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Buurtmarkt Goirke-Hasselt Van de wijk, voor de wijk

Het is zaterdag 17 september, de dag van de tweede buurtmarkt in MFA De Poorten. Voor wijkbewoners is er een gratis plaats om zelfgemaakte creaties of eten te verkopen
en om tweedehands spullen en kleding te ruilen of te verkopen.
De werkgroep van wijkbewoners, die de
muzikant bouwt zijn apparatuur op en de
Maar er is meer, want naast de spullen en
financiële vragen.
markt organiseert met ondersteuning
stemming komt er al in. Diverse mensen
het lekkere eten, kun je op de markt ook
De eerstvolgende buurtmarkt is op
van ContourdeTwern en Parochie Peerke
kennen elkaar uit hun straat of wijk en
terecht voor advies over inkomen. Welke
zaterdag 19 november, wederom in De
Donders, raakt na enkele maanden samen- maken gezellig een praatje. Als de markt
regelingen zijn er om mijn inkomen aan te
Poorten aan de Hasseltstraat 194. De
werken steeds beter op elkaar ingespeeld.
om 14.00 uur start kan het koopjesjagen
vullen? Hoe bereid ik me voor op het weg- Buurtmarkt is een gezamenlijk initiatief
Al sinds 11.00 uur zijn ze druk bezig met de beginnen. Naast kleding, huishoudelijke
vallen van inkomen? Mijn kind wil sporten van Wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeestervoorbereidingen. Tafels klaarzetten, luchtapparaten en lekker eten (bijvoorbeeld uit
of muziek maken maar daar hebben we
buurt, Gemeente Tilburg, Instituut voor
kussen opblazen en ranja-olifant vullen.
Maatschappelijk Werk, Parochie Peerke
de Indische keuken en Belgische wafeltjes), geen geld voor. Bij de markt zijn mensen
Deze vrijwilligers uit Hasselt organiseren de vind je op de markt ook veel speelgoed en
Donders en ContourdeTwern.
aanwezig die graag helpen met jouw
markt zodat iedereen in de wijk een centje
allerhande snuisterijen. Diverse kraamMeer informatie of aanmelden: Renée von der Fuhr, via : 06 209 77 464
bij kan verdienen. Daarom zijn de plaatsen
houders halen geld op voor een goed doel
of : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl Karlijn Verschuren, via
ook gratis, alle winst is voor de verkoper.
zoals Stichting Opkikker. Ook verkopen
: 06 103 29 369 of : karlijnverschuren@contourdetwern.nl
kinderen zelfgebakken koekjes om de
Rond 13.00 uur arriveren de kraamhouders Voedselbank te steunen. En daar draait het
om hun spullen klaar te zetten. Ook de
bij de buurtmarkt precies om!

Buurtcultuurproject: Spektakel ‘Het Kasteel van Tilburg’
Het kasteel van Tilburg is hét uitgangspunt voor een groot spektakel in de wijk
Hasselt/Goirke (21 april 2017). Tijdens de eerste brainstorm op 30 augustus
in de wijk zijn er al ideeën geopperd, en er is volgens projectleider Saskia
Dellevoet nog genoeg ruimte over voor creatieve aanvullingen. Doe je mee?
Brainstormen op locatie
Vanuit De Poorten liepen zo’n 15 wijkgenoten naar de locatie waar het kasteel
ooit heeft gestaan: Het Stenenkamerpark.
Krelis Swaans (Heemkunde Cleijn Hasselt)
vertelde tijdens deze wandeling allerlei
anekdotes over de wijk en over het
kasteel. Wist je bijvoorbeeld dat het ooit
een hotel was en dat er ook gevangenen
hebben gezeten? Op de kasteelmuur
bedacht ieder voor zich hoe het kasteel
eruit moet hebben gezien, hoe de sfeer
in die tijd was, wat er in de kamers stond
en hoe het er geroken moet hebben.
Meedoe-spektakel met een sprookje als basis
De brainstorm leidde tot een basisconcept:
“Het Kasteel van Tilburg” wordt een meedoe-spektakel voor jong en oud door de
hele wijk. De basis wordt een (modern)
sprookje dat wijkbewoners samen bedenken. Er komt een route vol activiteiten
langs de historische plekken. Elke locatie
is onderdeel van het sprookje. Verbeeld je
een mooi verhaal met prachtige decors,
kasteelkleding, muziek, zang, dans, eten
en meer om de geschiedenis van het
kasteel in 2017 tot leven te wekken.
En wat zal de toekomst brengen? Het
spektakel eindigt in het Stenenkamerpark.
Gezocht: jou!
We zoeken wijkbewoners voor het
begeleiden van en meedoen met diverse
activiteiten en acts: creatieve mensen
zoals muzikanten, dansers, zangers
(modern, klassiek), kledingontwerpers en
-makers (naaien, weven, spinnen,

haken, breien, borduren, enz.) dichters,
toneelspelers, schilders/ tekenaars, decormakers, troubadour, kunstenaars maar ook
een vuurspuwer, een messenslikker , (thuis)
koks, gastheren en –vrouwen, sjouwers en
sportieve mensen die kunnen flyeren,
hand- en spandiensten verrichten en/of
een route kunnen maken. Misschien heb
je zelf een idee?. Laat zien waar je goed in
bent of wat je leuk vindt! Doe je ook mee?
Opgeven : saskiadellevoet@gmail.com
of Facebook: www.facebook.com/
groups/buurtcultuurhasseltgoirkewest
Spektakel ‘Het Kasteel van Tilburg’ wordt
mogelijk gemaakt door Buurtcultuurfonds
Tilburg . Buurtcultuurfonds Tilburg is het
eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds in
Nederland. Het traject wordt uitgevoerd
door Art-fact, servicepunt voor amateurkunst, in samenwerking met Tilburg Akkoord
en het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant.
Meer informatie over het Buurtcultuurfonds : www.art-fact.nl/
buurtcultuurfonds-tilburg of www.
facebook.com/buurtcultuurfondstilburg.
Art-fact : 013-536 08 69.

St Willebrordplein
Foto: Bas van der Burgt

Pleintjesfeest op 24 september. Burendag
Het Rozenplein
Op het Rozenplein organiseerde Buurthuis
de Wissel samen met hun vrijwilligers
enkele activiteiten.
Het thema was 'De wereld' en het plein
stond helemaal in het teken van verschillende landen. Zo werd er rond gegaan met
hapjes uit verschillende culturen denk
hierbij aan sushi, Turkse en Marokkaanse
koekjes. Er hebben veel leuke gesprekken
en ontmoetingen plaats gevonden.
De Social sofa ook wel ’t Benkske genoemd
werd ook deze dag op een feestelijke wijze
onthuld. De wijk is trots op het resultaat en
iedereen is welkom om het bankje te
komen bewonderen op het Rozenplein.
80 kinderen deden mee aan de ballonnenwedstrijd. In totaal zijn er meer dan 150
mensen op afgekomen. De burendag is
daarom goed geslaagd en heeft veel mensen en culturen bij elkaar kunnen brengen.

