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Wethouder Hans Kokke onthult foto’s Baselaer VerbeeldT, tijdens open dag De Baselaer
Op zondag 17 september onthulde
wethouder Hans Kokke de
levensgrote foto’s van Baselaer
VerbeeldT. Dit wijkproject met
foto’s en verhalen uit de wijk, werd
daarmee afgesloten … of toch niet?
Fotopanelen
Aanleiding voor Baselaer VerbeeldT en
de foto’s, vormden de geluidswerende
panelen in de zaal waar Koninklijke
Harmonie Orpheus wekelijks repeteert.
“Kunnen de witte panelen worden
Een paar van de fotopanelen in De Baselaer
voorzien van mooie foto’s die de wijk
verbeelden?” een gezamenlijke vraag
van ContourdeTwern en de harmonie
die ze Buurtcultuurfonds Tilburg hebben
voorgelegd. Een klein kernteam ging
Wethouder Hans Kokke
aan de slag met deze vraag en zocht
onthulde de levensgrote foto’s
mensen en activiteiten in de wijk en in
van Baselaer VerbeeldT
de Baselaer. Fotograaf en wijkbewoner
Gerdien Wolthaus Paauw, maakte er prachtige we het nog niet eens over
2 meiden van 13 die alles van
foto’s van en die sieren nu de panelen.
punk weten.
Dagvoorzitter Diana Cotteleer
Verhalen
zorgde ervoor dat de verhalen
Dat de wijk vol verhalen zit, blijkt wel uit de
Willem
Iris Siemons en 'Dorus'
van Baselaer VerbeeldT en
verhalen die gepresenteerd werden tijdens
Verhalen vertellen, en presentaties van verenigingen tijdens de open dag De Baselaer
de andere optredens tijdens de
de afsluiting van Baselaer VerbeeldT. Sing
open dag, naadloos in elkaar overvloeiden.
& songwriter Iris Siemons vertaalde een
verhaal over klokken in een Engelstalig lied;
De wijk zit vol verhalen. Heb jij er ook nog
wijkbewoner en performer Willem deed een
vertelling van het verhaal van Nellie over haar een voor ons?
: baselaerverbeeldt@gmail.com
man, ‘De Postduif’ en Rapper Decay stuurde
een persoonlijk verhaal in rap. En dan hebben : baselaervebeeldt.nl

Samen dansen met The Flying birds Country
Dancers, dinsdag avond van 19.30 - 22.00 uur

Doenya’s Danswereld Peuterdans,
woensdag 09.00 - 10.00 uur

In deze editie:
pg. 2
Pg. 4 en 5
pg. 6
Pg. 14

Open dag De Baselaer
ondernemers uit de wijk
10 jaar RatjetoeKoor
NEE-NEE sticker  NEE-JA sticker

Tapijttegelhuis Tilburg
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Altijd de laagste prijs!!

“De goedkoopste op het gebied van
compatible inktcartridges”

• Tapijttegels,
vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt

Say Goodbye to Fat

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon
multipack vanaf € 24,95
+ 1 patroon naar keuze gratiS

SECONDLI FE

• PVC

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 19 62 63 06
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com

Lanette Beauty & Body Clinic
Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:
Na deze tijden alleen online:

06 11 88 55 54
www.lanette.eu

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

€ 250,-

Tijdelijk bij aankoop
van een

PVC vloer
deze

GRATIS gelegd!
* Vraag naar de voorwaarden.

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

Geef zakkenrollers geen kans!

Open dag

Opgelet

Diverse vereningingen presenteerde zich tijdens de open dag van De Baselaer

Koninklijke Harmonie Orpheus 1 jaar in De Baselaer

Koninklijke Harmonie Orpheus
Sinds januari 2017 kent Wijkcentrum De Baselaer een nieuwe bewoner: Koninklijke Harmonie
Orpheus. Het orkest is opgericht in 1864 en één van de oudste verenigingen van Tilburg.
Orpheus behoort al jaren tot de top van
Nederlandse muziekverenigingen en telt circa
60 actieve leden. Het orkest staat vanaf
2002 onder leiding van Hardy Mertens.
Naast dirigent is hij docent Directie aan
het conservatorium in Tilburg en ook is hij
een internationaal bekend componist.
Orpheus heeft een aantal jaar gerepeteerd in
LOFT aan Ringbaan Oost, maar diende omwille
van de beëindiging van provinciale subsidies
noodgedwongen deze locatie te verlaten.
Na een grondige zoektocht heeft het orkest
wijkcentrum De Baselaer als beste locatie
aangewezen, en zijn in samenspraak met
ContourdeTwern afspraken gemaakt.
Voorzitter van de Koninklijke Harmonie
Orpheus, Remi Leunissen: ”We zijn blij dat
we ons nieuwe thuis gevonden hebben in
Wijkcentrum De Baselaer aan de Hoefstraat.
We zijn heel dankbaar voor alle hulp en steun
die we hiervoor hebben gekregen van de
Gemeente Tilburg, ContourdeTwern, Art- Fact
en medewerkers van Wijkcentrum De Baselaer.”
Akoestisch adviseur Rivasono BV heeft uitstekende aanpassingen bedacht voor de grote
zaal, waarmee de akoestiek sterk verbeterd is.
Wellicht hebt u onze geluidswerendepanelen
al eens zien hangen in de grote zaal. Bouw
op Kolen heeft ons geholpen met het
omtoveren van een deel van het rokershok
in een opbergruimte voor o.a. het slagwerk.
U bent van harte uitgenodigd om eens een
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kijkje te nemen bij één van onze concerten.
Misschien heeft u ons al gehoord op de
open dag van het wijkcentrum op zondag
17 september in het kader van Baselaer
VerbeeldT, waarbij de panelen officieel zijn
onthuld door wethouder Hans Kokke.
Op zaterdag 7 oktober geven wij een concert
met een uniek repertoire. Dit concert komt
mede tot stand met medewerking van
beiaardier Carl van Eyndhoven en het Kessels
Saxofoonkwartet. Het concert vindt plaats
in het Factorium Tilburg, aanvang 20:00uur.
En op zondag 17 december geven we een
Winterconcert in Concertzaal Theaters Tilburg.
Naast repeteren en concerten geven, is er
ook ruimte voor gezelligheid. Zo beginnen
we ieder seizoen met een ’Meet & Greet’ en
een pubquiz, hebben we één keer per jaar
een feestavond in november en gaan we om
het jaar op concertreis naar het buitenland.
Ook is er elke week op woensdagavond wel
een aantal leden aan de bar in Wijkcentrum
De Baselaer te vinden om met elkaar een
drankje te drinken na afloop van de repetitie.
Mocht u een instrument bespelen dat past
binnen de bezetting van een harmonieorkest,
dan bent u van harte welkom om eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Voor
contact en overige informatie over het orkest
en de concertagenda kunt u terecht op onze
website : www.khorpheus.nl. Volg het orkest
op Facebook: www.facebook.com/KhOrpheus

Op de weekmarkt op het Besterdplein slaan zakkenrollers regelmatig toe. Behalve geld raken slachtoffers ook vaak hun rijbewijs,
betaalkaarten en ledenpassen kwijt. Dat betekent financieel gezien een grotere
schade. Ook kost het tijd om nieuwe identiteitspapieren en passen te regelen. En er
zijn meer nare effecten in de tussentijd … hoe pin je geld zonder pas? Hoe legitimeer
je jezelf zonder identiteitskaart? Hoe reis je zonder OV-kaart? Steeds opnieuw worden
slachtoffers geconfronteerd met de gevolgen van diefstal. Voorkomen is dus beter dan
genezen. De politie geeft een aantal tips die de kans op dat het je overkomt, verkleinen.
Zo werken zakkenrollers
Zakkenrollers zoeken drukte en gedrang op. Die ontstaan op plekken waar groepen
mensen tegelijkertijd hetzelfde willen, zoals in de drukte bij een marktkraam.
Iedereen dringt naar voren en niemand is alert op z’n directe omgeving.
Zakkenrollers dringen er tussen, zoeken het ideale slachtoffer, gaan daar direct
achter staan, kijken rond of de kust veilig is en slaan hun slag in het gedrang.
Tips ter voorkoming
• Stop je portemonnee liever in een binnenzak.
• Houd je tas altijd in de gaten. En in winkels: neem ’m mee naar de paskamer.
• Leg je portemonnee of waardevolle papieren nooit zichtbaar boven in een tas.
• Sluit je tas na gebruik altijd weer af.
• Draag de tas vóór, met de riem kruislings over de schouder en met de
sluiting tegen het lichaam.
• Let extra op als je op drukke plekken bent (bushaltes markten en winkelstraten).
• Spreekt een onbekende je aan? Wees alert, het kan een poging tot afleiding
zijn, zodat een handlanger tassen of koffers ongemerkt kan wegnemen.
• Neem zo min mogelijk geld op zak mee. Grote bedragen kun je pinnen.
• Bewaar je pincode nooit bij je pinpas.
• Bel je op straat? Houd dan de spullen dan goed in de gaten. Dieven loeren
op dit soort kansen.
• Knoeit iemand op je kleding? Maak het zelf schoon. Weiger vreemde hulp.
Toch slachtoffer? Gebruik deze tips
Voor degene die toch slachtoffer van zakkenrollerij is, heeft wijkagent
Duijneveld drie tips: “De eerste: Blokkeer zo snel mogelijk je rekening.
Dan kan de zakkenroller er geen geld meer afhalen. Tip twee: als je weet
wáár het gebeurde, ga dan terug naar die plek. Mogelijk vind je de
portemonnee terug in een prullenbak of onder struiken. Zakkenrollers
Wijkagent
houden alleen waardevolle spullen. De rest dumpen ze vaak bij de eerste
gelegenheid. Ten slotte tip drie: doe aangifte. Verzekeringen keren anders Igor Duijneveld
niet uit en de gemeenten geven anders geen nieuw rijbewijs of paspoort af.
En dankzij jouw aangifte kan de politie inspelen op criminele acties.”
Aangifte gaat snel en gemakkelijk via : www.politie/aangifte.nl. Of bel
: 0900 88 44 en maak een afspraak bij het dichtstbijzijnde politiebureau.
Contact met je wijkagent
Meer informatie of contact met je wijkagent? Vul op : www.politie.nl (Mijn Buurt)
uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto van jouw wijkagent.
Wijkagenten: Yildirim Simsek , Sirid Nuy, Peter Nouwens en Igor Duijneveld
Diverse muziek en dans, computercursussen en andere sport- en spelactiviteiten in De Baselaer o.a.:
Vrouwen Vereniging Hoefstraat (eerste woensdagavond van de maand), Dames Vereniging Noord
(derde donderdagavond van de maand), Raquel met kinderactiviteiten op woensdag en vrijdag,
Wijkorganisatie de Ring, biljarten, repetities van koor Resurrexit en Koninklijke Harmonie Orpheus.
Wilt u meedoen, informeer in De Baselaer of kijk op de activiteiten agenda van
: www.contourdetwern.nl en ga naar Tilburg Oud-Noord/Baselaer.

De Baselaer, het ‘thuis’ van Resurrexit

Gezelligheid bij de informatietafels, waar activiteiten en verenigingen zich presenteerde

Seniorenkoor Resurrexit tijdens de
open dag in De Baselaer

Vanaf het ontstaan van Gemengd Koor
Resurrexit in 1972 is de ‘Baselaer’, de thuishaven van Resurrexit. Wekelijks houdt zij
hier haar repetities op de dinsdagmiddag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur.
Resurrexit is op zoek naar nieuwe leden, die
het seniorenkoor willen versterken. En ‘elke
leeftijd heeft zijn charme’ is het motto. Het
koor telt momenteel nog ca. 27 actieve leden
en staat sinds 2013 o.l.v. Wil van Leijsen
en wordt sinds 2006 op de piano en orgel
begeleid door Cia de Backer-van Venrooij.
Meer info Jan Kapitein : 013 455 05 29
of Jan de Groot : . 06 83 69 90 26

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

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

Biljartvereniging Hoefstraat
Hebt u interesse om bij ons te komen
biljarten? Kom dan eens een kijkje
nemen in De Baselaer, Hoefstraat 175.
We kunnen nog enkele nieuwe leden
plaatsen voor de biljartcompetitie K.B.O.
Uw moyenne (gemiddelde) speelt geen rol.
Wij spelen met 5 teams in de competitie.
Wij spelen elke dinsdag, woensdag, en
donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur
vrij biljart.
Hallo Twan,
Meer informatie : F.Swolfs 06 30 29 89 50

Computercursussen
in De Baselaer

Beginners en Fotobewerking*,
12 weken, € 66,Tekstverwerking, 6 weken, € 36,Dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur

*Fotobewerking is vol (volgende in januari 2018)

De ‘meedoenregeling’ is van toepassing
Meer info: receptie De Baselaer of
: 013 543 59 09
: cursussen@baselaer.nl of
: infodebaselaer@contourdetwern.nl

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die m

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in d
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.
2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (

Kapitein Nemostraat 90
06 - 51 25 11 63
Wil je dit ook voor ons doen?
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

En ikReparatie
ben vast vervelend,
ik moet de advertentie
uiterlijk donderdag de 21
- APK maar
- Onderhoud
van alle merken
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

e

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

OKTOBER 2017

3

Tilburg Trofee voor Mirjam Bogaarts

Op 8 september ontving Mirjam Bogaarts oprichtster van het Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29 in Tilburg, de
Tilburg Trofee. Dit is een bijzondere blijk van waardering van het gemeentebestuur voor Tilburgers die zich hebben
bewezen als ambassadeur van de stad. De Tilburg Trofee is ontworpen door beeldend kunstenaar Niko de Wit uit Tilburg.
Burgemeester Noordanus reikte de Tilburg
Trofee uit tijdens het afscheid dat van hem
werd genomen als ambassadeur van het
Inloophuis Midden-Brabant.
Mirjam Bogaarts (50) merkte vanuit haar werk
als specialistisch verpleegkundige oncologie

Activiteiten inloophuis:
Themabijeenkomst: Kanker in je
gezin, wat doet dit met je kinderen?
Woensdag 11 oktober
19.30 – 21.30 uur

dat patiënten met kanker, naast de
behandeling, behoefte hadden aan informeel
contact met lotgenoten. In zo’n vijftig steden
in Nederland is hiervoor een inloophuis.
Tilburg was vijf jaar geleden de enige
grote stad in Brabant zonder zo’n huis. De
behoefte was er volgens Mirjam: “Mensen

Lezing: Meer mezelf door kanker

Als jij of je partner kanker hebt, verandert je
ouderschap. Ook zal ziekte in je gezin van invloed zijn op de ontwikkeling van je kind.
Je zult jezelf vragen stellen over wat je wel
en niet vertelt, en hoe je het vertelt. Hoe
verschilt dat per leeftijdsfase? En wat helpt
een kind om zich te uiten over waar hij of
zij zorgen over heeft, of bang voor is?
Hoe ben je een moeder of vader, terwijl
je zo ziek bent? En wat betekent het voor
je als je partner (of anderen) delen van
jouw ouderschapstaken overnemen?
Deze en andere aspecten komen aan bod in
de themabijeenkomst. Naast het verhaal van
ervaringsdeskundige ouders en informatie
van 2 speltherapeuten, is er ruimte om jouw
ervaring te delen en/of je vragen te stellen.

