen 
hieraan mee.  Veel bewoners uit Goirke-Hasselt geven aan dat ze 

graag meer groen in hun straat en buurt zouden 
zien. Rondom het Textielplein is al een paar jaar een 
groep actief die met de gemeente nadenkt over hoe 
het plein beter ingericht kan worden. Deze buurt-
bewoners hebben een facebookgroep en roepen 
daarin regelmatig op om samen zwerfafval te 
ruimen rondom het plein. In de Poorten zijn zwerf-
afvalknijpers aanwezig die gebruikt kunnen worden. 
Bij wijkcentrum de Poorten zelf zijn vrijwilligers 
bezig te onderzoeken hoe de buitenruimte beter 
ingericht kan worden. Gedacht wordt om hier onder 
meer bloembakken en/of een moestuin te maken. 

Ook bewoners van de Pastoor van Beurdenstraat en 
de Twernerstraat willen meer groen in hun straat. 

Denk hierbij aan bomen, plantenbakken en 
moestuinen. In de Nassaustraat willen de bewoners 
van enkele appartementen een moes- /kruiden-
tuin aanleggen in kisten. De gemeente verplaatst 
bestaand groen naar naastgelegen kale plekken 
en brengt houtsnippers aan op de locatie waar de 
kisten komen. 

Als u samen met uw buren een goed idee heeft om 
uw buurt groener of leefbaarder te maken, neemt 
u dan contact op met Natascha Verhaaren en Jaap 
Quispel. Hun telefoonnummers en e-mailadressen 
staan onderaan de pagina.

Aanleg van geveltuintjes
De gemeente subsidieert de aanleg van geveltuintjes in de periode 
2015 - 2018. Veel inwoners hebben zo'n tuintje; de gemeente telt er 
meer dan 350. Beleidsmedewerker Paula Paulus is blij met het succes: 
"Het is een eenvoudige manier om de stad te vergroenen." Vanaf het 
begin ging het hard met het idee om de aanleg van geveltuintjes te 
subsidiëren. "Het geld dat we er ieder jaar voor uittrokken, ging tot nu 
toe op. In 2015 was dat 35.000 euro, vorig jaar 75.000 euro," zegt Paula. 
"Voor dit jaar en 2018 is er 50.000 euro beschikbaar. De lijst aanvragen 
voor 2017 is al vol. Maar inwoners die een geveltuin willen, kunnen die 
ook zelf aanleggen.

Meer contact
Het is een leuk idee, een tuin tegen de voorgevel van een woning zon-
der 'echte' voortuin. En het werkt. Los van het feit dat het voor meer 
groen in de stad zorgt, is het sociale aspect belangrijk. De aanleg van 
de tuintjes maakt dat mensen meer contact met elkaar hebben. Er zijn 
slechts een paar spelregels. Zo moet er 1,2 meter stoep overblijven. Als 
u zelf een geveltuintje aanlegt, is het handig als u dit doorgeeft aan de 
gemeente voor een check op kabels of leidingen. Als het geveltuintje is 
aangelegd, geeft de gemeente dit door aan de aannemer die het onder-
houd in de openbare ruimte doet. Op deze manier wordt voorkomen dat 
de aannemer per ongeluk een geveltuintje schoon schoffelt.

Meer groen in Goirke-Hasselt

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

Meepraten over uw buurt 
Tijdens het Hasselts Uurtje praten organisaties uit Hasselt en omgeving  
over hoe het gaat in de buurt. Dit is elke eerste dinsdag van de maand 
van 12.30 tot 13.30 uur. Bewoners zijn hierbij van harte welkom. 
De bedoeling is dat problemen en initiatieven die in dit uurtje ter 
sprake komen snel worden opgepakt en opgelost. Heeft u een leuk 
idee voor uw buurt of wilt u een probleem voorleggen dat meerdere 
buren aangaat?  Dan kunt u zich aanmelden bij Natascha Verhaaren 
(gegevens onderaan deze pagina) of bij voorzitter Jesse van Venrooij 
van ContourdeTwern (jessevanvenrooij@contourdetwern). 

Wijkplan
Het Hasselts Uurtje is onderdeel van het wijkplan Goirke-Hasselt. Dat 
plan  is opgesteld door woningcorporaties, de wijkagent en de gemeen
te. Samen proberen we iets te doen aan de toenemende armoede en 
andere problematiek, zoals bewoners die last hebben van elkaar. We 
proberen de regelingen voor mensen met een laag inkomen bekender 
te maken. Ook organiseren we een buurtmarkt in de Poorten waar 
buurtbewoners (zelfgemaakte) spullen kunnen ruilen of verkopen. 
De laatste keer, op 19 februari, kwamen hier honderden mensen op af. 
De volgende buurtmarkt  is op Koningsdag, 27 april vanaf 14.00 uur. 

Ook faciliteren we activiteiten waar buurtgenoten elkaar kunnen 
ontmoeten. Zo komt er op 21 april een groot evenement door en voor 
de wijk in het Stenen Kamerpark, rondom het kasteel dat ooit in de 
Hasselt stond: KASTEEL013. De basisscholen Cleijn Hasselt en de 
Vijf Hoeven doen hieraan mee.   
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De renovatie van de Polygonale loods is  
inmiddels in volle gang. Waarschijnlijk 
openen voor de zomer de deuren 
van EVE (Eten voor Eten). Er komt 
een restaurant, terras, wijnbar, food 
plaza en city market. Hierbij worden 
lokale producten en ondernemers 
gesteund, maar gaat een deel van de 
opbrengsten ook naar het World Food 
Program. :  www.spoorzone013.
nl/ondernemen/polygonale-loods 
Afgelopen weken zijn de ramen voor 
een deel vervangen, is de binnenkant 
gestript en wordt achter de schermen 
gewerkt aan het interieur. 