'T nieuwe Benkske op het rozenplein

Brainstormen in Het Stenenkamerpark

Taartjesdag De Bijsterstede

St Willebrordplein
Samen met kinderopvang Anak Anak
konden kinderen heerlijk smikkelen van
een kinderlunch. Vooral de ranjafant en
de popcorn vielen in de smaak. ’s Middags
was het de beurt aan de volwassenen:
verschillende buurtbewoners namen wat
lekkers mee en het werd gezellig druk op
het terras. Ook de oud-Hollandse spelen en
het springkussen werden volop gebruikt.
De kinderen vermaakten zich met het
beschilderen van een bloempotje en
mochten er zelf een viooltje in planten.
Een leuk kadootje voor je buur(-vriendje)
of om zelf mee naar huis te nemen.
Meer activiteiten tijdens burendag
In de Bijsterstede was het taartjesdag. In
de Stadstuin Theresia, in de speeltuin Ons
Plekske en bij BC ’t Pastoorke & Kinderboerderij “Kerkibo” waren activiteiten.
Zie : www.tilburgoudnoord.nl

Stadstuin Theresia
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'
Door: Dick Penninkhof, freelance journalist SNV Brabant Centraal
Mensen vluchten niet voor hun plezier. Ze vluchten vanwege oorlogsgeweld dat hun
leven bedreigt. Of omdat hun huis en omgeving verwoest zijn, en leven niet meer
mogelijk is op de plek waar ze soms jarenlang woonden. Vluchtelingen laten je foto’s
zien van hoe het was. Een mooi huis, een goede baan, soms een eigen bedrijf, familie
en vrienden. Beelden van Aleppo bijvoorbeeld, hoe het was vóór de verwoesting,
een welvarende stad, of Latakia. Foto’s van mensen, muziek, feesten, gezelligheid.
Nu is het er niet meer. Het is verwoest, of ze hebben het achter moeten laten. Wat
rest is alleen heimwee. ‘Wat zou ik het nog graag om mij heen hebben en ervaren.’
Ze kunnen weinig meenemen, alleen wat geld, een paar noodzakelijke documenten,
èn hun smartphone als communicatiemiddel, waarop ook hun foto’s staan.

Iedere editie geeft wijkkrant Oud-Noord met een bloemetje een
dankjewel aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord. De redactie wil een
gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten. Ze
kunnen door iedereen genomineerd worden. Kent u een vrijwilliger
die u vanwege zijn of haar tomeloze inzet eens in het zonnetje zou
willen zetten? Laat het ons weten via : redactie@tilburgoudnoord.nl
en we maken er een leuk verhaal van.

Dennis Kosters, dankjewel!

ze hoe ze een programma moeten installeren, iets kunnen downloaden of hoe je
communiceert via mail of Whatts-App.

Vergelijk het in ons land met de mensen die aan het eind van de 2e wereldoorlog
door de verschuivende frontlinie ‘geëvacueerd’ werden; of met de evacuaties
in 1953 tijdens de watersnoodramp. De mensen die vluchten of ‘geëvacueerd’
worden, zijn dan geheel aangewezen op de hulp en welwillendheid van
anderen. En de vraag is: zijn die anderen daartoe bereid? Het helpt vaak als je
die ander ontmoet en kunt zien als iemand die je zelf ook had kunnen zijn.
In de Dom van Keulen staat momenteel een vluchtelingenboot waarmee vluchtelingen
eerder op Malta zijn aangekomen. Een vissersbootje van 10 meter waarin tot 100
mensen onbeschermd tegen weer, wind en water de zee op worden gestuurd. Achter
het bootje worden beelden vertoond van de gevaarlijke overtocht. De bisschop van
Keulen stelt die boot tentoon om mensen zelf te laten ervaren hoe je je zo’n tocht moet
voorstellen... (en onder het motto: Christus zit ook in zo’n vluchtelingenbootje; zijn wij
mensen barmhartig?). Veel bezoekers van de Dom ‒ en dat zijn er honderden
per dag ‒ staan er een tijd bij stil. Ze geven er naar elkaar toe hun commentaar op.
(Als je er heen wilt: dat kan nog tot eind november). Vluchtelingen zijn mensen
als wij, en zij willen ook graag toekomst voor zichzelf en hun kinderen.
In de wijk Oud Noord wonen ook vluchtelingen, statushouders, oud-vluchtelingen,
mensen die hen begeleiden en andere bij vluchtelingen en asielzoekers betrokken
vrijwilligers. In Tilburg, midden in de wijk Oud Noord, is op Wilhelminapark 62
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) Brabant Centraal te vinden. De
komende tijd verzorgen wij een column in deze wijkkrant, waarin wij vluchtelingen
een gezicht geven. En jij kunt delen in hun hoop en verlangen.
SNV Brabant Centraal is aangesloten bij de landelijke vereniging
VluchtelingenWerk Nederland. Meer informatie over asielzoekers,
procedures, etc., tot aan vestiging of vertrek vind je op
: www.vluchtelingenwerk.nl. En : www.asielzoekmachine.nl
geeft informatie via een prachtige webdocumentaire.

Bij binnenkomst van het Woonzorgcentrum
De Bijsterstede, zit Dennis Kosters te praten
met de receptioniste. Zit, want Dennis is
spastisch en zit in een rolstoel. Dat is het
gevolg van een hersenbeschadiging die hij
opliep omdat hij met een zuurstoftekort
is geboren. Dit weerhoudt Dennis er niet
van om 4 ochtenden en één avond in
de week ‘De Computerhoek’ (voorheen
café) van De Bijsterstede te bemannen.
De Computerhoek is voor bewoners van
De Bijsterstede, bewoners van de aanleunwoningen en wijkbewoners. De hoek is 5
ochtenden en 2 avonden open (zie pag 6).
Het team bestaat uit 4 vrijwilligers. Op
afspraak is er ruimte voor 2 mensen met
computerhulpvragen door 2 begeleiders.
Het is geen cursus, maar hulp op maat:
alle vragen over het gebruik van laptop,
computer, IPad of telefoon kunnen worden
gesteld. Op een ontspannen en leuke
manier leren de hulpvragers werken met
de meegebrachte laptop. Vrijwilliger Dennis
kan niet met zijn handen uitleggen maar
zijn mond werkt prima: al pratend leert hij

Dennis samen met Henny van Sprang.

Dennis is al vanaf zijn 8ste geïnteresseerd
in computers. Op het Activiteitencentrum
Tilburg (Karmijnstraat) was hij zelf ooit
deelnemer aan de computergroep, totdat
andere deelnemers en de begeleiders aan
hem vragen gingen stellen. Hij is 5 jaar
begeleider geweest op deze groep. Sinds
2009 werkt hij met veel plezier in het team
van De Computerhoek van De Bijsterstede.
Het geeft hem erg veel voldoening dat
mensen die eerst helemaal niet met hun
computer konden omgaan, nu zelf een
programma kunnen installeren of digitaal
kunnen communiceren met vrienden of
familie. Zo ook de aangeschoven Henny
van Sprang. Henny is sinds 3 maanden
regelmatig in De computerhoek en heeft
digitaal leren communiceren met zijn zoon
in Amerika, met zijn familie op Curaçao, en
met zijn neef in Suriname. Ook zoekt hij
veel informatie op voor vrijwilligersprojecten van vrienden.
De bewoners van De Bijsterstede kunnen
gratis naar De Computerhoek, wijkbewoners en bewoners van de aanleunwoningen betalen € 2,50 per keer (inclusief
consumptie). Er wordt serieus veel geleerd,
maar ook veel gelachen. Zo waren ze laatst
klaar en wilde ze afsluiten. Dennis zei:
“Ga naar start”. Antwoord: ”Start???,
We gaan toch afsluiten?!”.
Dennis neemt zijn hondje Boy mee naar
De Computerhoek. Waar hij zijn jas legt,
gaat Boy liggen. Dennis woont zelfstandig.
Hij krijgt fysiotherapie en ook rijdt hij
therapeutisch één keer per week op een
paard. Dit doet hem erg veel goed voor
zijn rug en geeft hem positieve energie. Hij
woont graag zelfstandig. Het kost hem wel
veel energie, net als De computerhoek
want als hij iets onderneemt, kost hem dat
iedere keer 100% energie. Door zijn spasme
kan hij zijn spieren niet doseren, het is alles
of niets. Uitrusten is dan ook belangrijk
en dat doet hij graag met een filmpje.