HalloweenWorkshop: Pompoen snijden
Dinsdag 24 oktober
10.00 – 12.00 uur
In de herfst organiseren wij een
leuke workshop pompoen snijden met als
thema HALLOWEEN. Aan het eind van de
ochtend ga je weg met een zelf door jou
ontworpen originele 'pompoenkaars' of een
volledig in herfstsfeer versierde pompoen.
Begeleiding door: Rianne Eijsvogels
Prijs per deelnemer: € 5,-

Op het moment dat u dit stukje leest, ben ik op weg naar
Chicago met de andere lopers voor KiKa. Een kleine 40
man/vrouw die allemaal lopen met hetzelfde doel: 95%
genezingskans in 2025. Als we zondag de marathon lopen
en het pijn gaat doen, en dat punt komt onvermijdelijk,
weet ik zeker dat eenieder aan de zieke kindjes denkt waar
we voor lopen. En als je je voor hen inzet, mag je best
even pijn lijden.

Een inspirerend verhaal over zelfontwikkeling en Leven met een hoofdletter

Naast haar verhaal vertellen zal Judith ook
zingen en fluit spelen onder begeleiding
van gitarist Rinie Huigen.
Bijdrage: vrijblijvend (donatie komt ten
goede aan activiteiten binnen het inloophuis)
De activiteiten van het inloophuis zijn
UITSLUITEND bedoeld voor mensen die te
maken hebben (gehad) met kanker: (ex-)
patiënten en hun naasten.
Doorlopend bieden wij de volgende workshops
aan: Yoga/Mindfulness - Qi Gong - Tekenen
- Zendala tekenen - Schilderen - Mandala
- Klankontspanning - Mozaïek – Reiki.
Ontspanningsmassages, Energetische
massages, Diëtiste en Pedicure (op afspraak)

Alle activiteiten InloophuisMB graag
aanmelden: : 013 785 16 81
: www.inloophuismiddenbrabant.nl
: info@inloophuismiddenbrabant.nl

GumBuddies

Wethouder Mario Jacobs (leefomgeving. Zwerfafval):
“Kauwgom-vervuiling is een groot probleem in Nederland
en zo ook in Tilburg. Het zorgt voor een lelijk en onveilig
straatbeeld, daarnaast zijn de jaarlijkse schoonmaakkosten
enorm.” Met GumBuddy hoopt de gemeente op meer
bewustwording, gevolgd door een gedragsverandering
bij haar inwoners en natuurlijk een schonere stad.

Academische
Fysio-ManueelTherapeuten
Therapeuten
Academische
Fysio-Manueel
Netwerken:
Netwerken:

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

Schoudernetwerk Midden Brabant

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht

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

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

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

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt

Want wij zijn immers wel gezond en zijn in staat om ons sportief in te zetten voor
kinderen met kanker. En daar is iedere loper dankbaar voor, ik ook. Ik ben dankbaar
dat ik dit mag doen.
Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de mensen te bedanken die dit
mogelijk hebben gemaakt. Familie en vrienden die gedoneerd hebben, bedrijven
die gesponsord hebben, Circus City, mensen die tijdens collectes gegeven hebben,
Albert Heijn voor de emballage-acties en ook wijkkrant Tilburg Oud-Noord die
aandacht heeft gegeven aan mijn actie voor KiKa.
Maar bovenal wil ik mijn vrouw en kinderen bedanken voor hun onvoorwaardelijke
steun. Voor de 2e keer heb ik me weer een heel jaar ingezet voor KiKa. Dat houdt naast
de acties ook veel trainen in. Menige uurtjes zijn daar in gaan zitten. Vele zondagen
was ik weg voor een training of wedstrijd. Zonder de steun van mijn thuisfront
was me dit nooit gelukt. Daarom dan ook,
uit de grond van mijn hart:

bedankt!
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.

De hamster in de schoorsteen

Gemeente Tilburg gaat op innovatieve wijze het kauwgomprobleem aanpakken in het centrum, de Spoorzone en
winkelcentrum de Heyhoef. Dit doet ze samen met
GumBuddy B.V die haar GumBuddies (kleine metalen
containertjes) zal gaan plaatsen in samenwerking met
Diamantgroep. Het bijzondere is dat de opgevangen
kauwgom verzameld wordt en opgeslagen om bij voldoende
volume te gaan recyclen. Kortom; ‘van afval naar grondstof’

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

Door: Rainier van Amelsvoort

Dinsdag 31 oktober
19.30 uur start lezing

Judith van der Valk zal tijdens deze lezing
uit eigen ervaring vertellen hoe kanker haar
uitnodigt meer voor zichzelf te kiezen en
te genieten van het volle leven. “Naast alle
ellende, angst en onzekerheid brengt de
ziekte ook kostbare levenslessen met zich
mee, is mijn ervaring. Door deze te willen en
durven zien en ze ook aan te nemen, is mijn
leven intenser, rijker en zinvoller geworden.

Open
van
07:00
tot in
de
avond!

Op een donkere dinsdagnacht kreeg ik een
telefoontje van een mevrouw die zich duidelijk
heel veel zorgen maakte. Vol emotie vertelde
ze over een hamster in de schoorsteen. Ze
zag alleen maar een neusje en hij piepte luid!
De brandweer was gekomen en had hem
bevrijd. Maar nu zat de hamster helemaal
stil, en wilde niets meer en ze was bang dat
het slecht zou aflopen.
Slaperig als ik was, had ik waarschijnlijk niet
goed geluisterd of het in ieder geval niet goed
begrepen. Ik dacht aan CO-vergiftiging, of
teveel gas ingeademd, aan brandwonden of
hersenletsel. Gruwelbeelden op m’n netvlies.
Natuurlijk kwam ik naar de praktijk! En
gelukkig viel het allemaal heel erg mee!

Hamsters zijn vaak niet de handigste Harries,
dat blijkt wel weer. Toen mevrouw na twaalven
thuiskwam, vond ze haar hamster namelijk
klem in zijn eigen hamsterhuisje. Zijn neusje
stak uit zijn eigen hamsterhuisjes-schoorsteen.
Hij kon weliswaar niet voor- of achteruit,
maar er was geen enkel brandgevaar. Toch
had mevrouw de brandweer gebeld en die
was uitgerukt om hem met een kniptangetje
te bevrijden. Hulde!
De hamster was van zoveel brandweerdiervriendelijkheid beduusd en van het avontuur
en de pijn een beetje in shock en in de war.
Met de juiste medicijnen en het verzorgen van
de wondjes knapte hij snel weer op, werd weer
nieuwsgierig en nam een snoepje van mij aan.

GOED GETEST!
RAP met middenmotor

“Een mooie fiets
met een krachtige
ondersteuning. De
motor is lekker stil.
Zit comfortabel en
fietst heerlijk”.

FIETSTEST
2017

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

Drs. Teun Castelijns

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

Zichtbaar geëmotioneerd neemt Mirjam de
Tilburg Trofee in ontvangst

Dankwoord

Inloop vanaf 19.00 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Specialisaties:
Specialisaties:

zitten vaak vol met vragen die niet direct van
medische aard zijn. Bij elkaar hebben ze aan
een half woord genoeg”. Zij heeft toen het
initiatief genomen en het Inloophuis in Tilburg
opgericht, dat in november vijf jaar bestaat. Het
is een organisatie met veel vrijwilligers en een
huis dat draait op sponsoring. Vele Tilburgers
maken wekelijks gebruik van haar initiatief.

5 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST
ELEK TRISCHE FIE TSEN

RAP TILBURG
JULES VERNEWEG 12A - WWW.TRAPRAP.NL
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Beurdenoort (Sport)massage

Ondernemers

Petra van Onzenoort-van Beurden is Sportmasseur met een eigen
praktijk aan de Theresiastraat 15a. Ook verzorgt zij bedrijfsmassages
op locatie en masseert en behandelt ze de voetballers van
Voetbalvereniging Zigo. Eén keer per jaar gaat ze met een groep
vrijwilligers naar de Pyreneeën om zich daar belangeloos in te zetten
voor een heel goed doel: energiestofwisselingsziekten bij kinderen
(Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën Challenge).
Petra: “Sporten en actief zijn, is voor veel
inwoners van Tilburg Oud-Noord een
dagelijkse bezigheid. Het geeft een goed gevoel
en je conditie vaart er wel bij. Wat nog niet bij
iedereen vanzelfsprekend is zijn de massages
die daaraan voor- of achteraf kunnen gaan!
Meestal gaat men met regelmaat naar een
kapper, pedicure of schoonheidsspecialist,
maar een massage voor de spieren … die wordt
vaak overgeslagen! En dat terwijl van spieren
en bindweefselstructuren elke dag opnieuw
verwacht wordt dat ze hun werk naar behoren
doen. Je hoeft geen topsporter te zijn om de
positieve effecten van een massage te ervaren.
Ook dagelijkse werkzaamheden zoals
lichamelijk werk, veelvuldig computer gebruik,
vele uren zitten, staan of autorijden, het
huishouden etc., zijn een belasting voor het
lichaam. Een massage laat afvalstoffen die
zich ophopen in de spieren versneld afvoeren:
het is een stukje onderhoud van het lichaam
en het kan blessures voorkomen.“
In de praktijk aan de Theresiastraat kunt je
terecht voor diverse massages. Alleen op
afspraak.
Voor meer informatie kijk op de website
: www.beurdenoort-sportmassage.nl
of bel : 06 22 89 23 55.
Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën Challenge
Petra: “Een goede gezondheid klinkt vaak heel
vanzelfsprekend. Zelf ben ik moeder van 2
gezonde kinderen maar helaas kan
niet iedereen dat zeggen.“ Elke week worden
alleen al in Nederland 1 à 2 kinderen geboren
met een energiestof-wisselingsziekte. Deze
kinderen hebben een ernstig gebrek aan
energie in hun lichaamscellen waardoor

spieren, hersenen en
organen niet goed
werken. Ze lopen
een ontwikkelingsachterstand op en zonder medicijnen overlijdt
50% van hen voor hun 10e levensjaar! Omdat
de groep patiëntjes relatief klein is (en dus
commercieel niet interessant), wordt er door
de farmaceutische industrie geen medicijn
ontwikkeld. “Maar zonder medicijn is er voor
deze kinderen geen toekomst ... en dit is
onacceptabel!!!”
Speciaal voor deze
kinderen is er de stichting
Ride4Kids. Zij zamelt
geld in om wetenschappelijk onderzoek en de
ontwikkeling van medicijnen
en therapieën mogelijk te maken.
Eén van de grootste evenementen die zij
daarvoor organiseert is de Pyreneeën
Challenge. Het is een 3 daags fiets- hardloopwandelevenement waarbij pittige cols
van de Pyreneeën worden beklommen.
Uiteraard gaan alle
opbrengsten naar
Stichting Ride4Kids!
Mocht ook jouw
interesse gewekt zijn en
wil je deelnemen aan
deze Challenge? Of wil
je de stichting op een andere manier
steunen? Bijvoorbeeld door geld te doneren
of door als vrijwilliger deel te nemen? Ga
dan naar de site : www.ride4kids.nl of
: www.pyreneeenchallenge.nl of neem
contact op met Petra
: van.beurden@kpnplanet.nl : 06 22 89 23 55

Doré van Deijck, pianoles op een Steinway-vleugel
Speelplezier staat voorop in mijn lessen.
Doré van Deijck geeft les bij haar thuis en heeft als gediplomeerd pianodocente een jarenlange ervaring opgebouwd in het lesgeven aan jong en ouder.
Als pianiste/bassiste treedt ze op in diverse muziek-stijlen, zoals klassiek/
latin/licht in allerlei samenstellingen. In de afgelopen jaren speelde ze
in salsabands en salonorkesten. Met een big band tourde ze door
Frankrijk en Zwitserland en ook in het theater liet zij zich regelmatig
horen. Al dertig jaar werkt ze samen met sopraan Lizet van Beek uit
Hilvarenbeek onder de naam Les Enfants du Paradis. Met Tria Maria, fluitiste Marjolein Kempen
en zangeres Judith Nijland, treedt ze ook regelmatig op. Onlangs heeft ze een solo-CD
opgenomen. Kijk voor meer informatie over Doré, haar CD, de data en locatie voor de
komende concerten op website : www.dorevandeijck.nl
Graag piano leren spelen?
Pianoles door ervaren pianodocente Doré van Deijck, : 06 11 12 47 12 of
: d.v.d@kpnplanet.nl

uit de wijk
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Groepspraktijk
2Pedicure
Tilburg
Sinds 1 maart zitten de behandelaren van Pedicure-Plus Beauty & Mind op een nieuwe
locatie: Goirkestraat 12a, Tilburg. De praktijk gaat verder onder deze nieuwe naam:

Groepspraktijk 2PedicureTilburg
Het praktijkpand heeft van binnen een grondige
verbouwing ondergaan. Er zijn 4 behandelkamers
gerealiseerd, en alles is heringericht met nieuwe
behandelstoelen en ander meubilair. Alles is
nieuw… behalve onze zes vertrouwde
behandelaars. Groepspraktijk 2Pedicure
Tilburg heeft 4 pedicures, 1 energetisch
therapeut en 1 voetreflex therapeut. In het
pand is ook een groothandel gevestigd voor
pedicure- en massagebenodigdheden.
Pedicurebehandelingen en wellness
Bij de pedicures kunt u terecht voor een pedicurebehandeling: o.a. de verzorging van nagels,
verwijderen van eelt en likdoorns en behandeling van ingegroeide teennagels. Ook kunnen
uw nagels gelakt worden met nagellak of gellak. U kunt gelnagels laten zetten zodat ontsierde
nagels niet meer te zien zijn. Een andere mogelijkheid is de wellnessbehandeling. Dat is een
echte oppepper voor uw voeten! Hierbij worden uw voeten gescrubd, wordt een masker
aangebracht. Eventueel kunt u ook kiezen voor een voetendompeling in een parafinebad met
-ook naar keuze- aansluitend een voetmassage of een onderbeen- en voetmassage.
Onze pedicures zijn allemaal medisch gediplomeerd. Een van hen is oncologisch voetzorgverlener. Zij behandelt voeten van mensen die met een bestralingskuur en/of
chemobehandeling bezig zijn.
Energetische behandelingen
Een energetische behandeling is een unieke behandelmethode voor lichaam, geest en ziel,
waardoor een klacht op meerdere niveaus behandeld kan worden. De therapie is lichaamsgericht waarbij het zelf genezend vermogen wordt aangesproken.
Voetreflexologie
Bij een voetreflexbehandeling wordt door middel van druk of massage te geven aan de voet,
de energie weer gestimuleerd of beïnvloedt en ook wordt het zelfhelend vermogen van
het lichaam geprikkeld. Hierdoor kan pijn of de klacht verminderen of verdwijnen.
Met voetreflexzonetherapie kunnen klachten of blokkades in het lichaam via reflexzones op
de voet behandeld worden.
Groothandel
Bij onze groothandel kunnen pedicures, masseurs en fysiotherapeuten terecht voor
benodigdheden voor hun praktijk. Ook u kunt bij ons terecht voor een advies over de producten.
Hebt u na het lezen van dit artikel belangstelling voor een behandeling of vragen, neem dan
gerust contact met ons op.
Groepspraktijk 2Pedicure: Goirkestraat 12a, 5046 GK Tilburg. : 013 203 43 65
: www.2pedicuretilburg.nl : info@2pedicuretilburg.nl
Pedicure groothandel 2Pedicure.nl: Goirkestraat 12a, : 06 28 41 20 70
: www.2pedicure.nl : info@2pedicure.nl
: 2pedicure.nl
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!
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It’s a stumble,
not a fall

Refillcolors

Voor inktcartridges komt u naar Refillcolors. Wij vullen uw cartridge
voor een spectaculaire prijs.