Polygonale loods

In januari is de aannemer van de 
LocHal definitief geselecteerd.

De WAM&VanDuren bouwgroep 
gaat de enorme renovatie van de  
LocHal uitvoeren. Het aan- 
nemingsbedrijf uit Winterswijk,  
heeft ervaring in de herontwik- 
keling van industrieel erfgoed en 
kwam als economisch meest  
voordelige aanbieder uit de bus.
Medio april zal zij zich met een mobiel kantoor en bouwkeet vestigen in de Spoorzone en  
starten met de (voorbereidende) werkzaamheden. 
De gemeente Tilburg heeft er voor gekozen een aannemer te contracteren op basis van een  
design & build- contract. Daarbij is de aannemer verantwoordelijk voor de uitwerking van het  
ontwerp. De oplevering van de LocHal is nu gepland voor juli 2018. Na de renovatie bedraagt  
het bruto vloeroppervlak van de LocHal circa 11.000 m2 en zullen de Bibliotheek Nieuwe Stijl, 
brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), Kunstbalie en Seats2Meet Tilburg zich daar  
vestigen. Deze organisaties hebben in december hun handtekening op de huurcontracten  
gezet.
In de LocHal is vanaf 2018 plaats voor iedereen, het wordt een plek waar ontmoeting en 
kennisdeling centraal staan. Kunstbalie en bkkc werken vanuit de LocHal aan het versterken 
van de kunst- en cultuursector in Brabant. De bibliotheek biedt een openbare en uitdagende 
leer- en werkomgeving. Kennis en verhalen komen er tot leven. Niet het boek, maar de 
Tilburger staat daarbij centraal. Het nieuwe Seats2meet Tilburg zorgt in de LocHal voor 
inspirerende vergader- en congresruimten, voor vele soorten bijeenkomsten en evenementen. 
Daarnaast komen er vernieuwende concepten waarin kunst, cultuur, kennis en innovatie elkaar 
versterken. De partijen werken daarvoor samen aan een interessant aanbod en aantrekkelijke 
programmering met onder andere workshops, lezingen, debatten en exposities. Ook tijdens 
de renovatie zullen er al gezamenlijke activiteiten plaatsvinden, en voor de Bibliotheek 
Nieuwe Stijl kunt u nu al terecht in de Kennismakerij in gebouw 79 in de Spoorzone. 

Na de formele bescherming van het Deprez-
gebouw en de Polygonale loods (in 2008 en 
2009) is op 14 juli 2015 besloten nog een  
aantal zeer markante gebouwen (o.a. de 
Koepelhal, Wagenmakerij, Houtloods) in de  
Spoorzone aan te wijzen als gemeentelijke 
monumenten. Het gaat steeds om de waarde  
van het grote geheel. Daarom is destijds 
besloten om over andere gebouwen van dit  
industriële complex in een latere fase, een  
besluit te nemen.

Cultuurhistorische waarde
Met het besluit voor 
Gebouw 88 spreekt 
de stad haar verdere 
waardering uit voor 
de cultuurhistorische 
waarde van weer 
een deel van het 
unieke complex van 
de voormalige NS 
werkplaats. Natuurlijk 
heeft het pand ook monumentale waarde van 
zichzelf. Doordat het in verschillende periodes 
aangepast is, zie je in het gebouw het verhaal 
van de werkplaats en de veranderende 
functies door de jaren heen terug. Het was 
ooit een verlengstuk van het langwerpige 
gebouw (79) aan de westkant. Oorspronkelijk 
was het een zagerij en kende het alleen een 
begane grond, gebouwd in 1868. Aan de 
raamkozijnen kun je nog goed zien dat het bij 
het buurpand hoort. In 1913 werd het een 
deel van de draaierij en werd het verbouwd 
tot zadelmakerij. Hier werden leren onder-
delen gemaakt, zoals bankbekledingen. 
Met die uitbreiding werd een deel van de 
constructie van de toenmalige houtzagerij 
gesloopt en is het pand verhoogd met 
twee verdiepingen. De begane grond bleef 
in gebruik als zagerij en de verdiepingen 
werden in gebruik genomen als zadelmakerij 

 www.spoorzone013.nl

Nieuwe glazen pui 
Polygonale loods

Presentatie interieur

Impressie Gebouw 88

LocHal

en magazijn. Vanaf 1976 zijn de eerste 
verdieping en de zolder in gebruik geweest 
als kantoorruimte. De laatste tijd werd de 
begane grond voornamelijk gebruikt als 
evenementenlocatie en bood het onderdak 
aan onder andere de Foodhall. De bovenste 
verdiepingen deden dienst als kantoren voor 
onder andere Midpoint Center For Social 
Innovation (MSCI) en andere bedrijven.

Renovatie 
Van der Weegen start in april 2017 met de 
renovatie van het gebouw. De beoogde 

oplevering is eind dit jaar. De komende 
weken vinden de voorbereidende 
werkzaamheden plaats, zoals het saneren 
van asbest. De architect, Ed Bergers, heeft 
in het nieuwe ontwerp op een fraaie wijze 
rekening gehouden met de oude elementen. 
Hij brengt zelfs een aantal zaken weer 
in oorspronkelijke staat terug én zorgt 
voor de noodzakelijke vernieuwing.