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

Uniek kijkje over de Hasseltse rotonde

Aannemerscombinatie Van der Ven uit Brakel en K-Boringen uit Hasselt (België) zijn bezig
met de realisatie van een unieke oplossing voor afvoer van grote hoeveelheden regenwater uit de stad. Door de aanleg van het zogeheten ‘blauwe ader- stelsel’, moeten de
problemen zoals die er in het verleden na hevige buien waren, verleden tijd zijn.
De blauwe ader is een stelsel ondergronds
geboorde leidingen, die het regenwater afvoeren naar buiten de stad gelegen waterparken. In de Fatimastraat is deze leiding al
gereed. Het regenwater wat daar valt,
wordt geloosd op een waterpark aan de
Kommerstraat.
Vanaf de rotonde met het Draaiend huis,
is in de afgelopen maanden een leiding

geboord tot de Kwaadeindstraat. Hierbij is
de overlast voor de buurt zoveel mogelijk
beperkt, doordat de leiding ondergronds is
aangebracht i.p.v. bovengronds met in een
grote sleuf in de straat. De bouwkuip waar
de boor in uit komt, is door de Gemeente
Tilburg al in een eerder project in de
Kwaadeindstraat aangelegd. Hierdoor kon
in heel korte tijd een aansluiting worden

gemaakt op het rioolstelsel in de
Kwaadeindstraat. Vanaf de bouwkuip langs
de Middenbrabantweg wordt gewerkt aan
een leiding richting de Heikantlaan. Ook
komt er een nieuw te bouwen gemaal in de
hoek van de Middenbrabantweg en de
Burgemeester Bechtweg. Het eindresultaat
is een geheel ondergrondse leiding vanaf
de Kwaadeindstraat. Die gaat onder het
Wilhelminakanaal door tot aan het eindgemaal aan de Burgemeester Bechtweg.
Daarvandaan wordt het overtollige regenwater eerst afgepompt naar een nabijgelegen rioolstelsel. In de toekomst gaat
het naar een nog aan te leggen waterpark
in Tilburg-Noord.

De Bouwkuip aan de Hasseltse rotonde

Door gebruik te maken van de unieke
gesloten-front-boortechniek, is overlast in
de stad en langs de Middenbrabantweg tot
een minimum beperkt.
Op de rotonde is een uitkijkpunt gemaakt
door de aannemers en dit geeft een
unieke kijk over de Hasseltse rotonde
zoals je deze normaal niet kunt zien. Het
uitkijkpunt is er tot eind dit jaar want dan
zijn de werkzaamheden bij de rotonde
gereed. De werkzaamheden langs de
Middenbrabantweg moeten medio 2017
gereed zijn. Meer informatie en foto's
: www.vanderven.nl

Trap naar het uitizcht
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Massagepraktijk Tilburg, vele manieren van masseren

Cees Schoenmakers
Na mijn sportcarrière, die vroegtijdig
eindigde door een auto-ongeval, ben ik me
gaan richten op de sportverzorging. Ik heb
bij diverse sportdisciplines gewerkt. Ik ben
begonnen als sportverzorger in de vechtsport
vervolgens in de wielrennerij en van 2000 tot
2005 werkte ik bij voetbalvereniging Willem II.
In 2000 ben ik gestart met mijn eigen
massagepraktijk: Massagepraktijk Tilburg.
Ik behandel veel sporters uit verschillende
sportdisciplines. Ook ‘digitale sporters’
zijn bij ons welkom: mensen met nek
en schouderklachten die zijn ontstaan
doordat ze vaak te lang achter de computer
actief zijn. Veel oudere sporters hebben de
weg naar Massagepraktijk Tilburg weten te
vinden. Zij blijven door de behandelingen
vaak veel langer sportactief. En er zijn
meer voordelen van massage bij ouderen.

Ontmoetingsgroep voor 35- tot 55-jarigen in MFA De Poorten
Wil jij graag andere mensen leren kennen maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken?
Sluit je dan aan bij de ontmoetingsgroep voor 35- tot 55-jarigen in MFA De Poorten.
Medewerkers van ContourdeTwern, De
Wever Thuis en Indigo Brabant helpen je
met een gestructureerd programma op
weg naar nieuwe contacten. We streven
naar dat de deelnemers ook buiten de
bijeenkomsten om samen activiteiten
ondernemen. Samen fietsen, naar de
bioscoop of het museum bijvoorbeeld.
De ontmoetingsgroep is er speciaal voor
Tilburgers die eenzaam zijn, al dan niet
door een lichamelijke en/of psychosociale
beperking, en wel graag nieuwe mensen
leren kennen.

De ontmoetingsgroep komt elke tweede
maandag van de maand van 14.00 – 16.00
uur bij elkaar. Deelname kost 35 euro per
jaar, dat loopt van september tot juni.
Info: ContourdeTwern: Wendy Zwekars

: wendyzwekars@contourdetwern.nl
: 06 - 16 63 42 70

De Wever Thuis: Jolanda Verschuur
: j.verschuur@dewever.nl
: 06 - 53 44 57 28
Indigo Brabant: Mariet Bastiaansen
: m.bastiaansen@indigobrabant.nl
: 088 - 01 61 800

Verbouwing
De Baselaer bijna klaar
Ondanks dat de verbouwing in de
vakantie viel, waardoor het wat
langer duurde, is de verbouwing
van wijkcentrum De Baselaer
dan toch bijna gerealiseerd.
De nieuwe biljartzaal met 'Terras'
De biljarters, de wijkorganisatie de
Ring en ContourdeTwern hebben samengewerkt en beslissingen genomen over de
inrichting en de meubels. Personeel, leden van de wijkorganisatie de Ring, leden van KBO
en vrijwilligers van ContourdeTwern en van de reclassering hebben geholpen met het
verven en schoonmaken. Centrum-coördinator Bigala Thomas: "Het is een open, frisse en
toegankelijke ruimte geworden. We zijn nu nog bezig om de internetverbinding voor alle
huurders goed te regelen." De Koninklijke Harmonie, een nieuwe huurder, zal elke
woensdagavond gaan repeteren in de grote zaal.
De opening van de nieuwe Baselaer zal in de tweede helft van november zijn,
hou hiervoor de facebook pagina van De Baselaer in de gaten.