Waarom het zo druk is
bij Refillcolors?
Vanwege het voordeel
èn omdat de klant weet
dat hij bij een betrouwbaar
en deskundig bedrijf komt!

Door: Theo van Etten

“Gaat het?” riep de vrouw die zag dat ik
gevallen was. “Nee!” zei ik. “O!” riep ze,
terwijl ze doorfietste. - (Paulien Cornelisse)
Bent u wel eens gevallen of gestruikeld?
Letterlijk of figuurlijk? En ook weer
‘opgestaan’? Gelukkig bent u niet de enige.
De geschiedenis kent tal van anekdotes over
mensen die u voorgingen, ik heb er al heel
wat verzameld. In mijn programma vertel ik
u aan de hand hiervan graag over de
geschiedenis van de struikelende mens.
Omgaan met tegenslag
Omgaan met tegenslag is de rode draad in een
verkenningstocht waarvan de route weliswaar
is uitgestippeld, maar waarin voldoende
ruimte overblijft om onverwachte zijpaden te
bewandelen. En zo belanden we uiteindelijk
op de plaats van bestemming. Literaire teksten
en foto’s, persoonlijke ervaringen, anekdotes
en observaties vormen de hoofdmoot van
mijn programma. Alle vormen en aspecten
van de ‘struikeling’ komen hierin aan bod.
U kiest zelf de vorm
Een monoloog (vrije val), een bloemlezing van
gedichten of een stand-up comedypresentatie,
het is allemaal mogelijk. Historische val-
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partijen zoals die van Icarus zullen de revue
passeren. Diverse vormen van de val zal ik
met u bespreken: van bang proberen tot
achteloos gemak. Van luie onverschilligheid
tot brandende ambitie. Van de brutale
buitenkant tot het veilige midden. En
uiteraard beantwoord ik graag uw vragen.
‘Hoe hard je ook je best doet, het leven kan
elk moment het tapijt onder je voeten wegtrekken. Ziekte, dood, ontslag, pech, het
laat de wereld volmaakt onverschillig.
Accepteer dat het leven absurd is en geen
zin heeft.’ - Albert Camus
Bent u nieuwsgierig naar mijn presentatie?
Neem dan contact met mij op.
: 013-535 82 21 of : 06-22 81 24 38.
: j.staps@hetnet.nl Ik spreek u graag!

Cartridges vullen
Refillcolors is een voorloper van de vele inktvulstations die later verschenen en heeft een
flinke dosis ervaring. Enthousiaste eigenaar
Ramon van den Hoek: ”Het leven is al duur
genoeg, dus waarom teveel betalen voor een
cartridge?!” Hij runt sinds 2011 de winkel aan
de Veldhovenring in Tilburg, waar hij eerder
al vijf jaar in loondienst werkte. “De klant
moet een goed product krijgen”, benadrukt
hij. ”Wij vullen cartridges van vrijwel alle
bekende merken: HP, Canon, Brother,
Samsung enzovoorts.”
Bij Refillcolors is het klaar terwijl u wacht. De
inktpatronen worden gevuld terwijl de klant
geniet van een kop koffie of thee. En dat
tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Al vanaf
€ 3,50 worden er patronen gevuld, de duurste
cartridgevulling kost € 17,50. “Je bespaart
toch al gauw 70 tot 80 procent,” aldus Ramon,
die tevens 100 procent garantie geeft.
Cartrigdes vullen is een uitstekende manier
om voordelig te blijven printen zowel voor
particulieren als voor bedrijven. Ook tonerinktpatronen worden gevuld (vanaf € 19,95).

Lindentuin Het Afscheidshuis aan Oude Lind feestelijk geopend
Wethouder Hans Kokke en Uitvaartleidster
Gerrie van Oirschot onthullen het bankje
met de bijzondere tekst:

Voor u, een letterlijk steuntje in de rug

Wethouder Hans Kokke , de uitvaartleidsters,
directeur Harrie van Dun, en iedereen die
heeft meegeholpen met de verbouwing

Nieuwe cartrigdes, printers
en kantoorartikelen
Bij Refillcolors kunt u ook terecht voor
nieuwe cartridges van alle bekende merken.
Daarnaast voert Ramon het eigen merk
Second Life. En: alles is op voorraad. Verder
verkoopt Refillcolors diverse printers. Ramon:
“De printers worden tegen de gangbare
prijzen verkocht. Ja, de grote ketens en de
internetbedrijven zijn goedkoper. Maar krijg je
dan dezelfde service? Als er een storing is, kan
men hier terecht of ga ik naar de mensen toe
en dan lossen we het in no time op. Installeren
wordt ook door mij gedaan. Zeker, veel
mensen kunnen dat zelf. Maar niet iedereen
is thuis in de printerwereld of heeft zin in dat
gedoe. Voor 25 euro wordt dan je printer
keurig geïnstalleerd. Met optimale garantie.”
Tot slot verkoopt Refillcolors diverse kantoorartikelen. Regelmatig zijn er interessante
aanbiedingen. Neem daarvoor, en voor alle
verdere informatie, eens een kijkje op de
website. En kom eens langs bij Refillcolors:
u parkeert gratis, vlakbij de winkel.
Refillcolors Veldhovenring 32,
: 013-580 05 80 : www.refillcolors.com

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord,
ook voor ondernemers uit de wijk

Op vrijdag 15 september is de nieuwe
Lindentuin bij Het Afscheidshuis van
Uitvaartbegeleiding In Harmonie aan de
Oude Lind in Tilburg officieel geopend door
wethouder Hans Kokke. Het Afscheidshuis
is tevens heropend nadat het een een
nieuwe inrichting en nieuw interieur kreeg.
Wekenlang is er hard gewerkt aan de
Lindentuin bij Het Afscheidshuis van
Uitvaartbegeleiding In Harmonie aan de
Oude Lind in Tilburg. Op de plek waar nu
de Lindentuin is, stond voor kort nog een
onbewoonbaar verklaarde woning. Na
de sloop ontstond daar de perfecte plek
voor een prachtige stadstuin naast het
al bestaande Afscheidshuis. “We willen
nabestaanden een plek geven waar ze zich
kunnen terugtrekken als het ze te moeilijk
wordt”, vertelt Harrie van Dun, directeur
van Uitvaartbegeleiding In Harmonie.

Lindebomen
Het Afscheidshuis is een typisch Tilburgs
pand. Daarom was de keuze voor de inrichting
van de echte stadstuin snel gemaakt. Het
resultaat is een lichte tuin met vijf grote
lindebomen, lavendel en hortensia’s. De tuin
wordt door een hekwerk, verborgen achter
taxushagen, afgeschermd van de drukke weg.
Een overkapping met daaronder een zitje
biedt ook buitenruimte voor nabestaanden
wanneer het weer wat minder is.

Het Afscheidshuis heeft nu voortaan
een invalidentoilet, ook de huiskamer is
heringericht met een nieuw keukenblok,
een nieuw plafond en een nieuwe vloer.
Het hele project duurde enkele maanden,
en het resultaat mag er wezen. Met de
komst van de Lindentuin en herinrichting
van Het Afscheidshuis aan de Oude Lind,
hoopt Uitvaartbegeleiding In Harmonie de
nabestaanden nog beter te kunnen
ondersteunen.

De Lindentuin heeft zijn naam niet alleen
te danken aan het adres (de Oude Lind)
en de nieuwe lindebomen, maar ook aan
het woord Lint. Van Dun: “Dat is voor ons
een teken van verbinding van het drukke
leven in de stad, naar mensen die zijn
opgebaard in Het Afscheidshuis. Linten
verbinden, ook deze betekenis zit erachter.”

Verdubbeling donatie Ronald Mc Donaldhuis
Op de succesvolle openingsavond is er na
de onthulling nog volop nagepraat door
nabestaanden en uitvaartleidsters. Er is
gelachen en gehuild, geborreld en gepraat.
Ook heeft iedereen die aanwezig was, een
financiële bijdrage geleverd aan het Ronald
Mc Donaldhuis. Omdat Uitvaartbegeleiding
daar vriend van is, verdubbelde zij het bedrag.

Vanaf € 7,50 per keer kunt adverteren
in Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Voor
dat bedrag worden uw contactgegevens
op de pagina ‘wijkinformatie’ geplaatst
(meestal pg. 15).
Wijkbewoners kunnen uw gegevens
dus altijd terugvinden. Bovendien
krijgt u de mogelijkheid om GRATIS één
redactioneel artikel te plaatsen. Voor
slechts € 52,50 kunt u zelfs het hele
jaar van deze dienst gebruik maken.
Advertentietarieven, planning en
oudere edities downloaden : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

LANETTE
Beauty &
Body Clinic
Door: Netty Dekkers
Cryolipolyse of zoals we het in Tilburg
zeggen ‘vet bevriezen’, wint steeds meer
aan populariteit. In LANETTE Beauty &
Body Clinic zien we elke dag klanten die
tevreden zijn over deze behandeling.
Het idee van cryolipolyse is eigenlijk heel
simpel. Als we spekjes bakken, is het vet
vloeibaar. Maar als we de spekjes in een pan
in de koelkast plaatsen bij 4 graden, stolt het
vet. Dit principe heeft tot de ontwikkeling
van de methode cryolipolyse geleid. Het
vet in de vetcellen wordt afgekoeld tot
het stolt. Door de stolling beschadigt de
vetcel en sterft deze af. Cryolipolyse komt
in plaats van de agressieve en gevaarlijkere
liposuctie behandeling. Cryolipolyse is
veiliger. Afhankelijk van het einddoel kunnen
meerdere behandelingen nodig zijn.
Bezoek onze website voor meer
informatie: : www.lanette.eu
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

Iedere editie geeft Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje, een dankjewel aan een vrijwillig(st)
er in Oud-Noord. De redactie wil een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.
Door: Claudia van der Waal
Frans (71) werkt als vrijwilliger in het
TextielMuseum. Hij wilde niet alleen maar
wel samen met andere vrijwilligers van het
TextielMuseum op de foto: Jacolia, Toon,
Paul en Sjef en alle andere vrijwilligers (die
niet op de foto staan) zijn ook bedankt voor
het vrijwilligerswerk dat ze verrichten in het
Frans en Paul voor een weefgetouw
TextielMuseum. Met al bijna 19 werkzame
jaren bij het TextielMuseum,
mag Frans, als langst zittende
vrijwilliger, het woord voeren.
Eerst nog even een machine
goed zetten. Met een zwarte
veeg op zijn arm, zochten we
naar een plek voor het interview:
de personeelskantine. Daar
is het een gezellige boel. Alle
medewerkers komen er bij elkaar
als ze klaar zijn met een rondleiding, met andere taken of voor
een pauze. Er is koffie en ruimte
Sjef, Jacolia, Frans, Paul en Toon voor het door Jacolia getuft tapijt
om hun boterham te eten.

10 jaar Ratjetoekoor

Het Tilburgse RatjetoeKoor bestaat 10 jaar! Dit viert ze op 12 november met een
geweldig concert samen met de Parelmuzikanten in Wijkcentrum de Heijhoef
2007 – 2017
In 2007 besloten enkele mensen om een koor op te richten. Na een bijeenkomst met belangstellenden, was het “Smartlappenkoor Ratjetoe” op 19 september 2007 een feit.
En nu, 10 jaar later, staat er een heel gezellig koor met 53 leden incl. dirigent en
muzikanten. De naam is sinds de oprichting gewijzigd in ’RatjetoeKoor’.
Ook het repertoire is wel iets veranderd. Het koor zingt nu mooie en gezellige Nederlandstalige
liedjes, maar ook Engelstalige liedjes uit de jaren ’60 –’70. Die zijn voor iedereen herkenbaar en
worden volop meegezongen. RatjetoeKoor is zowel binnen als buiten de regio bekend. Het koor
treedt op tijdens feestavonden, recepties, en koffieconcerten; met Kerstmis, tijdens andere
binnen- of buitenactiviteiten bijvoorbeeld in verzorgingscentra.

Uitnodiging 12 november

Het 10-jarig bestaan van RatjetoeKoor, wordt op 12 november uitbundig gevierd met een
geweldig concert in samenwerking met de Parelmuzikanten. U bent allen van harte uitgenodigd
om dit feest samen met RatjetoeKoor te vieren.
Locatie: Wijkcentrum de Heijhoef, tijd: 14.00 – 17.00 uur. (gratis toegang)
Muzikaal vervolg met De Parelmuzikanten
Vorig jaar gaf RatjetoeKoor ook samen met de Parelmuzikanten een succesvol concert in een
volle zaal van Den Boogaard in Moergestel. Het publiek reageerde uitbundig tijdens dit concert.
En ook De Parelmuzikanten en RatjetoeKoor waren erg enthousiast. Er gingen onmiddellijk stemmen
op voor een muzikaal vervolg. Welnu, een mooie gelegenheid hiervoor is dit tienjarig jubileum!
RatjetoeKoor uit Tilburg heeft als doel samen gezellig te zingen en dat aan iedereen te
laten horen. De repetitie is elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in MFA De Poorten. Meer informatie : www.ratjetoekoor.nl

Frans zit vanaf zijn 14e ‘in de textiel’. Op zijn
48ste moest hij noodgedwongen stoppen
met zijn werk. Toen hoorde hij dat ze bij
het TextielMuseum rondleiders zochten. Hij
solliciteerde en leidt sindsdien groepen rond
in het TextielMuseum. Op afroep, 1 tot 4 keer
per week. Het TextielMuseum zet Frans in voor
2 type rondleidingen: Industrialisatie waarin
hij vertelt over hoe handwerk machinewerk
werd en later overging op computergestuurde
techniek, en de rondleiding in het TextielLab.
Wat het zo leuk maakt om te doen, is de
afwisselende samenstelling van de groepen.
Op het ene moment leidt hij scholieren
rond, die het museum ‘verplicht’ een bezoek
brengen. Op een ander moment leidt hij
gezinnen met kinderen of ouderen rond.
Die zijn vaak verbaasd als ze zich realiseren
wat er allemaal gedaan moet worden
voordat je een kledingstuk kunt dragen.