Werkplaats voor ondernemerschap en innovatie 
Na renovatie wordt het gebouw in gebruik 
genomen door de Stichting Hal 88. 
Binnen deze nieuwe organisatie werken 
Midpoint Brabant en Starterslift samen 
om het ondernemersklimaat in Tilburg 
te verbeteren. Het wordt een plek voor 
ontmoeting en dienstverlening voor starters, 
ZZP’ers en kleine ondernemingen zodat ze 
kunnen uitgroeien tot solide bedrijven.

Gebouw 88 gemeentelijk monument

GemeenteTilburg-Ondertekening-LocHal-
Foto: JostijnLigtvoet Fotografie

Vloer polygonale loods

Met de naderende renovatie én restauratie van Gebouw 88 door Van der Weegen en  
vanwege de grote cultuurhistorische waarde, is besloten ook dit gebouw van de 
voormalige NS-werkplaats op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

Gebouw 88, zoals het nu is.

Clarissenhof
De bouw van 
Clarissenhof bereikte 
aflopen weken haar 
hoogste punt. De rode 
dakpannen markeren 
de mijlpaal in de bouw. 
Eind 2017 trekken 
de eerste bewoners 
in de nieuwbouw.

Hoogste punt clarissenhof, rode dakpannen 
Foto: twitter Van de Ven Bouw

In de afgelopen maanden hebben we al 
heel veel bezoekers mogen verwelkomen 
tijdens onze verschillende themaweken. 
Zo hebben we de Scrapweek (zie foto), 
Filmweek en Bouwweek gehad. Ook zijn 
er veel mooie creaties ontstaan tijdens de 
Uitvindersmiddagen, Beestenbendeweek 
en de Minecraft Mania week. Het was een 
groot succes! 
We willen iedereen die bij ons op bezoek 

Het Ontdekstation

In januari dit jaar opende het Ontdekstation in de Spoorzone zijn deuren voor alle 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar die het leuk vinden om op een creatieve manier met  
wetenschap en techniek aan de slag te gaan. 

is geweest bedanken voor al het 
enthousiasme en positieve feedback! In 
de toekomst willen we nog meer van deze 
toffe workshops organiseren en we hopen 
dat jij er dan ook bij kunt zijn. Op onze 
website : www.ontdekstation.nl kun 
je informatie vinden over wat voor een 
leuke workshops er aan gaan komen. 
Je vind ons aan de Burgemeester 
Brokxlaan 20, Hal 79, Tilburg. 

Scrapweek
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Woonzorgcentrum 

Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 5831800 

 
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  09.30 - 11.45 uur 
Koersbal 
Donderdag  14.30 - 16.00 uur 
Tekenen & Schilderen 
 Vrijdag  10.00 - 11.45 uur 
  
 
 
 

Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl  
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt  u dan de 
activiteitenkalender.   
Of like onze facebookpagina 
www.facebook.com/denherdgang 
 
Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op  
woensdagmiddag, aanvang 
14.30 uur. Entree € 2.50,  
bingokaart € 1.50 per stuk. 
 
!!Bingo van 22 maart vervalt!! 
 

 
 
 

Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een Kerkelijke viering 
in ons restaurant. 
 
Optreden/presentaties 
Woensdag 22 maart, 14.30 uur 
Presentatie over Tilburg door 
Marcel de Reuver 
 
Woensdag 29 maart, 14.30 uur 
Babbeltruc, middag over fraude 
met ouderen. *Gratis entree. 
 
Vrijdag 31 maart, 14.30 uur 
Senioren toneel ALTA uit Alphen. 
Vrolijke eenakter van ruim 1 uur  
‘Zwerversgeluk in Avondrust’ 
 
Voor presentaties en optredens 
vragen wij  € 5.00 entree, 
inclusief koffie/thee.   
 
 
Verkoop 
Woensdag 22 maart, 10.00 uur 
 ~ Firma Nieuwenhuizen 
ondermode ~ 
 
Donderdag 5 april, 10.00 uur 
~ Seconda Vita en Clara ~ 
Verkoop 2e hands kleding en 
hobby artikelen 
 
Woensdag 12 april, 10.00 uur 
~ Ceejee mode ~ 
 
 
 

Paasbrunch  
Zowel 1e als 2e Paasdag kunt u 
deelnemen aan een Paasbrunch. 
De kosten hiervan bedragen  
€ 14,95. Voor meer informatie 
en/of opgeven verwijzen we u 
naar ons restaurant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Open middag  
Zichtbaar en actief in de wijk 
 
Donderdag 16 maart van 14.00 -
16.00 uur 
Den Herdgang restaurant 
 
Deelnemers: 
• Den Herdgang   
• De Wever Thuis    
• ContourdeTwern     
• Wonen Breburg 
• Buurtpreventieteam en 

wijkagent 
 

Zondagmiddagmatinee 
Zondag 26 maart,14.30 uur 

Smartlappenkoor 
RATJETOE 
Gratis entree 

 

Woonzorgcentrum 
 

 
 
 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden restaurant 
‘de Brasserie’: 

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

14.30 - 16.30: 
Ma:  Schilderclub/Indoor  Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee/Karaoke 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets:   Ma t/m Vr: Op afspraak 
Kapsalon: Ma, Wo en Do:  
                 Op afspraak vanaf 09.00 
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:   
                 Di: Op afspraak 09.00 - 12.00  
Dagverzorging ‘de Bijsterstede’:   
                  Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00 
Bruin café: Dagelijks: 12.00 - 16.30 
Het Bruin café is ook te huur voor o.a. 
feesten, partijen, koffietafels, 
recepties, etc.  
 