De nieuwe binnenkomst van De Baselaer

Massage en ouderen
Ouderdom maakt bij veel mensen de
spieren en gewrichten stijf en stram.
Massage is in meerdere opzichten
waardevol. Massage kan gewrichtspijn
verlichten en spieren soepeler maken.
Door het zachtjes ronddraaien en
masseren van polsen en enkels worden de
gewrichten beweeglijker. Het bevordert
de bloedsomloop en vermindert kou in
de ledematen. Daarnaast heeft massage
bij ouderen een positief effect op de
spijsvertering en de stoelgang. Ouderen
worden dikwijls minder gekoesterd en
aangeraakt dan jongere mensen, terwijl
de positieve uitwerking daarvan op
hogere leeftijd natuurlijk onveranderd
blijft. Een massage of aanraking die met
liefde wordt gegeven, kan bijdragen
aan het verminderen van angsten
en slaapproblemen, somberheid en
eenzaamheid. Een massage helpt
het zelfbeeld verbeteren, geeft
zelfvertrouwen en een goed gevoel.
Ook draagt het bij tot het accepteren
van eventuele tekortkomingen zoals na
amputatie, een verlamd lichaamsdeel
of bij (beginnende) dementie.
Het is mogelijk dat er na een massage
gevoelens of emoties aan de oppervlakte
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komen zoals angst, verdriet of woede.
Doordat deze emoties geuit worden,
kunnen ze vervolgens weer worden
losgelaten. Massage brengt dus ook op
het emotionele en psychosociale vlak
verlichting, waardoor er een diepere
ontspanning ontstaat. Als aanvulling
op de massages die wij aanbieden,
gebruiken wij voedende en verzorgende
oliën, die de oudere en/of gevoelige huid
versoepelt en beter in conditie houdt.
Massagepraktijk Tilburg is gecertificeerd
voor de volgende massages:
Sportmassage, Ontspanningsmassage,
Bindweefselmassage, Manuele
lymfedrainage, Dorn/Breuss massage,
Blessurepreventie, Medical Taping,
Triggerpoint behandelingen en coaching.
: 013 - 580 21 13
: info@massagepraktijk-tilburg.nl
: www.massagepraktijk-tilburg.nl

Garage-leerbedrijf AutoZorg Mutsaers

Peter Mutsaers is op 6 mei jl. gestart met zijn nieuwe bedrijf AutoZorg Mutsaers
aan de kapitein Nemostraat 90. Doordat de samenwerking met een zorginstelling
en een houtbedrijf stopte, heeft Peter een manier gezocht om de zorg voor auto’s
en de zorg voor mensen met elkaar te combineren.
Peter: “Afgelopen mei is de zorginstelling
gestopt met de samenwerking. Mijn passie
is wel auto's, maar met de cliënten werken
was me goed bevallen. Hun dagbesteding
geven was voor mij toch wel de reden
dat ik alleen ben verder gegaan. Het
houtbedrijf is gestopt met de zorg en in de
bouwwereld verder gegaan. Ik ben mijn
hart gevolgd en hier terecht gekomen.
Inmiddels heb ik een paar cliënten die elke
week enkele dagen bij mij komen werken.”
Zorg voor de cliënten
Afgelopen 2 juli is garage-leerbedrijf
AutoZorg Mutsaers officieel feestelijk
geopend. Peter is al 35 jaar werkzaam in de
autobranche. Buiten het keuren en onderhoud van auto’s geeft hij nu ook dagbesteding aan enkele cliënten uit de Zorg.
Peter: ”Het geeft mij veel voldoening om
deze jongeren te helpen aan een zinvolle
dagbesteding en ze het auto-vak te leren.

toekomst zeker gaan uitbreiden".
Zorg voor de klant
Bij AutoZorg Mutsaers staat service en
kwaliteit voorop. Er is echte zorg voor
uw auto. De sfeer is gemoedelijk en u
kunt rekenen op persoonlijke aandacht
en boven alles een eerlijk advies. U kunt
altijd snel terecht en als u wil, mag u
meekijken. Bij noodzakelijke reparatie is
er altijd een prijsopgave vooraf. Naast
APK en onderhoud worden er ook
banden gewisseld en is er voor uw zomer
of winterbanden een bandenhotel.
Openingstijden: ma-vrij van 08.00 – 18.00
uur en op zaterdag van 09.00 – 13.00 uur.
: 06 - 51 25 11 63 of mail
: info@autozorgmutsaers.com
: www.autozorgmutsaers.com

"Dit is mijn passie en
daar ga ik voor!”
Het leerbedrijf biedt voor leerlingen
met een basis-opleiding autotechniek
en cliënten uit de zorg de mogelijkheid
om werkervaring op te doen. Wat deze
garage uniek maakt, is dat deze jongeren
hier op een ongedwongen manier de
mogelijkheid krijgen om het autovak
te leren. Ik wil graag dat zij de kans
krijgen om ervaring op te doen voor de
arbeidsmarkt. In het verleden, heb ik al
diverse cliënten uit de zorg dagbesteding
gegeven. Dit is een manier voor jongeren
om deel te nemen aan de maatschappij,
wat erg belangrijk is voor deze doelgroep.
Inmiddels loopt de eerste cliënt vanaf
1 juni jl. al een paar dagen per week
bij mij mee. Ik wil deze formule in de

Peter Mutsaers met zijn vrouw Dymphie
tijdens de feestelijke opening op 2 juli

De kwaliteit is het kenmerk van onze praktijk
MAAK EENS EEN AFSPRAAK
Sportmassage - Ontspanningsmassage Bindweefselmassage (Cellulite behandelingen) - Manuele lymfe drainage Hot-stone massage - Dorn / breuss massage - Voetreﬂexzonemassage Triggerpoint therapie - Medical taping - Blessure preventie - Coaching.
Wij hebben ook massagewaardecheques een geweldig cadeau om te geven.
Kapitein Nemostraat 99, 5015AS Tilburg
Tel: 013 580 21 13 / 06 27 32 47 70
E-mail: info@massagepraktijk-tilburg.nl
www.massagepraktijk-tilburg.nl

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

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken
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Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20

013-303 18 18

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

Lieve Luna

t'Is toch gemeen: zo'n lief klein schattig
hummeltje, aangevallen door een vieze
Giardia-parasiet. Luna is een levendige pup
van 14 weken. Ze luistert al heel goed en
ze is al netjes zindelijk. Maar tijdens haar
speelkwartiertje heeft ze haar neus en
misschien ook haar tandjes in het gras en de
poep van andere honden gestopt. En nu heeft
ze Giardia. Dat is een eencellige, peervormige
parasiet die diarree veroorzaakt, soms met

een beetje bloed en slijm erbij. En Giardia kan
honden, katten en soms mensen lusteloos
en misselijk maken en minder goed laten
groeien. Gelukkig was Luna er niet ziek van
en groeide ze goed, maar ze had wel diarree.
We hebben in ons laboratorium een test
gedaan en toen wisten we het zeker: Giardia!
En Luna zelf? Die wordt met tabletjes
weer beter, maar voorlopig loopt ze
even een ander rondje om te spelen.