In de jaren die volgden werkte Fans als kok
op de vliegbasis van de luchtmacht in GilzeRijen. Daar is hij in ’94 mee gestopt vanwege
hartproblemen en sinds ’98 is hij vrijwilliger
en rondleider in het TextielMuseum.

Naast de rondleidingen, zet Frans zich ook als
vrijwilliger in op dinsdag en donderdag in het
TextielLab. Daar geeft hij demonstraties van
de machines. Er staat een trapweefmachine
die ‘Brabants bont’ maakt in rood en wit.
Kinderen die erop mogen fietsen, laat
Frans dan geloven dat hij kan toveren: hij
laat de draad iedere centimeter van kleur
veranderen, van wit naar rood en terug.

Ergens in maart heeft Frans, zonder dat hij het
wist, meegewerkt aan de stof van de mantel
van Koningin Maxima, die ze gedragen heeft
tijdens Koningsdag in Tilburg. De mantel is
ontworpen door Jan Taminiau. Ook heeft
hij meegeweven aan het tafellaken dat als
geschenk is aangeboden aan het koningspaar.
Frans voelt zich gelukkig dat hij zijn vak, dat er
eigenlijk niet meer is, in het TextielMuseum
desondanks met veel waardering kan
uitvoeren. Er zijn nog maar 5 vrijwilligers die
in hun werkleven echt met de oude machines
gewerkt hebben. Frans is er daar 1 van. Zij
zetten met veel passie en kennis deze machines
in werking. Het waren toch wel andere tijden:
“Tegenwoordig gaat alles met de computer”.

Frans heeft het echte textielvak al op
jonge leeftijd geleerd. Hij heeft de 2-jarige
dagopleiding op de Lagere Textielschool
doorlopen. Daarna heeft hij de avondopleiding
gevolgd op de Hogere Textielschool. Daar
leerde hij spinnen, weven, apprêteren en
verven en haalde hij het BETEX diploma.

Frans geeft nog een kleine demonstratie in
het TextielLab, waar ook ik al weef-fietsend
de rode en witte draden zag afwisselen.
Dan roept de plicht hem weer: een machine
die het niet meer doet en waarvoor hij
tijdens ons gesprek al 3 keer is gevraagd
om deze weer aan de gang te krijgen.

Het bloemetje is beschikbaar gesteld door: all about flowers Vredeman de Vriesstraat 89
: 013 544 07 60 : info@all-aboutflowers.nl : www.all-aboutflowers.nl

Die Schöpfung: van duisternis naar licht
Op zaterdag 11 november voeren het Hasselts Gemengd
Kapelle Koor en Cantiqua Concert onder leiding van
Arjan van Baest gezamenlijk het beroemde oratorium
’Die Schöpfung’ (het scheppingsverhaal)
van Joseph Haydn uit.
Het wordt geen statische concertuitvoering,
maar het wordt een enigszins geregisseerde
uitvoering. Klank en beelden vormen samen
een harmonisch geheel om de muziek
nog meer zeggingskracht te geven.
De uitvoering vindt plaats in de Concertzaal
van Tilburg en begint om 20.30 uur. De regie is
in handen van Lieve van Tuijl. Het koor wordt
muzikaal begeleid door het Dordts Kamer
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Als 'broekie' is Frans
met werken begonnen bij
André van Spaendonck aan de Enschotsestraat.
Later werkte hij bij HFC Enneking; de wollenstoffenfabriek in 't Goirke. Daar bleef hij
werken totdat hij in 1975 zijn baan verloor: De
Tilburgse textielfabrieken sloten hun deuren.

Orkest en klavecinist Ramon van den Boom.
De drie solisten zijn: sopraan Rianne Wilbers,
tenor Peter Vos en bas Marcel van Dieren.
Haydn werd geïnspireerd door de oratoria van
Händel. Twee jaar werkte hij aan het stuk
en in maart 1799 was de eerste openbare
uitvoering. Het was meteen een groot succes.
Zeer begrijpelijk is dat dit één van de meest
uitgevoerde oratoria uit de koorliteratuur.
De muziek van Die Schöpfung is zeer beeldend,
zoals bijvoorbeeld in de inleiding, waar het
orkest de chaos uitbeeldt vóór de schepping.
In het eerste deel worden de eerste vier dagen
van de schepping bezongen door het koor en
de aartsengelen Gabriel, Uriel en Raphael. Het
koor zingt God lof toe na elke scheppingsdag.
Het tweede deel van het oratorium begint
met de vijfde scheppingsdag waarop de
vogels en vissen worden geschapen. Op de
zesde scheppingsdag komen de andere dieren
voorbij, van leeuw en tijger tot insecten
en wormen. Als laatste wordt de mens
geschapen, waarna het koor het deel afsluit
met een jubelzang over de ’voltooiing van
het grote werk’. In het derde deel bezingen
Adam en Eva de pracht van de schepping en
de heerlijkheid van het paradijs. In dit deel
draait het om rust, schoonheid, vrede, geluk
en liefde. Het oratorium wordt afgesloten met
een door koor en solisten gezongen lofprijzing.
Toegangskaarten à 25 euro bestellen:
Lia de Kok : 013 533 41 32 of
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com
Harrie Wijnans : 013 571 20 68 of
: voorverkoophgkk@gmail.com
Concertzaal Tilburg : 013-543 22 20
of kassa Louis Bouwmeesterplein 1
52952628

Frans van de Gender, dank je wel!
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WIJKRAAD LOVEN-BESTERD
De wijkraad zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te
verbinden en te sturen. We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en de behoefte samen actief vorm te geven
aan onze woonomgeving. Het gaat erom dat we met ze’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het bestuur
van de Wijkraad Loven-Besterd bestaat op dit ogenblik uit zeven actieve leden. Samen met een divers aantal wijkbewoners en
genodigden, komen wij iedere tweede woensdag van de maand om 19.30u bij elkaar in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36.

Wijkschouw Loven Besterd 2017
De wijkschouw is een georganiseerd overleg
waarin bewoners en professionals samen de
buurt ’aanschouwen’.
Wat is de wijkschouw
Al wandelend gaat een groep mensen door de wijk, wijkbewoners vertegenwoordigers van de gemeente, bijvoorbeeld de wijkagent, de woningcoöperatie(s)
en andere betrokkenen. Tijdens de wijkschouw komen diverse onderwerpen
aan bod, positieve onderwerpen en ook verbeterpunten voor de wijk. Denk
bijvoorbeeld aan de sociale samenhang; inspirerende projecten; gevaarlijke
plekken of andere problemen in de wijk; onderhoud van de buitenruimte; verkeer;
veiligheid; tuin- en groenonderhoud; pleinen; sportveldjes, enz.
Door samen letterlijk op de onderwerpsplek te staan, wordt het besprokene
aanschouwelijk en daardoor concreter. Bij de wijkschouw staat inzicht in sterktes
en zwaktes van de wijk of buurt vanuit het perspectief van bewoners, voorop. Met
andere woorden: hoe ervaren wij als bewoners de leefbaarheid in onze wijk en buurt?
Rol wijkraad
Vooraf inventariseert de wijkraad met input van o.a. wijkbewoners welke
problemen er specifiek in de openbare ruimte spelen en mogelijke oplossingen
die opgepakt worden door de uitvoerende instanties zodat de aangegeven
problemen direct na de Schouw worden opgelost of aangepakt.
De wijkraad raadpleegt iedereen die dat wil in de wijk en gaat in dialoog met
bewoners over de wijk. Het doel is om samen de leefomgeving te verbeteren en
collectief informatie te verzamelen over de wijk/buurt.
De wijkschouw Loven-Besterd is er voor iedereen
Aan de wijkschouw kunnen ongeveer 5 tot 10 wijkbewoners van alle leeftijden
deelnemen. Aangevuld met wijkorganisaties en andere professionals maakt deze
groep een wandeling en/of fietstocht door Loven-Besterd. Al pratend laten jong
en oud de goede aspecten en de verbeterpunten van de wijk zien.
Lijst met meldingen
De wijkschouw resulteert in een lijst met meldingen. Deze meldingen worden
vaak voorzien van foto’s en filmpjes. En ook komt de lijst vaak tot stand door
middel van de antwoorden op vragenformulieren over de wijk. Dit materiaal komt
direct van de wijkbewoners en vormt input voor de wijkverbeterplannen. Het is
een leuke methode die relatief gezien weinig inspanning vergt om een en ander
te concretiseren. De lijst wordt opgepakt door de gemeente en/ of één van haar
partners. Aan het wijkoverleg en de schouwers van de wijk wordt teruggekoppeld
wat er met de meldingen gedaan wordt.

Diversen
Sensoor
GGZ
Zorgbelang
Eenzaamheid: Wijkcentra
ContourdeTwern
Ronde Tafelhuis
De Vriendschapsbank
De Huiskamer
MST
Kerken met stip
Inlooplunch
Resto-013
Relatie:
IMW
Blauwe Maan
Psychisch:

www.gratisafhalen.nl, www.marktplaats.nl, www.repaircafe.org,
kleinkarwei@contourdetwern.nl
www.sensoor.nl, 0900-07 67 of 013 544 15 44
www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Contact/Locaties-en-adressen/Tilburg
www.zorgbelang-brabant.nl/contact
www.contourdetwern.nl

www.rondetafelhuistilburg.nl
www.contourdetwern.nl/vriendschapsbank
www.huiskamergoirkestraat.nl
www.rooihart.org, Gasthuisring 54a
www.kerkenmetstip.nl/parochie-peerke-donders
www.parochiepeerkedonders.nl/zorg/inlooplunch
www.resto-013.nl
www.imwtilburg.nl
www.blauwemaan.nl, Wilhelminapark 55, 013 584 16 94
www.slachtofferhulp.nl/geweld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
Huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/noord-brabant
www.veiligthuismiddenbrabant.nl/ www.politie.nl/themas/huiselijk-geweld
Buurtbemiddeling
www.buurtbemiddelingtilburg.nl
Ouderen:
KBO
www.kbo-brabant.nl, kringTilburg
Zonnebloem
www.zonnebloem.nl/regio-tilburg
SeniorenRaad Tilburg www.seniorenraadtilburg.nl
www.korrelatie.nl, www.ouders.nl, www.home-start.nl,
Kinderen:
Opvoeden
jeugdzorginbrabant.wordpress.com/centrum-jeugd-en-gezin
Coaches4Juniors
www.contourdetwern.nl, 013 583 99 99,
Spel aan Huis
gezinsondersteuning@contourdetwern.nl
Jongeren:
Bureau Jeugdzorg
www.jeugdbeschermingbrabant.nl, Alleenhouderstraat 25, 013 462 03 00
R-Newt
www.r-newt.nl/locatie/the-dizz
Stichting De Mandala
www.demandalatilburg.nl
Huisvesting: SMO-Traverse
www.smo-traverse.nl
RIBW
www.brabantzorg.net/brabantzorg/organisaties/RIBW-Brabant
Algemeen:
We helpen
www.wehelpen.nl
Juridisch:
Rechtswinkel Tilburg www.rechtswinkeltilburg.nl Ringbaan West 96 013 535 31 35
Al deze websites makkelijk aanklikken, download Wijkkrant Tilburg Oud-Noord editie oktober
2017: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton en klik de websites aan in de pdf. Voor diegene die
geen computer/internet heeft: de wijkraad heeft ervoor gezorgd dat er een ‘wijkcomputer’ staat in
De Wissel, Meer informatie: 013 542 24 38, mail: infodewissel@contourdetwern.nl

Oproep
Heb je zin om deel te nemen aan de wijkschouw? (datum nog nader te bepalen)
Heb je iets te melden of wil je gewoon een middagje op stap zijn met een
gezellige groep mensen die het beste met Loven-Besterd voor heeft? Geef je dan
op via: info@loven-besterd.nl of bel met wijkraadslid Ronald 013-543 93 60. Na
afloop van de schouw, kan de groep informeel verder babbelen onder het genot
van een hapje en een drankje.

Sociale kaart Tilburg

Hieronder vindt u hulporganistaties betrokken bij Tilburg Oud-Noord, voor nog meer informatie:
Algemene hulpsite Tilburg: T Helpt: www.t-helpt.nl
Soort
Instelling
Informatie
probleem
Financieel:
Stichting Tilburgse
info@tilburgsevoedselbank.nl, www.tilburgsevoedselbank.nl
Geen eten in huis Voedselbank
Schulden

Aanvullingen

Kinderen

Materieel:

Bureau Schuldhulpverlening
Nibud
Diversen
IMW
Samaritaan

Spoorlaan 448, www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/schulden
www.zelfjeschuldenregelen.nl, www.nibud.nl, www.berekenuwrecht.nl
www.schuldinfo.nl
www.imwtilburg.nl
www.parochiedevlaspit.nl/de-samaritaan

Gemeente Tilburg

www.tilburg.nl/inwoners/belastingen/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen

Belastingdienst
Voor school en
vrijetijdsbesteding
Jong Nederland ASG
Loven-Besterd
Stichting Jarige Jop
Kinderadviesraad
ZorgSaam voor Jeugd
Studenten met een
beperking
Vincentiusvereniging
La Poubelle
Kringloop Tilburg
Tante Pollewop

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
Stichting Leergeld Tilburg, www.leergeld.nl/tilburg
www.jongnederlandasg.nl
www.jongnederlandlb.nl
www.stichtingjarigejob.nl, www.tilburgsevoedselbank.nl
www.kinderadviesraadtilburg.nl
www.zorgsaamvoorjeugd.nl
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/
omstandigheden/functiebeperking/voorzieningen/financien
www.vincentiustilburg.nl
www.kringlooplapoubelle.nl
www.kringlooptilburg.nl
www.tantepollewop.org

Zo lang
mogelijk
meedoen.

omdat u
online kunt
bankieren.

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

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

‘Sky Mirror’

Foto: Marie-Anne Berkers
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Het is zover:
Er is een nieuwe
kindercampus in Tilburg. Wij, voorheen
Eerste Jan Ligthartschool, OBS Yore en kinderopvang Anak Anak
hebben gezamenlijk onze nieuwe naam onthuld:

Oculus
Oculus is de Latijnse naam voor oog. Voor ons is de vertaling
in de praktijk breed toepasbaar: oog voor elkaar, oog voor ieder kind, met open ogen
kijken we naar de wereld om ons heen. We ontwikkelen een brede kijk en doen dit af en toe met
een knipoog. Vanaf nu zijn we samen onderdeel van Kindercampus Oculus!