 
Extra activiteiten 

Van 16 maart t/m 28 april 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 - Karaoke - 14.30 
18 - Eucharistieviering - 16.00  
19 - Zondagmiddagmatinee met   
        optreden van Jan Hoesen - inclusief 
        dans demonstraties - 14.30 
24 - Vrijdagmatinee met optreden 
        van ‘Spelt Muziek’ - 14.30 
29 - Bloemenbingo - 14.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 - Eucharistieviering - 16.00 
04 - Frankrijk Quiz - 14.30 
05 - Franse Bingo - 14.30  
07 - Vrijdagmatinee met troubadour 
       Leo de Vlieger - 14.30 
09 - Afsluiting Frankrijk week - v.a. 14.30 
15 - Eucharistieviering Pasen - 16.00 
16 - 1e Paasdag (geen activiteit) 
17 - 2e Paasdag (geen activiteit) 
21 - Vrijdagmatinee met optreden 
        van Netty Reek & Hans Somers  
        - 14.30 
23 - Zondagmiddagmatinee met trio  
       ‘Back in Time’ - 14.30 
26 - Koningsbingo - 14.30 
27 - Koningsdag (geen activiteit) 
28 - Film middag - 14.30 

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 uurs-zorg met een indicatie van CIZ, 
thuiszorgadvies van maandag  t/m 
vrijdag van  09.00 tot 17.00 uur. 
Informatie tel: 0800  339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede?  
Informatie Frans van Gurp.  
tel: 0800  339 38 37 

 

 
 
 
 
 
 
 

Onze locatiemanager, Margriet Ratelband, 
neemt op 1 juni 2017 a.s., actief deel 
aan de actie Alpe d’HuZes. Om haar te 
ondersteunen bij dit geweldig initiatief, 
organiseren wij in week 14 (van 3 t/m 9 
april) een Franse week met diverse 
activiteiten voor bewoners, personeel 
en vrijwilligers. 
Maar ook onze wijkbewoners willen 
wij graag uitnodigen om met onze 
actieweek mee te doen!  
Alle opbrengsten zullen ten goeden 
komen aan Stichting Alpe d’HuZes, die 
het onderzoek naar alle vormen van 
kanker ondersteunt. Voor een actueel 
overzicht van al onze activiteiten in dit 
kader, volgt u het best onze Facebook 
pagina. Als klapstuk en afsluiting van 
onze actieweek vinden er op zondag  
9 april diverse activiteiten plaats. Met 
de organisatie zijn we nog druk bezig 
maar het beloofd een dag vol spektakel 
te worden, die u niet mag missen!  
De entree op deze dag is gratis, dus 
dat kan u er alvast niet van weer-
houden om ons met een bezoek te 
vereren. Bent of kent u iemand die onze 
actieweek op welke wijze dan ook 
wil sponsoren of ondersteunen? Bel 
dan 013 549 61 00 en informeer naar  
Mw. Inge Robben, of stuur een email 
naar: i.robben@dewever.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Wist u dat u voor (uw) dagbesteding 
ook bij de Bijsterstede terecht kunt? 
Van maandag t/m vrijdag, van 10.00 
tot 16.00 uur verzorgen wij die graag 
voor u (indicatie noodzakelijk). Neem 
voor al uw vragen en/of informatie 
hieromtrent vrijblijvend telefonisch 
contact op  met mw. Margreet Heine: 
013 549 62 74, of stuur een mail naar:   
dagbesteding.bijsterstede@dewever.nl 

 
 

Onze locatiemanager Margriet Ratelband
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Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen  
Burgemeester Brokxlaan 1407  
5041 RR Tilburg 
013 549 26 00    
 
Brasserie de Refter 
 
Dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur. 
Loop eens vrijblijvend binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, hapjes, thema avonden 
of gewoon een kopje koffie met iets  
lekkers erbij. 
Dagelijks een warme maaltijd van  
11.45 tot 13.30 uur.  
 
Activiteiten  
 
Donderdag 16 maart dag van de Zorg. 
 
Opendag op Zwijsen 10.00 tot 16.00 uur 
 
Iedere heel uur is er een rondleiding. 
Verzamelen bij de receptie. 
Er is een kopje koffie tijdens de rondleiding 
en u krijgt een uniek uitzicht vanaf de  
11e verdieping op de Spoorzone en 
Clarissenhof. 
 
Om 15.00 uur is er een Bingo met leuke 
prijzen. U bent welkom in de brasserie de 
Refter. Entree is gratis. 
 

Donderdag 23 maart 
Optreden van Michel Coenen 
Entree: € 5,00 incl. koffie of thee 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
U bent welkom in de Brasserie de Refter. 
 
Woensdag 5 april 
Paasstukjes maken 
Entree: € 7,50 incl. koffie of thee 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
U bent welkom in de brasserie de Refter. 
 
Donderdag 13 april 
Verrassingsfilm 
Entree: € 2,50 incl. koffie/thee 
Tijd:15.00 tot 16.30 uur 
U bent welkom in de brasserie de Refter. 
 
20 april 
Film over het koningshuis. 
Entree: € 2,50 incl. koffie/thee 
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur 
Waar: Brasserie de Refter. 
 
Donderdag 27 april Koningsdag  
De hele dag feest in de Brasserie de Refter. 
Ook op grootscherm vanaf 10.00 uur het 
Koninklijkpaar in Tilburg. 
 
Vrijwilligers 
Interesse voor Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Margreet de Jong. 
Vrijwilligers coördinator.  
Telefoon 013 549 26 00 
 
Meer informatie:  
www.dewever.nl/Locaties/Joannes-Zwijsen 
Foto’s carnaval: 
www.facebook.com/joanneszwijsen 

 
 
 

Brasserie de Refter. 
Aanbieding: kopje koffie met 

gebak voor € 2,00 tegen 
inlevering van deze bon. 