Tweedehands impressies

www.portagora.eu

De kringloopwinkel van Stichting PortAgora is al zo'n 30 jaar een begrip in Tilburg. De
winkel in de Goirkestraat staat bekend als één van de goedkoopste van de omgeving.
Iedereen met een kleine portemonnee en ook de fanatieke verzamelaar kan er altijd wel
iets van zijn of haar gading vinden. De opbrengsten van de verkopen gaan naar projecten
in Kroatië en Bosnië, en ook geeft PortAgora regelmatig hulp aan de vluchtelingenkampen
in Noord-Frankrijk. Er gaat niet alleen geld naar de projecten maar ook goederen en
immateriële hulp zoals culturele samenwerking. PortAgora was bijvoorbeeld nauw
betrokken bij de herdenking van 20 jaar Srebrenica. De stichting werkt vooral met
vrijwilligers, een deel daarvan bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
GEZOCHT:
CHAUFFEUR (vrijwilliger)
PortAgora kringloopwinkel is op zoek
naar een chauffeur voor 1 of 2 dagen per
week. Het werk bestaat uit spullen ophalen en/
of thuisbezorgen bij mensen
die spullen willen inleveren of gekocht hebben.
Je rijdt in een Iveco bakwagen en hebt rijbewijs
BE. Je moet kunnen tillen en sjouwen. Onze
werktijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

GEZOCHT:
WINKELMEDEWERKSTER (vrijwilliger)
Ook is PortAgora op zoek naar
een winkelmedewerkster voor
minimaal 2 dagdelen p.w.
op ma-/di-/wo-/do-/vr- of
zaterdagmiddagen. Je helpt met
het op orde houden van de winkel.
Je neemt spullen in ontvangst
en zet ze op de juiste plaats.

PortAgora werkt met ongeveer 55 vrijwilligers. Er heerst een collegiale, ongedwongen
werksfeer. Werktijden liggen tussen 10.00 en 17.00 uur. Heb je interesse? Loop even
binnen en vraag naar Miriam of Kees. : 013-5457377; : info@portagora.eu;
winkeladres: Goirkestraat 133.
TIP
Onze maandelijkse kledingmarkt is elke 1e zaterdag van de maand. De eerstvolgende
is zaterdag 5 november van 10.00 tot 16.00 uur. Kleding kost dan slechts € 0,50 per
artikel. Jassen en laarzen zijn voor de helft van het geld. Wij zien u graag in onze winkel!

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT OUD-NOORD
Foto Schmidlin maakt foto’s in de wijk Oud-Noord. Herkent u het stukje wijk op de
foto en weet u op welke locatie de foto’s van de nieuwe opgave genomen zijn? Mail
dan uw oplossing voor 23 november 2016 naar : redactie@tilburgoudnoord.nl.
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw antwoord:
Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres en Locatie 1: Locatie 2:
Hieronder vindt u de opgave voor oktober. Onder de mensen die het juiste antwoord
geven, wordt een prachtig boeket van bloemisterij all about flowers verloot.
U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en
op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrantoud-noord worden de antwoorden en de winnaar gepubliceerd. In de wijkkrant van
december volgt er weer een nieuwe opgave!
Lijkt het u als ondernemer uit de wijk leuk om een
prijs beschikbaar te stellen? Neem dan contact op
met de redactie : redactie@tilburgoudnoord.nl.

Foto: Foto Schmidlin

Opgave oktober:

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

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

Oplossing juni: Locatie 1: Petrus Donderskerk Enschotsestraat
Locatie 2: Lange Nieuwstraat op het hoekje tegen over de dierenwinkel
Het boeket van all about flowers
is gewonnen door:
Mevrouw Paola Dikmans uit de Prof. Kernkampstraat
Van harte gefeliciteerd!
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Kinder
Kinderen versus
ouderen

Afgelopen juni zochten Kinderdagverblijf Kiek en
woonzorgcentrum Den Herdgang voorzichtig toenadering tot elkaar. Den Herdgang had al eerder
samengewerkt met een kinderdagverblijf en miste
deze samenwerking na het vertrek van desbetreffende kinderdagverblijf. Blij verheugd waren ze
dan ook om weer een kinderdagverblijf te mogen
begroeten.

Dag j e naar Circus City !!

Groep 6 van de Eerste Jan Ligthartschool mocht
op woensdag 20 juni naar Circus City.
Onze juffrouw (Edith) zei tegen ons dat wijkkrant
Oud-Noord een kinderpagina had maar dat die nog geen
naam had. Dus we hadden 2 namen bedacht. De mijne was
’Kindertoppers’ en die van mijn klasgenoot Emely was
‘Speelkwartier’. Toen gingen we stemmen: ik had twaalf
stemmen en Emely ook dus het was nog even spannend. De
juf stuurde ze allebei in en de naam die heeft gewonnen is
… KINDERTOPPERS!!!!!
Onze prijs was gratis met de hele klas naar Circus
City! We hebben er echt van genoten. We kregen ranja,
water, friet en fruit. We mochten in de ballenbak,
op de glijbanen en dansen op het podium. Iedereen
deed mee. Het was echt een hele leuke Dag!
xxx Kayra

OKTOBER 2016
Claudi: "Al snel merkten we dat het mes
aan twee kanten snijdt. Kinderen maken
snel en ongedwongen contact. Ze zien de
beperkingen van de ouderen niet. Op
diverse manieren maken
ze contact en de ouderen
van Den Herdgang reageren
hierop. Vertederd, verbaasd, en soms
gaan ze ook spontaan meebewegen".
Claudi en de eigenaresse van Kiek, Laura
trokken de conclusie dat samenwerken zowel
voor Kiek als voor Den Herdgang meerwaarde
heeft. Want wat is er nou leuker om je
geschminkte gezicht te kunnen laten zien of
om daarop verbaasd te reageren, dat een
schattige peuter ineens een wolf blijkt te zijn.

De interactie tussen jong en oud is een plezier
om naar te kijken. En voor een spontaan
bezoekje zijn de kinderen
van Kiek altijd welkom.
"Er zit immers altijd wel
Voor Kiek was de samenwerking nieuw.
een koekje in onze
Den Herdgang en Kiek besloten om te onderzoeken
koektrommel".
wat ze voor elkaar konden beteken. Rustig aan,
stapje voor stapje. Kiek gebruikt een ruimte
"De komende
in Den Herdgang om een bewegingstijd kijken we of we
activiteit te doen. De kinderen hebben
nog intensiever samen kunnen
zo een uitstapje en een grotere ruimte
om activiteiten te doen. Ze kunnen dan
werken. Het begin is gemaakt
wat van hun energie kwijt.
en het gevoel is goed".
Bewoners van Den Herdgang sluiten aan bij
Voor meer informatie kunt u terecht
deze activiteit onder het genot van een kopje
bij Kiek : Info@kdvkiek.nl of bij
koffie. Medewerkster Welzijn Den Herdgang Den Herdgang Claudi Olieslagers
: c.olieslagers@dewever.nl