Elyze Beuving geeft prinses Beatrix
een bloemetje
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Op zaterdag 16 september
was het zover, bij De Pont museum werd het prachtige
kunstwerk ‘Sky Mirror’ van kunstenaar Anish Kapoor geopend.
De leerlingen van basisschool Cleijn Hasselt hadden hierbij
een speciale rol: zij mochten prinses Beatrix verwelkomen
op deze bijzondere dag.
Basisschool Cleijn Hasselt en De Pont museum zijn in 2017

Met deze nieuwe naam beginnen we aan onze gezamenlijke toekomst. Een kindercampus die kijkt
een bijzondere samenwerking aangegaan. Met het project
naar mogelijkheden van kinderen, die van 0 tot 13 jaar een doorgaande lijn creëert waardoor kinderen
ontdekT@dePont zijn leerlingen van de school door
zich veilig en gezien voelen. De uitgangspunten: we
gaan uit van het competente kind en we vragen het de
Saskia Dellevoet i.s.m. Marika Taborsky opgeleid tot
kinderen, zijn zichtbaar in onze manier van werken.
ambassadeur van het museum. Zij hebben zelf een
Bij Oculus vinden we het belangrijk dat kinderen een brede portrettenschilderij gemaakt, maar kunnen vooral alles
ontwikkeling doormaken en daarom zijn onze speerpunten,
vertellen over de kunst in het museum tijdens de
naast goed onderwijs: cultuur, sport en gezond leven. Deze
rondleidingen die zij geven. Hiermee wordt een sterke band
speerpunten zullen zichtbaar zijn in ons aanbod en in onze
gecreëerd tussen de school, de wijk en het museum.
uitstraling.

We zijn er klaar voor!

In augustus starten alle basisschoolleerlingen in het
gebouw aan de Ringbaan Oost, waarna we in januari, als
de gebouwen aan het plein klaar zijn, onze intrek nemen
in de nieuwe locatie, waar we in de twee gebouwen
een eenheid zullen vormen.
Tot 1-1-2018
Kindercampus Oculus Ringbaan Oost 275 (onderwijs)
5014 GE Tilburg : 013 542 30 82
Vanaf 1-1-2018
Bankastraat 2 (onderwijs unit 2 en 3 en BSO)
5014 BW Tilburg : 013 543 46 43
St. Willebrordplein 6 (kinderopvang en onderwijs unit 1)
5014 BX Tilburg : 013 535 09 08
: oculus@opmaat-scholen.nl

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

Niet voor niks mochten deze ambassadeurs, samen met andere
leerlingen van Cleijn Hasselt, een warm welkom verzorgen
voor de prinses. Gekleed in shirts van het museum en de school,
helemaal in stijl met een hoedje op, stonden de leerlingen op
hun zelf gekrijte loper klaar voor het ontvangst. Iedere leerling
had een bordje met ‘Welkom’ in TilburgsAns-letters erop in
de hand en met een grote lach begeleidden zij in een minichoreografie de prinses naar het kunstwerk van Anish Kapoor.

Ambassadeur Elyze Beuving had helemaal een bijzondere rol op
deze dag. Zij mocht de prinses persoonlijk welkom heten en haar een
boeketje bloemen aanbieden. De prinses heeft
zichtbaar genoten van het ontvangst en nam
de tijd om echt te kijken naar dat wat de
kinderen voorbereid hadden. En toen zij de
auto enkele uren later weer instapte, had ze
het bosje bloemen nog steeds bij zich!
Het was erg spannend, maar vooral ontzettend
leuk. De kinderen, ouders én het team van
basisschool Cleijn Hasselt zijn meer dan trots
dat zij dit bijzondere moment, dankzij deze
samenwerking met het museum, mee hebben
mogen maken en een Hasselts tintje hebben mogen geven.
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Kinderstad: peuterspeelzaal
Baselaer zoekt vrijwilliger
Ligt je hart bij kleine kinderen
in de leeftijd van 2-4 jaar,
en heb je wat tijd over?
Dan is deze vacature voor
een vrijwilligster bij onze
speelzaal wellicht iets voor jou!
Wij zoeken iemand die enthousiast,
creatief en vrolijk is om samen met ons, onze
peuters een fijn dagdeel te bezorgen .
Denk aan spelen, knutselen,
liedjes zingen, voorlezen etc.
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Spreekt dit je aan, neem dan
contact op met de leidsters
- Wilma, Sharnella, Inge van peuterspeelzaal Baselaer.
Hoefstraat 175
: 013 542 20 55

Kerkibo

Pompoenen snijden

Op zaterdag 28 oktober gaan we
weer creatief pompoenen uitlepelen
en snijden i.v.m. Halloween. Het is
van 14:00 tot 16:00 uur. We hebben
allerlei formaten pompoenen, zolang
de voorraad strekt. De toegang
is gratis en reserveren is niet
mogelijk. Wij verzoeken u uw kind
mee te helpen, indien nodig.
: kerkibo@goirke-hasselt.nl
Bezoekadres
Bisschop Bekkerslaan 202a
Ingang onder Drömof-flat.
Kerkibo is ook bereikbaar via de
Goirkestraat (Norbertijnerpoort)
: www.kerkibo.nl
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De vakantie is voorbij. Alles is weer op gang
gekomen. Kinderen gaan naar school, ouders naar hun werk en de eerste
zwemles zit er ook weer op. Alles gaat gewoon weer allemaal zijn gangetje.

Toch niet helemaal. Voor Scouting Esjeeka is het meer dan alleen het seizoen beginnen. Op 2 september
vlogen niet alleen de oudste kinderen van de diverse speltakken over naar de volgende speltak. Zo werden
Bevers Welpen; Welpen werden Scouts, etc. Nee, vandaag zijn alle scoutingroepen van Esjeeka overgevlogen naar
een tijdelijke locatie.

n den
Leerkracht Tjeerd va

Elsen met zijn nieuwe

klas

Scouting zou scouting niet zijn als ze daar geen activiteit van zouden maken. Dus verzamelde de hele groep, van Bever
tot RSA en van leiding tot ouder, zich in het Wilhelminapark. Daar werd iedereen in groepjes ingedeeld om met een
speurtocht te vertrekken naar de nieuwe locatie.
Een halve steek en een 8-knoop
We kregen per stukje van de tocht naar de nieuwe locatie een techniek die hoorde bij de diverse speltakken. Zo werd
het ook steeds een beetje moelijker. Weet jij het verschil tussen een halve steek en een 8-knoop? Als de eerste linksaf
betekent en de tweede rechtsaf, wordt zo’n tocht best een uitdaging. De uitleg over 'Wat-te-doen-bij-fout-lopen?',
bleek dan ook niet overbodig.
Onderweg kwamen we posten tegen met opdrachten of spelletjes.
Ken jij alle figuren uit het Jungleboek? Mowgli en Baloe, die lukte
ons makkelijk, maar Tabaqui (de jakhals) en Jacala (de krokodil)
kenden we niet dus dat maakte het aardig moeilijk. Na een fikse
wandeling kwamen op de nieuwe locatie aan, BSO Elzen.
Sponzen op de oren
Scouting Esjeeka was zo overgevlogen naar de nieuwe
locatie. Nu de oudste leden van de diverse speltakken nog.
We begonnen met de Bevers. Ze moesten een parcours
afleggen door 2 zwembaden en over een opblaas-hindernisbaan. Aan de andere kant werden ze door de
Welpen opgevangen. Die kwamen er met een nat pak vanaf. Hoe ouder, hoe groter de handicap, zo kwam
de laatste met zwemvliezen, geblindeerde bril, zwembandjes en sponzen op de oren, aan de overkant.

Een mooi begin van het nieuwe seizoen in het tijdelijke nieuwe onderkomen, tot we straks naar ons
eigen gebouw in het Spoorpark kunnen.
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bij uw belastingaangifte
of administratie.
Informeer
vrijblijvend
naar
een
kostenopgaaf
op
maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

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

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

Welzijnspakket
De Bijsterstede biedt u een
welzijnspakket aan voor € 30,- per
persoon per maand. Gedurende de
hele maand kunt u gratis of tegen
gereduceerd tarief deelnemen aan
activiteiten.

Van 6 oktober t/m 10 november
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00
Dagelijkse openingstijden restaurant
‘de Brasserie’:
09.00 - 11.30: Koffie drinken
12.00 - 14.00: Warme maaltijd
Clubactiviteiten:
Computerhoek: Ma t/m Vr
en Ma/Di
Kegelen:
Maandag
Wandelclub:
Maandag
Bibliotheek:
Dinsdag
Hobbygroep: Di,Do

- 09.30-11.30
- 18.30-20.30
- 10.00-11.30
- 14.30-17.00
- 09.30-10.30
- 10.00-11.30

Alle onderstaande activiteiten zijn van
14.30 tot 16.30 uur:
Ma: Schilderclub/Indoor Boules
Di: Sjoelen
Wo: Bingo
Do: Barakken
Vr: Matinee/Karaoke

06 - Nationale Ouderendag
Vrijdagmatinee met optreden van
Bart van Loon als Rudi Rozenberg
- 14.30
13 - Samen Zingen - 14.30
14 - Eucharistieviering - 16.00
15 - Zondagmiddagmatinee met
optreden van De Grensmuzikanten
- 14.30
20 - Vrijdagmatinee met optreden van
Zand, Zeep en Soda - 14.30
27 - Vrijdagmatinee met optreden van
De Begonia’s - 14.30
29 - Koopzondag - 15.00 tot 17.00

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

03 - Samen Zingen - 14.30
10 - Vrijdagmatinee met een lezing
verzorgd door Marcel Reuver over
Bruin café, ook te huur voor feesten,
spraakmakende gebeurtenissen
partijen, koffietafels, recepties, etc.
in Tilburg - 14.30

Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken.
Warme maaltijd,
Van 12.00 - 13.45 uur
Van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Clubactiviteiten
Biljarten
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Bewegen
Maandag 10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag 14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag 9.30 - 11.45 uur
Koersbal
Donderdag 14.30 - 16.00 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl
Deelname activiteiten?
Mail dan naar
Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.
Of like onze Facebookpagina
www.facebook.com/
denherdgang
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.
Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een Kerkelijke viering in
ons restaurant.

Bent u of kent u iemand die bij De
Bijsterstede vrijwilligerswerk wil
komen doen? Dan nodigen wij u
uit om geheel vrijblijvend contact
op te nemen met Alex Hendrickx.
Telefonisch op nummer:
013 549 61 00
of per mail:
a.hendrickx@dewever.nl
Wij zoeken momenteel o.a. nog
vrijwilligers voor onze wandelclub,
de kegelclub, het winkeltje, de
bingo, voor de koffie- en thee
rondes op de afdelingen, voor
bezoekvrijwilligers en voor de
begeleiding van onze bewoners
van en naar diverse activiteiten.
Heeft één van deze functies of het
vrijwilligerswerk in het algemeen
binnen De Bijsterstede uw
belangstelling, dan hopen wij snel
met u in contact te mogen komen.

Optreden/presentaties
Donderdag 5 oktober
Ons Hermenieke
14.30 - 16.30 uur
Entree € 5,00*
Vrijdag 6 oktober
Indische dag
12.30 uur Indische maaltijd
€ 7,75. Graag vooraf opgeven in
restaurant.*

Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk binnen de
Bijsterstede? Dan kunt u contact
opnemen met Alex Hendrickx,
Coördinator vrijwilligers.
De Wever Thuis
24 uur zorg met een indicatie van CIZ,
thuiszorgadvies van maandag t/m
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.
Informatie tel: 0800 339 38 37
Appartementen huren
Appartementen huren op de
Bijsterstede?
Informatie Frans van Gurp.
Tel: 0800 339 38 37

Mensen die op zoek zijn naar
passende zorg en ondersteuning,
horen en lezen graag de mening van
anderen. Dat helpt hen bij het maken
van een weloverwogen keuze. Heeft u
ervaring met de zorg en
ondersteuning van de Bijsterstede en
bent u bereid dit met anderen te
delen? Dan kan dat op
www.zorgkaartnederland.nl
Samen maken we de zorg beter!

Mode/verkoop
Woensdag 18 oktober
Clara’s cadeautjes
9.00 - 12.00 uur
Maandag 23 oktober
Carma schoenenverkoop
14.00 - 16.00 uur
~

Vrijdag 6 oktober
Zangduo Arthur en Arlette
14.30 - 16.30 uur
Entree € 5,00*
Woensdag 25 oktober
14.30 - 16.30 uur
Koor ‘t Alternatief
Entree € 5,00*
Zaterdag 4 november
14.30 - 16.30 uur
Zangeres Linda van Tuijl

Den Herdgang is jarig, dus trakteert
op een gratis optreden.

~

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

Wist u dat!
Er in Den Herdgang ook
’s avonds warm gegeten kan
worden?
U tussen 17.00 en 17.45 uur
van harte welkom bent en
kunt kiezen tussen twee
verschillende menu's?
~

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407
5041 RR Tilburg
Tel: 013 549 26 00
Activiteiten:
Donderdag 19 oktober

Herfststukjes maken

Gerechten uit de oude doos
en trio Zand, Zeep en Soda met
liedjes van vroeger
Entree: € 5,00
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Brasserie de Refter

Kijk eens op onze Facebook pagina
JOANNES ZWIJSEN en like ons op
Facebook:
www.facebook.com/joanneszwijsen

Vrijwilliger

We zijn op zoek naar een vrijwilliger,
die met één van onze bewoners
gezellig een praatje maakt en er
samen mee gaat wandelen.
Tijden in overleg.
Graag aan melden bij
Margreet de Jong: 013 549 26 00

Bezoek ook eens ons Pop-UP Museum.
Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Deze maand mooie aquarel-en pentekeningen van dhr. E. Roest.
Elke week een ander lekker broodje!
Zie de aanbieding van de
week op Facebook:
www.facebook.com/joanneszwijsen
Dagelijks geopend van
8.00 tot 19.00 uur
Dagelijks een warme maaltijd van
11.45 tot 13.30 uur
Loop eens vrijblijvend binnen voor
onze lunchaanbiedingen, hapjes,
thema avonden of gewoon voor een
kopje koffie met iets lekkers erbij.

FILM IN DE POORTEN 2017 – 2018
Telkens de 2e vrijdag van de maand,
Aanvang 19.30 uur (Zaal open 18.45 uur)
Entree € 4,- incl. hapje en drankje. Abonnement € 21,Kaartverkoop aan de bar of receptie van De Poorten.

EEN MAN DIE OVE HEET (105 minuten)

Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en
staat bekend als de mopperkont van de
buurt. Maar Ove is niet bitter, hij gromt
alleen een beetje. Als hij het ergens niet
mee eens is, dan zegt hij dat, vooral tegen
zijn directe omgeving. Elke ochtend loopt
Ove een inspectierondje in zijn buurt,
terwijl hij foutief geparkeerde fietsen
verplaatst en de inhoud van afvalbakken
controleert. Er is een reden dat hij met dit
imago zijn buurtbewoners bewust op afstand
houdt, maar die
houdt hij voor
zichzelf. Tot de
nieuwe overburen op een
ochtend per
ongeluk zijn
brievenbus omver rijden. Er
begint een nieuwe
vriendschap, die
Ove de mooie
kant van het leven
weer laat zien.