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  

Puzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD         

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

Het boeket van All About Flowers  
is gewonnen door: 

De heer Frits Spijkers 
uit de Paus Adriaanstraat  

Van harte gefeliciteerd!

Oplossing februari: 
Locatie 1:  garage madelief 32
Locatie 2: Hoek: 
Sint Pietersplein, 
Bisschop 
Aelenstraat

1. De 7e letter van  
    dit evenement.

3. De 4e letter van    
    de naam van         
    deze 
    ondernemer.

2. De 12e letter uit de kop van dit     
    artikel.

4. De 11e letter    
    uit de kop   
    van dit     
    artikel.

5. De 4e letter            
    van de naam  
    van dit 
    voorwerp. 

De afbeelding is een stukje van een artikel of een advertentie. Los de opdrachten op. Zet de 
letters achter elkaar en vindt het woord. Weet u het woord? Mail dan uw oplossing voor 31 
maart 2017 naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  
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 eerst- 
volgende wijkkrant en op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord worden de antwoorden en de naam van de  
winnaar gepubliceerd.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl
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Maart
16: 14.00 uur, Open middag Den Herdgang
       10.00 uur, Opendag Joannes Zwijsen
17 tm 19: 10.00-17.00 uur, Knit en Knotbeurs,  
       Koepelhal
17: 20.00 uur, 50+ Dansen, De Poorten
18: 13.00-15.00 uur
       Martin Gaus 
       Discus Animo 

20 tm 26: De week van de Mondhygiënist
31: Redactionele deadline editie 20 april, 
       thema: Koningsdag

April
  1: 14.00 uur, kinderworkshops Kunstlab
  5: Vegro gratis bloeddrukmetingen 
  3 tm 9: Actieweek De Bijsterstede 
       voor Stichting Alpe d’HuZes
       Nationale Museumweek ‘Ons Echte Goud’            
  9: 15.30 uur, Cantiqua Concert, Petrus 
       Donderskerk
       15.30 uur, wijketentje wijkraad   
       Loven-Besterd, Raakveld
       De Verbeeten Challenge
15: Paasmiddag, Stadstuin Theresia
       Paaseieren zoeken, Kerkibo
16: Pasen, WIJKKRANT TILBURG 
OUD-NOORD wenst u een fijne Pasen.
17: 10.00-16.00 uur, Tilburgse Plattelands- 
       fair, Koepelhal/Wagenmakerij
18: 19:30 uur, Lezing KASTEEL013, De Poorten,       
       Bas Aarts: Het Kasteel van Tilburg,  
       Aanmelden: KASTEEL013.nl Max 100p. 
20: Editie April, thema: Koningsdag
21: 16.00-20.30 uur, KASTEEL013 Hasselt
       18:30 uur, voorstelling Bouwjaar ‘84
       20.00 uur, 50+ Dansen, De Poorten
27: Koningsdag
      14.00 uur, Buurtmarkt in de Poorten
Mei
  3: Vegro gratis bloeddrukmetingen 
  6: 14.00 uur, kinderworkshops Kunstlab 
11: Redactionele deadline editie 1 juni, 
       thema: Zomerse (sport)evementen
13: Reünie Jong Nederland ASG

Juni
1: Editie juni, thema: Zomerse (sport)evementen

   Agenda

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in 
deze agenda?  Stuur uw aankondigingen op naar  
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Voor bedrijven : www.persoonlijkekunst 
encreatie.nl/tarieven-en-formaten- 
advertenties-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Traditie zakdoek wuiven
Wereldwijd is het een traditie om tijdens speciale gelegenheden mensen welkom te heten of uit te zwaaien met een zakdoekje. Al 
vanaf de Romeinse tijd gebruikten de rijken het tijdens hun spel om waardering te tonen. Het ging dan meestal om een wit exemplaar 

waar mee gewuifd werd. Later werd het wuiven met een zakdoek 
geassocieerd met het afscheid nemen. Het TextielMuseum heeft 
gekozen voor een oranje exemplaar in het kader van Koningsdag en 
de Koningsdagactiviteiten in het museum.
 
Zakdoeken actie
De zakdoekjes zijn gratis bij de balie te verkrijgen en in het TextielLab 
laten borduren bij een bezoek aan het museum. Voor kinderen tot 
en met 12 jaar geldt gratis entree tot het museum en voor kinderen 
van 13 tot en met 18 jaar geldt een entreeprijs van €3,50. Overige 
entreeprijzen zijn te vinden op onze website. De actie loopt tot 27 
april, zolang de voorraad strekt. Dus wil jij de koning en koningin 
ook toewuiven tijdens Koningdag? Kom dan snel even langs bij het 
TextielMuseum! Let op: 1 zakdoek per persoon. 
 
Oranje Boven! 
Het TextielMuseum staat in de periode van 1 april t/m 11 juni 
geheel in het teken van Koningsdag. Het museum heeft een grote 
en fraaie collectie gedenktextiel, variërend van kleurrijke gedrukte 
gedenkdoeken tot glanzend witte damast met ingeweven Koninklijke 
portretten, vlaggen en kronen. Een selectie hiervan presenteren we 
in de tentoonstelling ‘Oranje boven!’. In de Damastweverij worden 
de fleurige gedenkdoeken en het glanzend witte damasten tafelgoed 
gepresenteerd. 
 