Scheppen en ontdekken

Kunstlab organiseert leuke kinderworkshops bij museum De Pont.
Te hoog gegrepen voor kinderen? “Nee, zeker niet.”, vertelt Marika
Taborsky van Kunstlab, “Kinderen kijken met een open blik
naar de kunst. Leuk om te merken wat zij zien en hoe
zij samen praten over de kunst die we bekijken.
En daarna gaan ze zelf aan de slag in het atelier.”
De workshops zijn voor kinderen van 6 t/m 12
jaar en vinden maandelijks plaats op zaterdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur bij museum De Pont,
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg.
Dit jaar zijn de workshops op 15 oktober, 19 november en
17 december. Graag vooraf aanmelden via: kunstlab@taborsky.nl of
: 06 57 67 72 04. Wil je informatie over het maandelijkse
programma? Meld je dan aan voor de mailinglijst.
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Je kunt ook bij Kunstlab terecht voor kinderfeestjes
en workshops voor familie- of vriendengroepen.
Meer info en foto’s
: www.facebook.com/kunstlabT

redactie@tilburgoudnoord.nl

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

Besterdplein 10
5014 HN Tilburg
Tel. (013) 5425886

www.drogisterijaddejongh.nl
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Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Dagelijks vanaf 9.00 uur koffie
drinken.
Warme maaltijd,
Van 12.00 - 13.45 uur
Van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Clubactiviteiten
Biljarten
Maandag
14.00 - 16.00 uur
Bewegen
Maandag
10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag
14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag
09.30 - 11.45 uur
Koersbal
Donderdag
14.30 - 16.00 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur

Woonzorgcentrum
De Bijsterstede
Energieplein 54,
5041 NH Tilburg
Voor informatie:
Tel: 013 549 61 00
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Ruimte huren?
Zoekt u een ruimte om te
repeteren, voor een bijeenkomst
of verjaardag? Informeer naar de
mogelijkheden 013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Interesse voor vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl

Deelname activiteiten?
Wilt u op de hoogte blijven van al
onze 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
Iedere dinsdagavond om 19.00
uur. Entree € 2.50,
bingokaart € 1.50 per stuk.
Laatste dinsdag van de maand,
géén bingo, maar op
woensdagmiddag, aanvang
14.30 uur.
Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een Kerkelijke viering
in ons restaurant.

Extra activiteiten:

Van 14 oktober t/m 31 december
2016

OKTOBER 2016

Optreden
Vrijdag 4 november, 14.30 uur
Herdgang 35 jaar optreden
Grapjurk.
Vrijdag 25 november, 14.30 uur
Optreden Juke Box, aangeboden
door een jarige bewoner.
Vrijdag 11 november, 14.30 uur
Loterijmiddag
Vrijdag 18 november, 14.30 uur
Zand Zeep & Soda
Maandag 28 november, 19.00
uur
Bezoek van Sint en zijn vrienden.
Muzikaal ondersteund door onze
eigen Gangmaokers.

Vrijdag 23 december, 14.30 uur
Optreden John Desmares in
kerstsfeer.
Zaterdag 24 december, 15.45 uur
Miniconcertje van Muziekpraktijk
Waterviool (gratis) .
Vrijdag 31 december, 14.30 uur
Oudejaarsviering. Met optreden van
PaBaRiKo
•

Clubactiviteiten:
Computerhoek: Ma t/m Vrij 09.30 - 11.30

en Ma/Di 18.30 - 20.30
Hobbygroep: Di, Wo, Do: 10.00 - 12.00
Kegelen:
Ma: 10.00 - 11.30
Wandelclub: Di: 10:15 - 12:00

14 – Karaoke – 14.30
16 – Matinee met optreden van
Bart van Loon – 14.30
21 – Presentatie over Tilburg door
Marcel Reuver – 14.30
26 – H&A Modeverkoop – 09.30 - 11.30
28 – Karaoke – 14.30

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

Andere activiteiten:

Duoﬁets: Ma t/m Vr: Op afspraak
Kapsalon: Ma, Wo en Do: Op
afspraak vanaf 09.00
Schoonheidssalon ‘Moeders Mooiste’:
Di: Op afspraak
09.00 - 12.00
Dagverzorging ‘De Bijsterstede’
Ma t/m Vr: 10.00 - 16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00 - 16.30
Ook te huur voor o.a. feesten,
partijen, kofﬁetafels, recepties, etc.

04 – Karaoke – 14.30 uur
05 – Eucharistie viering – 17.15
06 – Matinee met optreden van de
band ‘EBB Tide’
– 14.30
11 – Matinee met optreden van
zeemanskoor ‘De Leye Zangers’
– 14.30
16 – ‘Seconda Vita’ 2e hands kleding
en cadeau artikelen verkoop –
09.30 - 11.30
18 – Karaoke – 14.30

Den Herdgang van
11.00 tot 16.00 uur.
Verkoop
Woensdag 19 oktober, 14 uur
~ Cee Jee met modeshow ~
Woensdag 14 december, 10 uur
~Seconda Vita en Klara ~
Zondagmiddagmatinee
27 november
Optreden van Yvonne
Michiels, aanvang 14.30 uur.
Gratis entree

Voor presentaties en
optredens vragen wij
€ 5.00 entree inclusief
koffie/thee.

20 – Matinee met optreden van
Jurgen Jonkers (Frans Bauer)
– 14.30
23 – Klooster Mode Uitverkoop
– 09.30 - 11.30
25 – Matinee met optreden van
Doré van Dijk – 14.30

Dagelijkse openingstijden
restaurant ‘De Brasserie’:
9.00: Kofﬁe drinken in onze
kofﬁecorner
12.00 - 14.00: Warme maaltijd

Kerstmarkt
vrijdag 16
december,

02 – Karaoke – 14.30
03 – Eucharistie viering – 17.15
04 – Matinee met optreden van ‘KVL’
(de zingende zwarte piet) – 14.30
09 – Matinee met optreden van
‘De Muzikale Makkers’ – 14.30
16 – Karaoke – 14.30
18 – Matinee met Kerst optreden van
het koor ‘Ratjetoe’ – 14.30
24 – Kerst Eucharistie viering – 15.00
25 – 1e Kerstdag
26 – 2e Kerstdag
30 – Matinee met optreden van
‘PaBaRiko’ – 14.30
31 – Oudejaarsdag

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

Zorgkaart Nederland

Wist u dat de Bijsterstede een
waardering van 8.0 op zorgkaart
Nederland krijgt? Surf naar
www.zorgkaartnederland.nl,
geef in de zoekbalk de opdracht
‘De Bijsterstede’ in en lees
waarom o.a. bewoners,
familieleden en mantelzorgers
ons zo hoog waarderen.
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Iets voor een ander betekenen? Wordt mentor!

Mentorschap Midden- en Noordoost-Brabant zoekt mentoren
Coördinator van Mentorschap Midden- en
Noordoost-Brabant Hester van den berg:
“Er is nooit veel reclame voor gemaakt.
De mentoren meldden zich vanzelf aan.
Betrokken mensen met een hart dat ook
voor een ander tikt. Veranderingen in de
zorg leiden ertoe dat steeds meer mensen
er alleen voor komen te staan. Mensen met
een verstandelijke beperking, beginnende
dementerenden, mensen na een hersenbloeding, of mensen die 'gewoon' hartstikke eenzaam zijn en alles laten
verslonzen."
Een mentor aan het woord
Netty Leenders is mentor van een
mevrouw met gebrek aan mogelijkheden
tot verbale communicatie: “Mevrouw
heeft dementie en is deels gerevalideerd
na een hersenbloeding, zodat ze nog wel
alleen thuis kan wonen. Ik heb daarover
gesprekken met huisarts, case-manager
Brabantzorg, thuiszorg, instelling voor dagzorg, dochter die ver weg woont, woningbouwvereniging, gemeente en
zorgcoöperatie. Ik heb zo mijn twijfels
over de juistheid van de zelfstandigheid.
Ze kan daar zelf niet over denken. Ze komt
uit een andere cultuur en spreekt geen

Hester van den Berg (links)
en Netty Leenders

Nederlands. Ik voel me ook aanstuurder
van de hulpverleners die daar komen en
moet vaak beslissingen voor haar nemen."
Netty is altijd, samen met haar man, druk
sociaal bezig geweest. Van pleegkinderen in
huis tot en met helpen van de medemens
die het moeilijk heeft. “Het hoort bij het
leven”, vat ze haar sociaal mens-zijn samen.
Hester van den Berg: “Ik heb 23 jaar in de
ouderenzorg gewerkt. 20 jaar directe hulp
gegeven en de laatste drie jaar in een
leidinggevende functie gewerkt. Sinds
anderhalf jaar werk ik voor Mentorschap
Nederland.
We geven nu via radiospotjes meer
bekendheid aan het werk van de mentor.