10 november

Donderdag 26 oktober

Meer informatie:
www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/
Joannes-Zwijsen

2017: vrijdag 20 oktober, 17 november
2018: vrijdag 19 januari, 16 februari
20.00 tot 23.30 uur
Entree € 3,De vakantie is weer voorbij dus het ‘normale leven’ wordt weer opgepakt. Zo ook onze
dansavonden. Het vakantiekilootje, de stramme knietjes en de krakende enkels, dit
allemaal kan verholpen worden door te bewegen. Op de romantische tegelplakker
na is elke dans volop bewegen, wat langzamer met de Engelse wals, wat passioneler
met de tango en op een hoger tempo de foxtrot om maar wat voorbeelden te
noemen. Deze avonden zijn niet alleen om te dansen maar ook om lekker wat te
kletsen onder het genot van een vriendelijke geprijsde kop koffie en andere drankjes.
Net als onze DJ staan ook de nootjes en de borrelhapjes staan weer klaar.

13 oktober

Entree: € 5,00 incl. materialen
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Brasserie de Refter
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8 december, PERFETTI SCONOSCIUTI
12 januari, I, DANIEL BLAKE
9 februari, LION
9 maart, DEMAIN TOUT COMMENCE

LOVING
(123 minuten)

Uiterst
zorgvuldig
vertelt Jeff
Nichols
(Take Shelter,
Midnight
Special)
het waargebeurde
verhaal van
Richard en Mildred
Loving, de bescheiden aanstichters van de
rechtszaak Loving versus Virginia - een
mijlpaal in de geschiedenis van de
Amerikaanse burgerrechten.
Richard en Mildred trouwden met elkaar
in 1958 en overtraden daarmee de wet:
huwelijken tussen mensen van verschillend
ras waren in een groot deel van Amerika
verboden. Loving is geen rechtbankdrama,
maar een kalm, krachtig verhaal over liefde
en integriteit, gedragen door de geweldige
acteerprestaties van Ruth Negga en
Joel Edgerton.

WIJKNIEUWS
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Opnieuw leefbaarheidsonderzoek in alle buurten van Tilburg

Leefbaarheidsacties in Hasselt/Goirke-West
2015-2017

Ruim 50.000 huurders en woningeigenaren in Tilburg kregen in september een uitnodiging in de bus voor het invullen van een vragenlijst over
de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Bij de brief zit een inlogcode,
waarmee de vragenlijst online ingevuld kan worden. Dit kan nog tot
15 oktober.

Meldingen

Uit eten
Bij Resto 013 in de Poorten
kan er iedere zaterdagmiddag om 17.30 uur tegen
een betaalbare prijs worden gegeten. Speciaal voor
mensen die anders in hun
eentje moeten eten en die
geen grote beurs hebben.

Initiatieven in de buurt
Bewoners hebben samen schoonmaakacties
gehouden. Bijvoorbeeld in de Nassaubuurt en op het
Textielplein. Steeds meer mensen vragen zwerfafvalprikkers aan. Ook zijn er initiatieven voor het verbeteren van het groen in de verschillende buurten, en
bij één van de Nassauflats hebben buurtbewoners
nu moestuinbakken in kisten.

Een driegangen menu kost 7 euro, met de Meedoenregeling 4 euro en met de voedselbankpas of quiet
community-pas 2 euro.

De vragen gaan onder meer over de omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen, sociale contacten, vervuiling, wegen, groen en veiligheid.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kijken de gemeente en
de woningcorporaties in welke buurten de leefbaarheid beter moet en
welke acties daarvoor nodig zijn. De resultaten zijn begin 2018 bekend.
Uitkomst onderzoek 2015
Naar aanleiding van het onderzoek in 2015 is er een aantal wijken in
de stad benoemd als 'focuswijk'. Een van deze wijken is Hasselt/GoirkeWest. Binnen deze wijk zijn de bewoners van de Textielbuurt en de
Nassaubuurt het minst tevreden. Cijfers bevestigen dat meer dan 30
procent van de huishoudens in deze buurten in armoede leeft. Veel bewoners ergeren zich aan de rommel op straat, drugsgebruik en -handel
en andere overlast. Ook in het Kasteel, rondom het Kamgarenplein en de
Curaçaobuurt spelen (enkele van) deze problemen.

Hondepoep opgerömd?
Dègge bedankt zèèt dè witte!
Een van de grootste ergernissen
in het openbaar gebied is hondenpoep. De gemeente probeert
de overlast zoveel mogelijk te
beperken door het plaatsen van
voorzieningen als hondenpoepbakken, het aanleggen van uitlaatstroken en het schoonmaken
van de losloopzones. Maar al deze
maatregelen hebben weinig zin
als hondenbezitters hun gedrag
niet aanpassen.
Om de overlast terug te dringen,
is dit voorjaar de APV (Algemeen
Plaatselijke Verordening) aangepast. Hondenbezitters zijn voortaan verplicht om opruimmiddelen

bij zich te hebben als ze hun hond
uitlaten. Bij een overtreding van
deze regel kan een boete worden
opgelegd van 90 euro exclusief de
administratiekosten van 9 euro.
Naast de opruimmiddelen is ook
het opruimen van de hondenpoep
verplicht en moet de hond binnen
de bebouwde kom aangelijnd zijn.
Heeft u een creatief, innovatief en
bruikbaar idee om de overlast aan
te pakken? Wij horen het graag!
U kunt contact opnemen met uw
wijkregisseur Inez Rastovac of
Jaap Quispel: zie onder wie uw
aanspreekpunt is.

Samen met de partners, zoals de woningcorporaties,
de politie en de sociaal werkers, heeft de gemeente
de afgelopen twee jaar veel aandacht gegeven
aan het nog beter bekend maken van het Centraal
meldpunt en de Buitenbeter app. De Buitenbeter
app wordt inmiddels vaker gebruikt om klachten te
melden. Mede hierdoor hebben we de afgelopen periode een aantal henneppanden kunnen ontruimen.

Buurtmarkten
Sinds 2016 zijn er buurtmarkten in de Poorten waar
buurtbewoners kinderkleren, speelgoed en huisraad
kunnen ruilen of tegen een zacht prijsje verkopen.
Dit is in samenwerking met de wijkraad, de parochie
Peerke Donders, het IMW, ContourdeTwern en de
gemeente. De volgende buurtmarkt is op zondagmiddag 26 november. U kunt zich aanmelden voor
een gratis tafel bij Reneé von der Fuhr
(renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl;
06 20 97 74 64) of bij Karlijn Verschuren
(karlijnverschuren@contourdetwern.nl;
06 10 32 93 69).
Vrouwenkracht
Sinds 2017 is Vrouwenkracht actief in Goirke-Hasselt. Een initiatief voor alle vrouwen in de wijk, waar
ze kunnen leren over het ontwikkelen van je eigen
kracht, budgettering, gezond koken en sporten. Informatie opvragen of inschrijven kan via Shirley van
den Broek (shirleyvandenbroek@ContourdeTwern.
nl). Bij voldoende aanmeldingen volgt een tweede
groep na de herfstvakantie.

Het T-Kindpakket is speciaal voor
kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen. Neem voor meer informatie contact op met de stichting
Leergeld Tilburg via 013 580 12 11
of kijk op www.leergeldtilburg.nl.

Meedoenregeling: een budget van € 100
om sociaal actief te kunnen zijn
Meedoen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom krijgen Tilburgers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum
ieder jaar budget om wel mee te kunnen doen. Dit budget
bedraagt € 100 per persoon en is één kalenderjaar geldig.
U kunt de regeling aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling. Hier kunt u ook zien wat u met de Meedoenregeling kunt doen. Het aanbod bestaat uit ruim 1200 verschillende activiteiten op het gebied van sport,
uitgaan, cursussen en cultuur. Elke maand sluiten nieuwe aanbieders zich aan.

We zijn op zoek naar maatjes in Oud-Noord: bewoners van de buurt die mensen mee uit eten willen
nemen. Dit is omdat sommigen het niet zo fijn
vinden om in hun eentje te gaan eten en /of geen
vervoer hebben. Aanmelden kan bij
Huub Glas van Resto 013
(h.glas@restovanharte.nl; 06 54 72 80 07) of bij
Peter Princen (stichtingbovo@gmail.com;
06 47 15 68 90. Ook kunt u zich aanmelden via het
vrijwiligerssteunpunt bij Babiche Klijs
(babicheklijs@contourdetwern.nl; 013 464 92 10).
Babymama
Een aantal enthousiaste wijkbewoners hebben Babymama opgezet. Vrouwen die zwanger zijn en/of
kinderen hebben in de leeftijd t/m 4 jaar komen
eens per maand bij elkaar. Meer informatie en aanmelden kan bij Shirley van den Broek
(shirleyvandenbroek@ContourdeTwern.nl).
Ideeën zijn welkom
Heeft u ook een goed idee om uw buurt groener
of leefbaarder te maken, eventueel samen met uw
buren? Neem dan contact op met Natascha
Verhaaren of Jaap Quispel van de gemeente. Hun
telefoonnummers staan onderaan de pagina.

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

Natascha Verhaaren
omgevingsmanager GoirkeHasselt-Bouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
06 13 20 93 39
Paul van Esch
omgevingsmanager LovenBesterd en Groeseind-Hoefstraat
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93

Meer informatie

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap
en Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter@oudestadtilburg

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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www.spoorzone013.nl

Er zijn weer luchtfoto's gemaakt van de Spoorzone. Die geven een mooi beeld van de ontwikkelingen! De linker luchtfoto is van april 2016, de rechter van augustus 2017.
Met name de veranderingen bij het Clarissenhof en het Burgemeester Stekelenburgplein zijn mooi te zien (zie cirkels).

MindLabs start in Spoorzone
Na eerdere verkenningen, intentieverklaringen financiële impulsen, is nu definitief
duidelijk dat het geplande mediacluster in de Spoorzone gerealiseerd wordt. Tilburg
University, Persgroep Nederland, Fontys Hogeschool Journalistiek en Onderwijsgroep
Tilburg slaan de handen ineen in het nieuwe MindLabs. Dit najaar start een proeftuin
in het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat.
Proeftuin: Broeinest Brabant
Vanaf september hebben ongeveer 50 werknemers van de Persgroep hun werkplek
in de proeftuin.
Naast de stad-en streekredactie voor
Midden-Brabant gaat het om de sportredactie-Zuid, enkele commerciële
medewerkers en mogelijk een gezamenlijke
online redactie van de Brabantse kranten.
Met Broeinest Brabant zetten de Persgroep
en Fontys Hogeschool voor Journalistiek
de volgende stap. De universiteit gaat
onderwijs verzorgen en onderzoek doen
in vier labs. Er zullen wisselend ongeveer
60 tot 100 studenten, 25 wetenschappers
en ondersteuners werkzaam zijn.

Kennis+ profiel
MindLabs krijgt uiteindelijk een plek in
het hart van de Spoorzone. De ruimtelijke
verkenningen voor de nieuwe locatie
ten oosten van de LocHal zijn gedaan.
Met het positioneren van MindLabs
op deze plek wordt het kennis+ profiel
van de Spoorzone versterkt.
In MindLabs willen de betrokken partijen een
nieuw ecosysteem op gebied van de
ontwikkeling van interactieve technologieën,
nieuwe toepassingen voor de mediawereld
en andere wijzen van kennis- en
informatieoverdracht realiseren. De
verbinding met o.a. de Bibliotheek van de
Toekomst die zich vestigt in de LocHal is
een grote kans voor alle partijen om op
het gebied van Social Innovation, Tilburg
landelijk en wereldwijd op de kaart te zetten.
: www.mind-labs.nl

Fotoproject Libraries Of The World

In 2018 verhuist de Bibliotheek Tilburg Centrum naar de LocHal in
de Spoorzone. Aan vakantiegangers is gevraagd datgene van de
buitenlandse bibliotheek te fotograferen dat zij slim, goed of aantrekkelijk vinden.
Iets dat ze graag zouden willen terugzien in de nieuwe bibliotheek in de LocHal.
Het resultaat van het fotoproject is te zien
in de fototentoonstelling Libraries Of The
World in de Bibliotheek Tilburg Centrum
van 14 tot en met 28 oktober 2017. Via
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl/lotw kun je
stemmen op de foto die voor jou het beste de
wens voor de LocHal omvat. Er wordt naast
een publieksprijs ook een juryprijs uitgereikt!
Op de slotdag van de tentoonstelling worden
de winnaars bekendgemaakt.
28 oktober:
Prijsuitreiking en Meedenksessie LocHal
Dankzij de foto-inzendingen krijgt de
Bibliotheek nieuwe inspiratie voor de LocHal.
Wil je ook meepraten over de nieuwe
Bibliotheek in de Spoorzone? Meld je dan

aan voor de aansluitende Meedenksessie.
Na de prijsuitreiking om 12.30 wandelen we
samen met een Spoorzone-gids om 13.30 uur
vanaf Bibliotheek Tilburg-Centrum door de
Spoorzone naar de Kennismakerij voor de
meedenksessie. Aanmelden voor de
Meedenksessie LocHal kan via
: kennismakerij@bibliotheekmb.nl
Tentoonstelling verhuist naar Kennismakerij
Na de prijsuitreiking verhuist de tentoonstelling naar de Kennismakerij, waar deze nog
te zien is van 30 oktober tot en met
30 november. De fototentoonstelling en de
meedenksessie zijn gratis, meer informatie
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Helicon, een MBO-opleiding met de
richtingen Lifestyle, Stad en wijk, Vrije tijd
en Water en energie, verhuist per 1 januari
2018 naar het pand aan de Spoorlaan waar
vroeger het postkantoor zat. De school zit
nu nog aan de Loudonstraat. Door de groei
is er behoefte aan een nieuw gebouw. De
nieuwe plek is prima bereikbaar met het
openbaar vervoer. Tot het eind van het jaar
wordt het pand aan de Spoorlaan verbouwd.
Leefbaarheid
Helicon startte in 2009. De opleiding geeft
onderwijs op niveau 4 en richt zich op de
leefbaarheid in de stad. De school werkt
onder meer samen met de gemeente, met
evenementenbureaus en woningcorporaties.
De Spoorzone is een dynamisch ontwikkelgebied dat oud met nieuw combineert. Het
groene profiel van Helicon MBO Tilburg
sluit hierbij aan. De school profileert
zich met ‘eigentijds, groen onderwijs
en duurzaamheid, ondernemerschap en
innovatie staan hoog in het vaandel’. Helicon
geeft les op vmbo- en mbo-niveau en heeft
scholen in Noord-Brabant en Gelderland.
Welkome aanvulling
Wethouder Berend de Vries: “De Spoorzone
is op zoek naar partijen als Helicon, die
naadloos in het kennis- en onderwijsprofiel
van het gebied passen. Bovendien zijn
ze een welkome aanvulling op andere
initiatieven zoals MindLabs, waarin
onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen
werken aan vernieuwing en innovaties.”
Wethouder Marcelle Hendrickx voegt
hieraan toe: “Opnieuw een bevestiging
dat Tilburg een onderwijsstad is. In Tilburg
is ruimte voor studenten met allerhande
talenten en opleidingswensen. De keuze
voor de Spoorlaan juich ik toe, vanwege
het kennis- en onderwijskarakter van de
Spoorzone. Een zeer gewenste ontwikkeling.”