Museumweek met een gouden randje
Tijdens de Nationale Museumweek, voorheen bekend als 
museumweekend, staan de Nederlandse musea een week lang in de 
schijnwerpers. Ook TextielMuseum en De Pont Museum doen dit jaar 
weer mee met deze culturele week. Van 3 tot en met 9 april 2017 
gaan de deuren open voor de bewoners van Tilburg. Houd de huis-
aan-huis kranten in de gaten voor de gratis entree coupons.
Het thema voor de Nationale Museumweek is ‘Ons Echte Goud’.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima komen dit jaar naar Tilburg om de 50e verjaardag van de koning te vieren. Voor het 
TextielMuseum is dit bezoek aan Tilburg op Koningsdag een feestelijk aanleiding om een gedenkzakdoekje te ontwerpen waarmee 
de inwoners van Tilburg de koning en koningin kunnen toewuiven op 27 april. Vanaf 13 maart zijn deze zakdoekjes bij een 
bezoek aan het museum gratis op te halen. In het TextielLab kun je er een gouden kroontje op laten borduren. 

www.textielmuseum.nl

GRATIS GEBORDUURDE  
ZAKDOEK BIJ BEZOEK AAN  

TEXTIELMUSEUM

WUIF MEE OP  
KONINGSDAG!

Gedenkzakdoekje met een gouden kroontje.

Behalve de wereldprimeur, die speciaal voor 
deze gelegenheid werd gecomponeerd, 
worden door koor en orkest nog uitgevoerd: 
’Paradisi Gloria’ van de Estlandse componiste 
Piret Rips-Laul (1965), het sobere ‘Stabat 
Mater’ van Joseph Rheinberger (1839-1901), 
uit de Anglicaanse traditie ‘Magnificat’ en 
‘Nunc Dimittis’ van de Engelse componist 
Charles Villiers Stanford (1852-1924).

Tot slot wordt de opgewekte ‘Trinitatismis’  
van W.A. Mozart (1756-1791) uitgevoerd. 
Deze mis wordt afgewisseld met twee  
epistelsonates.

Gemengd Koor Cantiqua heeft de afgelopen 
jaren vaker nieuwe stukken laten schrijven. 
In 2016 een ‘Agnus Dei’ van Arjan van Baest, 
en een werk voor strijkorkest van Evert van 
Merode in 2014. Wat deze nieuwe stukken 
gemeen hebben, is dat ze voor een amateur-
concertpraktijk zijn geschreven en daardoor 
prima uitvoerbaar voor amateurzangers zijn. 
De werken hebben een eigentijds karakter. 

9 April    Wereldpremière tijdens concert van koor Cantiqua Concert 
Tijdens het concert dat Cantiqua Concert op zondagmiddag 9 april in de Petrus Donderskerk gaat geven, zal o.a. een instrumentaal stuk te 
horen zijn dat is gecomponeerd door de Tilburgse musicus Evert van Merode. Het werk, ‘Salve’ geheten, beleeft dan zijn wereldpremière.

Ze zijn zo geschreven dat ze toegankelijk 
zijn voor het bijbehorende publiek.

Cantiqua Concert is ontstaan vanuit een 
klassiek katholiek kerkkoor. Ze ziet het 
als haar taak de kerkmuziek een plaats te 
blijven geven in de moderne tijd. Liturgische 
muziek is weliswaar geen concertmuziek, 
maar muziek voor een praktijk waaraan 
zij dienstbaar moet zijn. Componisten van 
deze muziek zijn hier steeds op eigen wijze 
mee omgegaan. In het concertprogramma 
van 9 april kan worden beluisterd hoe ze 
dat hebben gedaan. Cantiqua Concert 
beperkt zich dan niet tot de katholieke 
traditie. Er wordt ook muziek uitgevoerd 
die geschreven is vanuit de Anglicaanse 
en de Methodistische traditie.

Het concert vindt plaats op zondag 9 april vanaf 15.30 uur in de Petrus Donderskerk aan de 
Enschotsestraat in Tilburg. De toegangsprijs is € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de 
kerkdeur. Kaarten zijn te verkrijgen via : kaartverkoopcantiqua@gmail.com  
of via de website : www.cantiqua.nl/kaartverkoop. 
Koor en orkest staan onder leiding van dirigent Arjan van Baest.

WoonZorgcentrum Joannes Zwijsen heeft de 
deuren voor dit geweldige project geopend. 
Het reizend museum van Stichting Lorenzetti 
beoogd door middel van ambulante 
kijkdoor-vitrine kunst dichter bij de mensen 
te brengen. Van 09.00 tot 17.00 uur,  
t/m 2 april, in Woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen, Burgemeester Brokxlaan 1407.

Reizend Museum de Wonderboxen 
15 februari geopend door wethouder 
Marcelle Hendrickx.
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Colofon 
 
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de 
krant voor de wijken Loven-Besterd, 
Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, 
Groeseind-Hoefstraat, Theresia. In 
2017 verschijnt de wijkkrant 8 keer, vijf 
edities voor de zomervakantie, 3 erna.

E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Redactie: Claudia van der Waal

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

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

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

Verschijningsdata 2017:

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

Het thema voor de editie van 20 april is: 
Koningsdag. Gaat u met Koningsdag iets  
bijzonders doen? Kondig het aan in de 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 
Het thema voor de editie van 1 juni is: 
Zomerse (sport)evementen. Heeft u als (sport)
vereniging iets te vertellen of organiseert u 
een evenement vertel het in de wijkkrant.

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.