"We willen meer
mentoren. Die hebben
we echt hard nodig."
We zoeken mensen die over sociale
eigenschappen beschikken. Betrokkenheid,
inlevingsvermogen, sterk in de schoenen
staan, gevoel voor afstand en nabijheid,
initiatiefrijk, creatief denken, realistisch,
niet uit eigen belang maar het belang van
de patiënt, relativeringsvermogen, meerzijdig partijdig, niet voor even maar een
commitment voor langere tijd. Wie meer
wil weten mag me altijd bellen op
: 06-51 27 07 93. Op de site : www.
mentorschapoostbrabant.nl kun je meer
informatie vinden. De tijd die je aan het
Mentorschap besteedt bedraagt ongeveer
8 tot 10 uur per maand.
Alles gebeurt in samenspraak. Er is eerst
een cursus. Daarna volgt een kennismaking
met de cliënt en wordt er een gezamenlijke
beslissing genomen of mentor en cliënt
het wel of niet zien zitten met elkaar. We
streven er echt naar om voor iedereen die

Heb je behoefte aan sociaal contact of
een luisterend oor? Kom dan naar Het Kiemuur.
Het Kiemuur is een ontmoetingsplek waar je gratis
terecht kunt voor advies, of gewoon een praatje.

MFA De Poorten, Hasseltstraat 194
maandag: 14.00 - 16.00 uur

T-splitsing Van Bylandtstraat
- Kwaadeindstraat
Voor de zomer hingen er billboards door de stad
met een oproep van het Mentorschap om ook
mentor te worden. Billboards en
foto's: Claudia van der Waal

dit nodig heeft, een mentor ter beschikking
te hebben. De mentor en de bewindvoerder worden beiden door de rechtbank
benoemd. Een verklaring omtrent gedrag
moet worden overlegd. Wie twijfelt kan
gerust bij me komen voor een gesprek.
Zelfs tijdens de basiscursus kunnen we
nog altijd bekijken of iemand wel of niet
geschikt is. De cursist kan dan ook tot de
conclusie komen dat dit niks voor hem
of haar is. Gelukkig ontmoet ik meestal
hele enthousiaste, sociale mensen,
die hun tijd willen besteden aan hun
medemens in nood. Ik word daar blij van."

Bekijk het hele interview op

: www.arenalokaal.nl/arena/

nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/
we-hebben-te-weinig-mentoren

RIBW Brabant 1ste in strijd tegen stigma

In het weekend van 23 t/m 25 september
heeft het team van RIBW Brabant de 1e
plaats behaald in de Social Run, een nonstop estafetteloop om stigmatisering in de
psychiatrie tegen te gaan. In deze strijd
tegen stigma liepen 23 teams van verschillende zorgorganisaties en betrokken bedrijven 555 km dwars door een groot deel
van Nederland om zich sterk te maken
voor het goede doel “Samen sterk
zonder stigma”.
Het team bestond uit cliënten, ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen zoals
familie en vrienden, en medewerkers van
RIBW Brabant. Ondanks blessures, pech
onderweg en slapeloze nachten heeft
iedereen de finish behaald. Teamleider
Ruud: “Samen als team er met z'n allen
voor gaan, dat is het mooiste wat er is".
“Een topprestatie waarbij we als team naar
elkaar zijn toegegroeid en waarbij iedereen
alles voor elkaar over heeft. Een echte

Mentoren gezocht
in Midden- en Noodoost Brabant

Kwetsbare mensen hebben hulp nodig om de regie
over hun eigen leven te houden. Een onafhankelijke
mentor kan hierin ondersteunen. Mentorschap Middenen Noodoost Brabant zorgt voor werving, opleiding en
begeleiding van vrijwillige mentoren.
Meer weten? Kijk op www.mentorschapoostbrabant.nl
of neem contact op: 06 51 27 07 93
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Wijkcentrum De Wissel, Leliestraat 49
donderdag: 13.00 – 15.00 uur

Meer informatie?

Kijk op www.kiemuur.nl of bel 06-15904492.
Wilt u echt iets voor een ander betekenen?
Meld u aan als mentor.

social run!” aldus deelnemer Alphons.
RIBW Brabant vindt het belangrijk om
aandacht te vragen voor openheid rondom
psychiatrie, waarbij je open mag zijn over
je psychische aandoening, zonder dat je
daarop wordt beoordeeld. Om zoveel
mogelijk donaties te werven voor projecten
die stigmatisering tegen gaan, heeft team
RIBW Brabant massaal hulp en donaties
ontvangen van betrokkenen en het
bedrijfsleven in Tilburg en omstreken.
Die steun is hard nodig, zo heeft een
kwart van de bevolking op dit moment
een psychische aandoening en 42,7% van
de inwoners van Nederland heeft ooit
te maken gehad of heeft te maken met
psychische klachten in welke vorm dan ook.
Bron: Stichting Samen Sterk
zonder Stigma : www.
samensterkzonderstigma.nl/socialrun
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Samen zorgen voor fijne, schone en gezellige
buurten
In de meeste buurten van onze wijk gaat het goed.
Alleen in de Hasselt, een klein stukje Groeseind-Hoefstraat en rondom het Rozenplein zijn er buurten die
extra aandacht nodig hebben. Dit voorjaar zijn er voor
deze buurten actieplannen opgesteld, waarbij bewoners ook veel ideeën hebben aangedragen. Je kunt je
nog steeds aanmelden bij onderstaande contactpersonen als je ideeën hebt om je buurt te verbeteren.
Een aantal bewoners van Oud-Noord is de laatste
maanden actief geweest in het organiseren van
activiteiten in hun buurt. Een goed voorbeeld is de
buurtmarkt in wijkcentrum de Poorten. De markt is
al twee keer gehouden: in juli en september op een
zaterdagmiddag. Zo'n dertig buurtbewoners hadden
een kraampje om kinderkleren, speelgoed en huisraad te ruilen of tegen een zacht prijsje te verkopen.
Ook hadden een paar bewoners, soms samen met
hun kinderen, koekjes gebakken of lekkere hapjes
gemaakt. Buurtbewoners organiseren de buurtmarkt
in samenwerking met de wijkraad, de parochie Peerke
Donders, het IMW, ContourdeTwern en de gemeente.
De volgende buurtmarkt is op 19 november. Aanmelden kan bij Renée von der Fuhr (06-20 97 74 64;
renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl)
of bij Karlijn Verschuren (06-10 32 93 69;
karlijnverschuren@contourdetwern.nl). Wie dat
wil kan na de buurtmarkt nog gaan eten bij Resto van
Harte. Elke zaterdag vanaf 17.30 uur kun je hier voor
een paar euro per persoon warm eten. Je moet wel
van te voren reserveren.
Op 25 september werd in Groeseind-Hoefstraat de
jaarlijkse Noppesdag gehouden.