CrossCycle-app

Station Tilburg
Aan de centrumzijde van Station Tilburg,
is een enorme stellage neergezet om het
zogenaamde ‘Kroepoekdak’ te kunnen
renoveren. Een flinke klus waarvoor
ProRail en de aannemer bijna 1,5 jaar
hebben uitgetrokken. Daarna zal het
dak weer blinken als nooit tevoren.
Wie wel eens op station Tilburg is
geweest, kent ongetwijfeld de bijzondere
vorm van het dak. En vanuit Theresia
hebben sommigen er vast uitzicht op.
Het is een ontwerp van architect Van
der Gaast en stamt uit 1965. De kap, die
inmiddels een monumentale status heeft,
overspant het hele station en heet in de
volksmond ook wel het ‘Kroepoekdak’.
In 1991 werd er voor het laatst groot
onderhoud gepleegd. Om het in goede
staat te houden, wordt het nu, 26 jaar
later, opnieuw onder handen genomen.
Staal en hout
Een gespecialiseerd bedrijf gaat het dak
conserveren. Dit betekent dat het staal een
anti-roestbehandeling krijgt en dat al het
hout opnieuw wordt geschilderd. Ook de
lichtstraten worden vernieuwd. En dat
alles gebeurt zodanig dat de
monumentale status behouden blijft.
Stellage
Om het dak te kunnen bereiken is een
enorme stellage opgebouwd. Die zal zich
gaan verplaatsen van oost naar west.
Volgend jaar komt er ook nog een op de
perrons. Om die te kunnen bouwen moet
het treinverkeer tijdelijk worden stilgelegd.
Daarna kunnen de treinen weer rijden en
kan er veilig worden doorgewerkt. Vanwege
de aanwezigheid van Chrome 6 wordt de
werkruimte van de schilders volledig afgeschermd en de vloer vloeistofdicht gemaakt.
Zo kan er op een verantwoorde manier
worden gewerkt en kunnen er bovendien
ook geen verfspatten naar beneden vallen.
Werk op station Tilburg gaat door
De werkzaamheden aan het dak zullen
ongeveer anderhalf jaar duren. Eind 2018
moet de klus zijn geklaard. Daarna bouwt
de gemeente Tilburg samen met de NS nog
twee fietsenstallingen. Ook wordt er achter
de schermen gewerkt aan de realisatie
van een 4e perron.

Na de CrossWalk-app hebben de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant samen
met technologiepartner Dynniq de CrossCycle-app ontwikkeld. De nieuwe app werkt als
een detectiemiddel: als de fietser het kruispunt nadert, ontvangt de verkeersregelinstallatie
dit signaal en kan vervolgens op het juiste moment groen geven. Dit kan door de groentijd
op het juiste moment te starten of door deze te verlengen, zodat achteropkomende
fietsers ook het groene licht halen. De proef met de app wordt uitgevoerd op de
Burgemeester Brokxlaan op de kruispunten met de Gasthuisring en de Jan Heijnsstraat.
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Wijkkrant Tilburg Oud-Noord gratis bij u thuis bezorgd.
NEE-NEE sticker vervangen door NEE-JA sticker

Sinds juni 2016 komt de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord gratis bij u thuis
door de brievenbus. In deze wijkkrant kunt u alles lezen wat de bewoners
en ondernemers in heel Oud-Noord meemaken. Dit zijn de
wijken: Loven-Besterd, Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, GroeseindHoefstraat en Theresia. Ook kunt u zelf redactionele stukjes inzenden.

Van NEE-NEE naar NEE-JA
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt samen met de Tilburgse Koerier bij u thuis bezorgd. Maar de bezorger
mag hem alleen bij u in de bus stoppen als u geen of een NEE-JA sticker op de brievenbus heeft. Wilt u geen reclame
maar wel op de hoogte zijn van het nieuws in de wijk, vervang dan uw NEE-NEE sticker door een NEE-JA sticker.
U krijgt dan wekelijks de Tilburgse weekbladen en 8 x per jaar de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. U kunt
de NEE-JA gratis ophalen bij Tante Pollewop in de Molenstraat of ophalen bij een van de
stadswinkels Tilburg, of bestellen via de site van de gemeente : www.tilburg.nl
Wilt u de wijkkrant toch en wilt u ook uw NEE-NEE sticker behouden?
Dan kunt u de wijkkrant ook vinden in Oud-Noord bij de wijkcentra: De Wissel,
Het Spoor, De Poorten en De Baselaer. Woonzorgcentra: De Bijsterstede,
Den Herdgang en Joannes Zwijsen. Ook ligt de krant bij Het Raakveld,
Fysiotherapie Hoosemans - van den Broek, Fysiotherapie Tilburg (Schipholt),
Poels Pollepel, De Kennismakerij (Spoorzone, onderdeel van de Bibliotheek
Midden-Brabant), Stichting Stadstuin Theresia, Inloophuis Midden Brabant,
Spijkers fietsen, CNGO, Refillcolors, Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, Tante
Pollewop of bij de Tilburgse Koerier. Supermarkten: Plus en Jumbo.
De wijkkrant digitaal
Wilt u de wijkkrant digitaal lezen kijk dan op:
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
Hier vindt u ook de jaarplanning, tarieven overzicht voor de
advertenties, de adverteerders met een link naar de website
van de adverteerder en toelichting op items uit de wijkkrant.

Optredens Koor de Begonia’s

Op de meeste plaatsten ligt de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord ergens
op een tafel, balie of in een rek, maar omdat ze bij de Poorten niet
goed vindbaar waren, is er vlak voor de vakantie een standaard neer
gezet, speciaal van en voor de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. U kunt
deze vinden bij binnenkomst ongeveer 12 meter aan de linkerkant.

SeniorenRaad Tilburg
Wist u dat Tilburg een Seniorenraad (Overlegnetwerk Tilburgse
Ouderen) heeft? Deze raad is geboren uit de samenwerking tussen
verschillende ouderenbonden. Inmiddels is de raad gegroeid. Ons doel
is het belang van alle Tilburgse ouderen vanaf 55+ behartigen. Onze
lijfspreuk is: ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat´.

De komende maanden hebben de Begonia’s
een flink aantal optredens. De meeste hiervan
zijn in besloten kring, maar een aantal
is voor een ieder te bezoeken:
7 oktober: de 60+ beurs, Euroscoop
12 november: Tuincentrum Groenrijk
17 december: kerstoptreden, Westermarkt
De Begonia’s repeteren iedere donderdag
in de Bijsterstede aan het Energieplein van
20.00 tot 22.00 uur.
Mocht u interesse hebben dan kunt u tijdens
de repetitie een kijkje komen nemen.
Meer informatie over het koor en de
optredens : www.de-begonias.nl

De uitgangspunten van SeniorenRaad Tilburg:
▪▪ de behoeften en belangen van alle
Tilburgse senioren, per persoon en
gezamenlijk, te behartigen op
stadsniveau maar ook in de wijken;
▪▪ te komen tot een inhoudelijke invulling
van belangenbehartiging i.s.m.
ouderenorganisaties;
▪▪ ons te richten op kwaliteitsverbetering 		
van het leven en beter sociaal en
maatschappelijk bezig zijn, om op die
manier bij te dragen aan een langer en
betrokken zelfstandig leven van senioren;
▪▪ samenwerking te zoeken met de
deskundigen in het veld zoals
zorginstellingen, woning-corporaties
en ContourdeTwern, maar ook
wijkorganisaties en parochies;

▪▪ als bestuur zich te richten op de politiek en
te proberen bij de Gemeente te bereiken
dat ze actie onderneemt op de knelpunten;
▪▪ ons in onze contacten onafhankelijk op te
stellen vanuit onze doelstelling voor
alle Tilburgse ouderen op te komen.
Wilt u ons helpen of zit u met vragen over
uw zorgvoorziening, uw woonsituatie, uw
mobiliteit enz. Neem contact met ons op.
Hoe kunt u ons bereiken?
Secretariaat : 06 44 92 44 25, via het
contactformulier op onze website
: www.seniorenraadtilburg.nl
: secretariaat@seniorenraadtilburg.nl, per
post: secretariaat SeniorenRaad Tilburg,
p/a Heikestraat 44-A, 5021GV Tilburg. Meld
u aan voor onze Nieuwsbrief via de website.

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Foto Schmidlin maakt foto’s in de wijk Tilburg Oud-Noord. Herkent u het stukje wijk op de
foto en weet u op welke locatie de foto van de nieuwe opgave genomen is? Mail dan uw
oplossing voor 20 oktober 2017 naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord: naam, adres,
e-mailadres en locatie foto. Onder de mensen die het juiste antwoord
geven, wordt een prachtig boeket van bloemisterij all about flowers verloot.
Hiernaast vindt u de opgave voor oktober.
U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en
op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkranttilburg-oud-noord wordt het antwoord en de naam van de winnaar gepubliceerd.
: www.fotoschmidlinplus.nl
Wilhelminapark 39
: 013 542 16 33
06 139 151 86
: fotoschmidlin@hotmail.com

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

November
4: 14.30 uur, Zangmiddag, Den Herdgang
9: WTON, Editie November, Sint en Kerst
10: 19.30 uur, Film in De Poorten
14.30 uur, Vrijdagmatinee, De Bijsterstede
11: 20.30 uur, Uitvoering HGKK en
Cantiqua Concert, Concertzaal Tilburg
12: 14.00 uur, Gratis feestconcert 10 jarig
bestaan Ratjetoe, De Heijhoef
Optreden Begonia’s, Groenrijk
16: 19.00 uur, Compassie en omgaan met ziekte, IMB*
17: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
23: 17.00 uur, Bondgirls Marokkaans koken, IMB*
24: Deadline Editie December WTON, Kerst
25: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
30: 19:00 uur, Mannenavond, IMB*
December
8: 19.30 uur, Film in De Poorten
14: WTON, Editie December, Kerst/nieuwjaar
16: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
17: Kerstoptreden Begonia’s, Westermarkt
20.00 uur, Winterconcert K. Harmonie
Orpheus, Concertzaal Theaters Tilburg.
22: 13.00 uur, Kerstinloop, Kerkibo
26: 13.00 uur tot 19.30 uur, Kerst Inn voor alle
ouderen (vanaf 60 jaar) uit de wijk, Theresia,
Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat, De
Baselaer, Let op: inschrijven voor 12 december
Januari
12: 19.30 uur, Film in De Poorten
14: 09.00 uur, Snuffelmarkt, Koepelhal
19: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
Februari
9: 19.30 uur, Film in De Poorten
16: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
Maart
9: 19.30 uur, Film in De Poorten

IMB* = Inloophuis Midden Brabant
BTC*2 = de Bibliotheek Tilburg Centrum

Meer activiteiten Woonzorgcentra en
ContourdeTwern pagina 10 en 11

Foto: Foto Schmidlin

Het boeket van all about flowers is gewonnen door:
Ton Schepens, Besterdring

Van harte gefeliciteerd!

Oplossing juli: Lumenplantsoen

Agenda

Oktober
5: 10.00 uur, Bloemschikken thema Herfst, IMB*
19.00 uur, Mannenavond, IMB*
20.00 uur, Tilburg Improv Jam,
improvisatietheater Kennismakerij
6: 14.30 uur, Nationale Ouderendag Vrijdagmatinee, De Bijsterstede
14.30 uur, Arthur en Arlette, Den Herdgang
7: 10.00-16.00 uur, optreden Begonia’s tijdens
60+ beurs, Euroscoop
20.00 uur, concert K.H. Orpheus, Factorium
11: 19.30 uur, Kanker in je gezin, IMB*
13, 14 en 15: Knit&Knot, De Koepelhal
14 tm 28: Fototentoonstelling Libraries Of
The World, de BTC*2
13: 19.30 uur, Film in De Poorten
15: 14.30 uur, Middagmatinee, De Bijsterstede
19: 15.00 uur, Herfststukjes, Joannes Zwijsen
20: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
Deadline Editie November WTON, Sint/Kerst
19, 20 en 21, PaperPassion, De Koepelhal
22: 09.00 uur, Snuffelmarkt, De Koepelhal
24: 10.00 uur, Pompoen snijden, IMB*
25: 14.30 uur, Koor ‘t Alternatief, Den Herdgang
26: 15.00 uur, Muzikale middag, Joannes Zwijsen
19:00 uur, Mannenavond, IMB*
27: 14.30 uur, De Begonias, De Bijsterstede
28: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
12.30 uur, Prijsuitreiking fototentoonstelling
Libraries Of The World, de BTC *2 en om
13.30 uur, Meedenksessie Kennismakerij
14.00 uur, pompoenen snijden, KERKIBO
31: 19.30 uur, Meer mezelf met kanker, IMB

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

IJsselstein

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

Activiteiten Stichting alleen op deze aarde:
Café zaal Bierings, Goirkestraat 50
Oktober
19: 12.00-16.00 uur, Eten met quizmiddag, € 8,November
22: 12.00-17.30 uur, Eten met Sinterklaas, € 10,December
12: 09.45-20.00 uur, Kerstreis, € 27,50,
Inclusief diner, opgeven bij Juanny van
der Elzen : 013 456 04 92
17: 13.00-16.30 uur, Kerst bingo,
Bingo-kaarten zijn te koop voor € 1,25: 12.00-20.00 uur, Kerst Inn, € 27,50p.p.
Januari
6: 13.30-16.00 uur, Nieuwjaarsreceptie,
Gratis wel opgeven
Meer informatie:
: eenzaamvolwassen@gmail.com
: www.alleenopdezeaarde.nl

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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

OKTOBER 2017

15

Auto
Lederwaren
Vloerbekleding
Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl AutoZorg Mutsaers
G. de Man-Melis
Tapijttegelhuis Tilburg 013 543 69 03
013 542 11 61 Veldhovenring 36
Politie: www.politie.nl
spoed: 112 Kapitein Nemostraat 90
06 51 25 11 63 Molenstraat 128
06 50 50 84 73
info@gdemanmelis.nl
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 info@autozorgmutsaers.com
www.gdemanmelis.nl
Wijkinformatie

www.autozorgmutsaers.com

Basisscholen

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Basisschool De Cocon

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

Basisschool Den Bijstere

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

Basisschool Cleijn Hasselt

Bibliotheek

De Kennismakerij

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

Bloemen

All About Flowers

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

Dieren

Hasseltstraat 198
013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
www.cleijnhasselt.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

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

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Basisschool De Vijf Hoeven

Kindercampus

Kindercampus Oculus

Tot 01-01-2018

Veldhovenring 20
013 303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Gasthuisring 36-38
013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.discusanimo.nl

Evenementen

Koepelhal:
PaperPassion en KnitenKnot twee
013 542 30 82 creatieve events! 13/15 en 19/21 okt

Onderwijs: Ringbaan Oost 275

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang:
St. Willebrordplein 6
013 532 37 37

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

Onderwijs en buitenschoolse opvang:
Bankastraat 2
013 543 46 43
Kinderdagverblijf en onderwijs:
St. Willebrordplein 6
013 532 37 37

kantoor@vlooienmarkten.nl
www.vlooienmarkten.nl

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

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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

Kinderdagverblijf KIEK

Peuterspeelzaal

Kinderstad in de wijk Oud-Noord:
Peuterspeelzaal Baselaer

Hoefstraat 175
013 542 20 55
Baselaer@kinderstadtilburg.nl

Peuterspeelzaal Poorten

Hasseltstraat 194
013 464 92 26
Poorten@kinderstadtilburg.nl

Peuterspeelzaal De Vijfhoeven

H. van Tulderstraat 7
013 535 90 38
DeVijfhoeven@kinderstadtilburg.nl

Peuterspeelzaal Willebrord

St Willebrordplein 6
013 532 37 37
Willebrord@kinderstadtilburg.nl

www.peuterspeelzalentilburg.nl

Jong Nederland

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.