Jong Nederland

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

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

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

Alle websites van adverteerders, basisscholen en kinderopvang op één pagina 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord 
De wijkkrant Tilburg Oud-Noord downloaden als PDF of lezen via tablet of telefoon

: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

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

Wijkinformatie

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

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

Thuiszorg
Vegro Thuiszorgwinkel Tilburg
Julianapark 26-27  (gratis) 0800  288 77 66
tilburg@vegro.nl                       www.vegro.nl

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

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

Supermarkt

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

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

Administratie

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

Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    06 27 32 47 70
www.massagepraktijk-tilburg.nl

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

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

Therapie

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

Woonzorgcentra

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

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

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

Bloemen

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

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

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

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

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

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

Uitvaart

www.facebook.com/                                      
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
mfahetspoor   

Wijkcentrum-de-Baselaer-228572720863154
vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

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

Editie Deadline
20 april Thema: 
Koningsdag

vr 31 maart 

1 juni Thema: 
Zomerse (sport)
evementen

do 11 mei

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

Mentorschap
 Mentorschap Midden- en 

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

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

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

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

Gebit
Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60                     013 535 65 29 
info@mhp-tilburg.nl     www.mhp-tilburg.nl
TTL van Berkel 
Tandtechnisch laboratorium 
Ringbaan Noord 66                   013 590 41 51
info@ttlvanberkel.nl     www.ttlvanberkel.nl

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

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

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

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

Basisscholen

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

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

Museum

WONDERBOX BIJ ZWIJSEN   t/m 2 april
Zorgcentrum Joannes Zwijsen  
Burgemeester Brokxlaan 1407
www.wonderbox.nu             06 20 97 08 91

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

Peuterspeelzaal

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

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

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

Kinderopvang

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

Anak Anak kinderopvang Tilburg
St Willebrordplein 6               013 532 37 37 
k.vandenhoven@sterrekinderopvang.nl
         www.sterrekinderopvang.nl/anakanak

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

Kinderopvang NulVier Tilburg
Schaepmanstraat 42              013-744 01 50
tilburg@nulvier.nl                   www.nulvier.nl 
www.facebook.com/kinderopvangNulvier 
TilburgSchaepmanstraat
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Iedere editie geeft wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-
Noord. De redactie wil een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten. Ze kunnen door iedereen 
genomineerd worden. Kent u een vrijwillig(st)er die u vanwege zijn of haar tomeloze inzet eens in het zonnetje zou 
willen zetten? Laat het ons weten via : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com en we maken er een leuk verhaal van. 

'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

Als vrijwilliger van de Verbeeten Challenge, wil ik graag aandacht vragen 
van mijn mede-wijkbewoners van Oud-Noord voor dit goede doel. 

Mijn naam is Marit Gomersall, ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. 
We wonen hier alweer bijna 15 jaar. Als gezin zetten we ons al jaren in 
voor een goed doel dat te maken heeft met kanker. Mede oorzaak is het  
meemaken van kanker in ons gezin, maar ook in onze omgeving. 

Sinds drie jaar is dat goede doel de Verbeeten Challenge: een sportieve dag voor jong en  
oud met als doel geld op te halen voor onderzoek naar betere behandelmethodes van 
kanker. Mijn man is de sportieve van ons twee en ik hou me meer bezig met het  
organiseren. 
Het Verbeeten Instituut is geen academisch ziekenhuis en krijgt hierdoor geen giften van 
de overheid of andere organisaties. Toch heeft het Verbeeten een zeer belangrijke rol in 
behandeling en onderzoek van en naar kanker. Er is vooral geld nodig om meer onderzoek 
te kunnen doen. Daarom organiseren we één keer per jaar de Verbeeten Challenge.
Het eerste jaar was ik vrijwilliger op de dag zelf. Na deze dag wist ik dat ik meer wilde 
doen voor dit warme en sportieve evenement. Daarom zit ik nu al weer twee jaar in de  
organisatie. Dit jaar regel ik samen met andere vrijwilligers de Kids Challenge.
Wat mij erg motiveert, is dat het een sportief evenement is voor alle leeftijden. Je kunt  
fietsen, wielrennen, hardlopen, wandelen, skeeleren en mountainbiken. Nieuw is de  
bootcamp. Een snelle tijd is niet belangrijk, maar het meedoen telt. Iedereen kan dus een  
sportief onderdeel kiezen waarmee 
jij jezelf uitdaagt. Dat is wat telt.
Mijn man fietst mee en onze 
kinderen nemen deel aan de Kids 
Challenge. Daarnaast zetten familie 
en vrienden zich in als vrijwilliger. 
Dit maakt het voor mij nu al een 
superwarm en mooi evenement!

Kijk voor alle informatie over routes, 
starttijden, de Kids Challenge en voor 
 je inschrijving op de nieuwe website 
: www.verbeetenchallenge.nl  
Doe je ook mee op 9 april 
(alleen of met een wijk- of 
vriendenteam)? Schrijf je dan nu in!

9 april      Samen sportief tegen kanker

Ciska is begonnen als hulpouder op de  
St. Paulusschool aan het Molenbochtplein, 
voorganger van Den Bijstere. Daar 
heeft ze zich ingezet bij verschillende 
activiteiten: verkeersbrigadier, leesmoeder, 
knutselmoeder, helpen met de sportdag, 
versieren van de kerk voor de eerste 
communicantjes, keuzemiddagen, enz. 
De school verhuisde in 1982 naar het 
Daltonerf en Ciska is ook meegegaan. 

Ciska’s jongste dochter, wilde niet 
overblijven. Dus bleef Ciska ook mee 
over. En zo is ze overblijfmoeder 
geworden op Den Bijstere. Ook nadat 
haar eigen 4 kinderen de school hadden 
verlaten, bleef ze zich inzetten. En toen 
ze kleinkinderen had, heeft ze nog 
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incidenteel in de groepen van haar drie 
kleinkinderen op school geholpen. Na al 
die jaren is ze nog steeds 1 keer per week 
overblijfmoeder, of eigenlijk: overblijfoma.