Jong Nederland Loven-besterd

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

Administratie

dmp administratie

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

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

RAP Elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest


Foto’s
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Foto Schmidlin

www.traprap.nl

Wilhelminapark 39

013 542 16 33

d.v.d@kpnplanet.nl www.dorevandeijck.nl

Refillcolors

06 13 91 51 86

fotoschmidlin@hotmail.com
www.fotoschmidlinplus.nl

Gebit

TTL van Berkel

Tandtechnisch laboratorium
Ringbaan Noord 66
013 590 41 51
info@ttlvanberkel.nl www.ttlvanberkel.nl

Hypotheek/ Bank

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

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

Printer

Veldhovenring 32
info@refillcolors.com

www.refillcolors.com

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

Restaurant/Café

013 850 92 00

Café zaal Bierings

013 542 63 47

www.cafebierings.info

Schilder

013 537 99 11
013 537 96 60

Kringloop

Kringloop Tilburg

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

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

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

Sport

013 577 02 61

Stomerij

www.cngo.nl

Texon stomerij & wasserij

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

Supermarkt

PLUS IJsselstein

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

Jumbo

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

Therapie

Hocus-Pocus-Focus

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

Museum

TextielMuseum
Goirkestraat 96

013 53 67 475

www.textielmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen
Expositie: aquarel-en pentekeningen van
dhr. E. Roest, Burgemeester Brokxlaan 1407

Wijkraden

Wijkraad Loven-Besterd
info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd
Mentorschap Midden- en NoordOost Brabant
Coördinator: Hester van den Berg
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl
Vluchtelingen
www.vluchtelingenwerk.nl/zuid

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk
Colofon
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de krant voor
de wijken Loven-Besterd, Goirke-Hasselt,Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat,Theresia.
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van
Oud-Noord. Heeft u een NEE-NEE sticker of is
hij niet bij u bezorgd, dan kunt u de wijkkrant
ook lezen of meenemen bij de wijkcentra: De
Wissel, Het Spoor, De Poorten en De Baselaer.
Woonzorgcentra: De Bijsterstede, Den Herdgang
en Joannes Zwijsen. De Kennismakerij, Stichting
Stadstuin Theresia, Inloophuis Midden Brabant,
Spijkers fietsen, CNGO, Refillcolors, Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, Tante Pollewop of bij
de Tilburgse Koerier. Supermarkten: Plus en
Jumbo.

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

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

Beurdenoort (Sport)massage

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

Massagepraktijk-Tilburg

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

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

013 580 21 13

Kapitein Nemostraat 99

06 27 32 47 70

www.massagepraktijk-tilburg.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Tuinaanleg

Leon van den Berg Tuinenklussen

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

Uitvaart

www.tantepollewop.org Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Kunst & Cultuur

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

06 51 27 07 93

Mommers Schilderwerken

Groeseindstraat 91
info@cngo.nl

013 549 26 00

Wijk Facebookpagina’s

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

013 583 18 00

www.dewever.nl

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

www.houtloods.com

Eetbar De Wagon
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

Den Herdgang
Berlagehof 60

Tekstbureau Theo van Etten

De Houtloods

bijsterstede@dewever.nl www.dewever.nl

013 580 05 80 herdgang@dewever.nl
06 19 62 63 06 Joannes Zwijsen

Tekstschrijver

013 544 86 18

Jules Verneweg 12A
info@traprap.nl
Ø

www.kdvkiek.nl

Spijkers Fietsen

èØ

013 822 89 28
06 27 01 42 44

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

Z
OO

Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

Woonzorgcentra
Graag piano leren spelen?
Pianoles door ervaren pianodocente De Bijsterstede
013 549 61 00
Doré van Deijck
06 11 12 47 12 Energieplein 54

CNGO Centrum voor natuurlijke
gezondheidsontwikkeling

Bike Repair Centre



Kinderopvang NulVier Tilburg

Fiets

4145
61

Kinderopvang

Snuffelmarkt 22 okt 09:00-16:30 uur

C

Vanaf 01-01-2018

www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Piano

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

Verzorging

Groepspraktijk 2Pedicure Tilburg

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

LANETTE Beauty & Body Clinic
Goirkestraat 19,
ma t/m vrij 9:00-17:00:
Na deze tijden online:

Maak een afspraak:

06 11 88 55 54

www.lanette.eu

Verschijningsdata 2017:
Editie

Deadline

9 november

vr 20 oktober

14 december

vr 24 november

Download de planning 2017 of bekijk de
krant digitaal op
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van
de auteur(s) van de artikelen weerspiegelen
niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de
redactie. De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen te weigeren. Voor eventuele
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie,
dan wel voor schade hierdoor veroorzaakt,
stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

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

KBO Vredesparochie
zoekt nieuwe leden
De KBO Vredesparochie zoekt nieuwe leden
om samen leuke activiteiten mee te ondernemen. De KBO is een vereniging van, voor
en door 50-plussers.
KBO Vredesparochie is onderdeel van het
Kring bestuur KBO Tilburg, en heeft 70 leden.
De activiteiten voor de leden zijn o.a. biljarten,
zowel vrij biljarten als in competitieverband
met andere afdelingen en jeu de boules. Ook
houden we een bingo om de 14 dagen. Er is
een kerstviering, een nieuwjaarsborrel, en
een keer per jaar een busreis. Natuurlijk kunnen de leden gewoon even binnenlopen voor
een praatje, etc.
Onze vestiging is in de Jacob Romanstraat 4,
in het gebouw van stichting 'Oud en Jong'
in de wijk Bouwmeesterbuurt.

OKTOBER 2017
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Voor Tilburg helpt Tilburgers succesvol met schulden
Voor Tilburg slaat de handen ineen met ervaringsdeskundige
Ivan Otten om Tilburgers met schulden kosteloos te helpen.

De contributie voor het gecombineerde
lidmaatschap van de KBO Vredesparochie en
KBO-Brabant is € 23,- per jaar (soms met
een bijbetaling per activiteit).
Meer informatie over het lidmaatschap en
alle lidmaatschapsvoordelen van de KBO,
kijk op : www.kbo-brabant.nl. Voor
informatie over de KBO Vredesparochie
kunt U terecht bij G.de Cock
: 013 751 86 89 of 06-23 48 09 11 en
per e-mail : g-de-cock@hotmail.com

Het hulpverleningsinitiatief, dat is gestart
tijdens de vakantieperiode, telt tot nu toe al
bijna twintig aanmeldingen. “Een behoorlijk
aantal als je bedenkt dat dit initiatief pas
net van start is gegaan”, aldus Ivan Otten.
Tilburgers met financiële problemen kunnen
zich aanmelden via de site van het
Tilburgse platform. Na de aanmelding,
nodigen ze je uit voor een intakegesprek. Het
uitgangspunt tijdens het intakegesprek is altijd
het verbeteren van de huidige situatie van de
hulpvrager. “Op maat gesneden als een
maatpak want ieder mens heeft iets anders
nodig”, verduidelijkt Otten. Als ervaringsdeskundige heeft Otten zelf te maken gehad
met het overkomen van schulden.
Voor Tilburg zet met dit initiatief een lijn van
het bieden van concrete oplossingen door
en voor Tilburgers voort. Het platform heeft
als doel de burger en de politiek met elkaar
te verbinden. Het gebrek aan verbinding
kun je volgens Voor Tilburg oplossen door
nieuwe wegen te bewandelen. Ze zoeken naar
oplossingen die voor de Tilburgers tastbaar
zijn. Want gaat het goed met de Tilburgers,

Creatief in de herfstvakantie met KNIT&KNOT en PaperPassion
KNIT&KNOT: 13, 14 en 15 oktober 2017, de vierde editie van KNIT&KNOT, de brei- en haakdagen van het zuiden!
PaperPassion: 19, 20 en 21 oktober 2017, voor iedereen met een passie voor papier, letters en beeld!
en andere arts & crafts te stimuleren.

KNIT&KNOT
De leukste dingen m(h)aak
je gewoon lekker zelf!
Kom gezellig haken, breien,
spinnen, vilten, macrameeën,
spinnen of borduren!
Ontmoet de makers!
Shoppen of aanschuiven bij specialisten voor
informatie, beleving, vragen, make & takes
en workshops. Brei- en haakexperts bieden
inspiratie. Van jong tot oud, van beginnend
tot specialist. Een gezellige ontmoeting tussen
klassieke breiers en hakers en een nieuwe
generatie jonge, creatieve makers! Draad
verbindt. Tijdens KNIT&KNOT maken heel veel
bezoekers gebruik van kennisoverdracht. Oude
technieken worden weer een nieuw leven
ingeblazen. Fris, nieuw en inspirerend! Kijken,
gezelligheid, kopen en vooral doen. Tijdens
KNIT&KNOT hebben we een grote variatie
aan deelnemers, met mooie materialen,
technieken en veel leuke workshops!
Knoop ze!
Macrameeën is weer helemaal terug van
weggeweest. Deze populaire techniek uit de
jaren ‘70 zie je in ieder trendy interieur weer
terugkomen. Hippe wandhangers, gordijnen,
plantenhangers en sieraden; je ziet macramé
overal! Uiteraard kun je tijdens KNIT&KNOT

ook zelf aan de slag met deze techniek. Combineer stevige garens met wat leuke knopen
- en voilà - een plantenhanger is zo gemaakt.
KNIT&KNOT is 13, 14 en 15 oktober geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: € 8,50 p.p.
In de voorverkoop online € 8,50 p.p.
aangevuld met gratis goedgevulde
goodiebag (zolang de voorraad strekt).
Meer info : www.knitenknot.nl

Nieuwe Trend in PaperLand
Het Bullet Journal! We kennen het allemaal
rondslingerende briefjes, krabbels, boodschappenlijstjes, verjaardagskalenders noem
maar op. Chaos! Een Bullet journal is een
leeg notitieboekje waarin je op een creatieve
manier van alles verzamelt. Het is een
agenda, dagboek, planner, tekenboek, things
to do list, boodschappenlijst in een! Door
al deze dingen bij elkaar te verzamelen is er
overzicht en brengt het rust in je leven. Het
enige wat je nodig hebt is een notitieboek,
liniaal, pen en een portie creativiteit!

Doe het lekker zelf!
Kinderen kunnen een cursus handlettering
volgen! Tijdens deze workshop leren kinderen
van 6-12 jaar mooie letters schrijven. Voor wie
geïnspireerd wil raken om creatief aan de slag
te gaan met de Bijbel hebben we Biblejournaling.
Hier worden prachtige creaties van gemaakt.
Project Let Sketch Started:
Let Sketch Started: visuele dagboeken met
meer dan woorden alleen. Je schrijft, maar je
maakt ook schetsen, voegt foto`s toe of maakt
complete collages. Tijdens PaperPassion
starten we met dit landelijk project om
creativiteit door middel van tekenen, schetsen

Chips-chocoladetaart wint
Heel De Besterd Bakt 2017
Zaterdag 23 september vond de
finale van de tweede editie van
‘Heel De Besterd Bakt’ plaats. Een
vakkundige jury bestaande uit o.a. Mario
Jacobs (buurtwethouder) en ondernemers
van de Besterd, had de belangrijke taak om
uit vijf finalisten de winnende taart te
kiezen. De wedstrijd werd gewonnen door
Hoda Ouwerkerk met haar ‘Chips-chocoladetaart met gemengde noten’. Hoda won
diverse mooie prijzen. En als klap op de
vuurpijl is de taart nu in de winkel te koop
bij Bakkerij Eigenzinnig.
Publieksprijs
De publieksprijs werd gewonnen door Nicole
van Uden met haar London Fog Cake. Buurtbewoners en voorbijgangers schoven graag
even aan voor een kopje koffie en een lekker
stukje taart. Alle bezoekers kregen een
stemformulier waarop zij konden aangeven
welke taart in hun ogen het beste was.
Op naar Heel De Besterd Bakt 2018!

Winnares Hoda Ouwerkerk tussen de jury

PAPERPASSION
Bedoeld voor iedereen met
een passie voor papier!
Knippen, snijden, plakken,
kleuren, vouwen, verven, beschilderen
of beschrijven. Je mag helemaal los gaan
voor jezelf, je interieur of voor een ander.

dan gaat het ook
goed met de stad. "In
de meeste gevallen
ondersteunen we
personen die verstrikt zijn geraakt in het web
van regels en bureaucratie en eigenlijk niet
goed weten waar ze aan moeten kloppen"
volgens Otten. Eerder, in juli, was Voor Tilburg
ook betrokken bij het initiatief om 250
kinderen van de Voedselbank een
onvergetelijke middag te bezorgen op de
Tilburgse Kermis. Voor meer informatie op
: www.voortilburg.nl aanmelden via 'Help'.

Snuffelmarkt
Wie en wat kom je tegen!
Speciaalzaken, uitgevers, conceptstores,
designers, ateliers, specialisten, bloggers en
vloggers met: Scrapbooking – Handlettering
– Journaling, – Stamping – Project Life® –
Memory keeping – Fotocollage – Mixed
Media - Stationery – Origami – Kalligrafie –
Papercutting – Paper Gifts – Pocketscrapping
– Kleuren – Tekenen & Schilderen –
Mandala – Zentangle – Decoupage –
Papierscheppen – Papier-maché – Knipkunst
– Filligraan – Snailmail – PocketCards –
Doodling – Cards en nog veel meer...
PaperPassion is 19, 20 en 21 oktober geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: € 8,50 p.p.
In de voorverkoop online € 8,50 p.p.
aangevuld met gratis goedgevulde
goodiebag (zolang de voorraad strekt).
Meer info : www.paperpassion.nl

zondag 22 oktober
Koepelhal, 09.00-16.30 uur
Volwassenen € 3,50

Kinderen t/m 12 jaar gratis (onder geleide)

Kom naar de leukste en gezelligste
Snuffelmarkt van Tilburg. Altijd
iets te vinden voor jong en oud!
Houdt u ervan om naar hartenlust
komen snuffelen in allerlei oude spullen,
serviesgoed, keukenspullen, boeken,
sieraden, speelgoed, curiosa, elektrische
apparaten, kleine meubels, enz.? Wie weet
ligt er wel iets bijzonders op u te wachten op
één van de 130 kramen, zoals het boek dat
u al jaren zocht of een leuk schilderij. Ook
voor verzamelaars is het altijd interessant
op zo’n gezellige, goed gevulde markt.
De volgende snuffelmarkt in de
Koepelhal is zondag 14 Januari 2018!