Alhoewel Ciska de namen van de kinderen 
niet meer zo goed kan onthouden, is ze 
voor de kinderen zeer vertrouwd. Soms 
pakt zo’n ‘klein manneke’ haar hand en 
spelen ze samen in de zandbak. Ze zet 
thee of melk klaar voor de kinderen en let 
erop of iedereen zijn lunch op heeft. En 
met kerst op school, roert ze de soep.
Thuis past ze op 4  van de 8 kleinkinderen 
en vroeger paste ze ook op de 
buurkinderen. Dat vindt Ciska gezellig. 
In deze moderne tijd, waarin ze niets 
snapt van Google of mail, zijn de kleine 

kinderen gewoon hetzelfde gebleven. 
De kleuters zijn gewoon leuk en de 
grotere soms brutaal, maar dat is van 
alle tijden. Vorig jaar was haar 40 jarig 
jubileum op Den Bijstere, haar klein zoon 
mocht oma een bloemetje geven.

Toen haar man nog werkte ging ze vaak 
alleen op reis. Ze ging bijvoorbeeld naar 
Sri Lanka en Thailand. Thuis maakt ze 
plakboeken van haar reizen. Dat is haar 
hobby. Nu reist ze niet meer zo ver, maar 
1x per week pakt ze de trein en gaat ze 
ergens in Nederland een stadswandeling 
doen. Dan staat ze bijvoorbeeld om 6 uur 
op het perron voor de trein naar Harlingen, 
zit ze bijna  4 uur in de trein, om daar een 
wandeling van 2,5 uur te lopen. Tijdens zo’n 
wandeling maakt ze foto’s en verzamelt 
ze informatie en na een mooie dag, stapt 
ze weer in de trein naar huis. Een tijdje 
geleden was ze ook al in Harlingen, maar 
toen mistte het. Daardoor zag ze niets. Dus 

nu gaat ze terug, weliswaar een andere 
wandeling, maar wel mèt zicht. Ze neemt 
reissouvenirtjes mee naar huis. Daardoor 
is haar huis een afspiegeling van waar 
ze allemaal geweest is. Naast de tripjes, 
heeft ze ook nog tijd om te knutselen 
en schilderen. En ze heeft ook nog enige 
tijd met de Zonnebloem een mevrouw 
begeleid. Dan ging ze een middagje mee 
met de bus. Met veel plezier want reizen is 
toch één van haar favoriete tijdsbesteding.

Nu is haar eigen dochter ook met de 
regelmaat op school te zien. Ze neemt 
niet het stokje over als overblijfmoeder, 
maar zet zich in als verkeersouder.

Na ruim 18 jaar aan de Lange Schijfstraat 107, zet de Rechtswinkel Tilburg per 1 maart 
2017 haar dienstverlening voort aan de Ringbaan-West 96. Dit is bij u in de wijk.

De Rechtswinkel Tilburg is er voor iedere burger die moet rondkomen van een uitkering of 
een laag inkomen heeft, de oudere burger, de student of de anderszins kwetsbare burger.
Om de dienstverlening te kunnen aanbieden, ontvangt de Rechtswinkel gelden van onder 
andere de Gemeente Tilburg. Deze gelden dient de Rechtswinkel op een verantwoorde 
manier te besteden. Daarom worden er voorwaarden aan de dienstverlening gesteld.

Voor enkel advies of informatie kunt u altijd terecht tijdens het spreekuur. Is het antwoord 
op uw juridische vraag complexer of zijn er juridische handelingen nodig, dan kan uw zaak  
worden ingenomen, indien u tot de doelgroep behoort. 
Wilt u de Rechtswinkel Tilburg bezoeken, breng dan de volgende gegevens mee: ID kaart 
of paspoort, bewijs van uitkering, loonstrook en/of andere documenten waarmee ze kan 
vaststellen dat u tot de doelgroep behoort en ze uw zaak in behandeling mag nemen. 
Kan de rechtswinkel niet vaststellen of u tot de doelgroep behoort, dan krijgt u een korte 
termijn waarbinnen u alsnog de gegevens moet aanleveren. Tot die tijd kan uw zaak niet 
in behandeling worden genomen, eventuele termijnen zullen wel worden veiliggesteld.

De openingstijden van Rechtswinkel Tilburg: 
• telefonisch spreekuur 013 535 31 35, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
• formulieren spreekuur: dinsdag en 

donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.
• inloopspreekuur: maandag, dinsdag 

en donderdag 14.00 en 17.00 uur.
• afsprakenspreekuur:  

woensdag 14.00-17.00 uur; dinsdag en 
donderdag 17.00 en 19.30 uur. Voor dit 
spreekuur kunt u iedere werkdag een 
afspraak maken tussen 9.00 en 12.00 uur.

Graag tot ziens op een van onze spreekuren! 
: www.rechtswinkeltilburg.nl

De Rechtswinkel Tilburg verhuist naar Ringbaan-West 96

fietsen, wielrennen, hardlopen, wandelen, 
skeeleren, mountainbiken en bootcamp

Ciska Donders, dank je wel!

Zonnebloem zoekt afdelings- 
bestuursleden (m/v) om de  

vrijwilligers te ondersteunen. 
Bel voorzitter regio Tilburg  

Joke Roovers : 06 53 37 10 86.  
Meer over de Zonnebloem 
: www.zonnebloem.nl

Bestuurswerk bij de 
Zonnebloem iets voor u? 