Noppesdag

Nieuwe regels voor
kamerverhuur

Vijf pleinen zijn schoongemaakt en opgevrolijkt met
plantjes. Er waren weggeef- en ruilmarkten en er
was van alles te doen voor de kinderen.
Op het Schotelplein en in het Sint Pieterspark konden deelnemers aan een quiz een bon winnen voor
boodschappen bij de Jumbo.
Andere voorbeelden van geslaagde buurtactiviteiten zijn: de buurtcamping op het Textielplein, de
buurtbios op het Christinahof en op het Kamgarenplein, de wekelijkse inloop voor statushouders in de
Poorten en het eindzomerfeest bij Kerkibo op
24 september.

Buurtbios
In 2017 vindt een grotere activiteit plaats voor
de hele wijk: "het spektakel het Kasteel van Tilburg".

Om de leefbaarheid in de woonwijken op peil te houden, heeft de
gemeente de huisvestingsverordening aangepast. Kamerverhuur
blijft mogelijk, maar de regels voor
kamerverhuur zijn verscherpt. Om
aan drie of meer personen kamers
te verhuren, moet de verhuurder een omzettingsvergunning
aanvragen. De gemeente toetst
deze, door onder andere te kijken
naar de concentratie van kamerverhuurpanden in de buurt. In de
meeste woonwijken wordt een
straal van 50 meter gehanteerd,
voorheen was dat 25 meter. Als er
binnen die 50 meter al een ander
kamerverhuurpand is, wordt de
aanvraag geweigerd. Dit geldt ook
voor woningvorming, als een woning verbouwd wordt tot twee of
meer zelfstandige woonruimten.
Op deze regels zijn uitzonderingen.
Aan de bedrijvige linten, zoals de
Veldhovenring, de Hoefstraat, de
Goirkestraat en de
Hasseltstraat, geldt nog steeds

een straal van 25 meter. Daarnaast
zijn de binnenstad en wooncomplexen waar al meer dan 50%
kamerverhuur is uitgezonderd.
Alle regels én het kaartje met de
gebieden en cirkels staan op de
website van de gemeente www.
tilburg.nl. Zoek op 'kamerverhuur'. Voor meer informatie over
woningvorming, zoekt u op 'woningvorming'. Hier kunt u ook de
lijsten met kamerverhuurpanden
en vergunningen voor woningvorming vinden.
Als u denkt dat een woning ten
onrechte als kamerverhuurpand
wordt gebruikt omdat er meer dan
drie personen op kamers wonen
kunt u dit melden. Ook als u ziet
dat een woning wordt gesplitst in
meerdere zelfstandige woningen
terwijl het pand niet op de lijst van
kamerverhuurpanden staat kunt
u een melding maken bij het Centraal Meldpunt van de gemeente.
Of stuur een mail naar
kamerverhuur@tilburg.nl.

Het kasteel van Tilburg

Tilburg Veilig Naar School
Het schooljaar is begonnen met de 'Verkeersestafette', een nieuwe campagne van de gemeente om de verkeersveiligheid rondom school te bevorderen. In Oud-Noord nemen de scholen de Cocon, de Stappen, Yore en den Bijstere deel. Er is een fiets APK met speciale aandacht voor de fietsverlichting. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf
met ideeën te komen voor de verbetering van de verkeerssituatie in de omgeving van hun school.
"Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor alle scholen", vertelt Mario Jacobs, wethouder slimme en
duurzame mobiliteit. "Een paar keer per dag is het een komen en gaan van automobilisten, fietsers en voetgangers
en de drukte is vaak een bron van ergernis voor school, ouders en kinderen. Het levert ook regelmatig gevaarlijke
situaties op, vooral voor de kinderen." De gemeente wil samen met de basisscholen de verkeersveiligheid verbeteren. De deelnemende scholen verloten elk een waardebon onder hun leerlingen voor een mini clinic in een
Pumptrack: een verharde fietscrossbaan.

Ziektekostenverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. De gemeente
Tilburg heeft een collectieve verzekering
afgesloten bij CZ en VGZ. Iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kan
hiervan gebruik maken. Hierbij hoort ook een
extra uitgebreide zorgpolis voor mensen met
hoge zorgkosten. De gemeente betaalt voor
alle pakketten een deel van de premie.

Meepraten?
Wie mee wil praten over
maatregelen in de buurt, kan
contact opnemen met (v.l.n.r.):
Inez Rastovac, Schotelplein,
Rozenplein, Theresia);
inez.rastovac@tilburg.nl;
tel. 06- 41 66 34 23
Remmert Slagter (Theresia);
remmert.slagter@tilburg.nl;
tel. 06-53 60 26 36

Natascha Verhaaren (Textielplein,
Kamgarenplein, Kasteel,
Nassaubuurt en Schotelplein);
natascha.verhaaren@tilburg.nl;
tel. 06-13 20 93 39
Jaap Quispel (Textielplein,
Kamgarenplein, Kasteel,
Nassaubuurt);
jaap.quispel@tilburg.nl;
tel. 06 -51 78 38 70
Paul van Esch (Rozenplein);
paul.van.esch@tilburg.nl;
tel. 06-10 96 21 93

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

Geef meldingen door via de
gratis BeterBuitenApp
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11 juli: Opening voetgangers tunnel door
Inés Plasmans - Levert, regiodirecteur bij
ProRail en wethouder Berend de Vries.
Het noorden en zuiden van Tilburg zijn
verbonden met een nieuwe, bijna 42 meter
brede reizigerspassage onder de treinsporen.

5/6 augustus: Bierfestival HOP.
Twee nieuwe Tilburgse bierbrouwers:
Kraft Bier en LOC Brewery

22 Juli/31 juli: 449e editie van de Tilburgse Kermis, 1e keer rondje Spoorzone. De omwonenden prijs: 'Het schonste
pand van de kermis' is wederom gewonnen door de bewoners van Besterdpoort aan de Besterdring.
1 september is het Clarissenhof op
een bijzondere wijze gezegend door
Pastoor Van Noorwegen, de pastoor
van de Heuvelse kerk.

Juli: Walk of Fame tegels naar de Spoorzone.

Zie : www.tilburg.com/nieuws/tilburgse-walk-of-fame-verhuist-naar-de-spoorzone

Spoorzone
Zomer

2016

16 september: officiële opening buurttuin 'Bij Ons Achter' door wethouder Berend de Vries
Foto's: Paul Janssen

16/18 september: Smaak Karavaan.

25 september: het Tilburg Fietst Festival
in de Koepelhal en de Wagenmakerij.
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Basisschool De Cocon
Hoefstraat 173,
info@decocon.net

013-543 42 77

www.decocon.net

Basisschool Den Bijstere

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

Basisschool De Vijf Hoeven

Hendrik van Tulderstraat 7, 013-542 12 41
bs.devijfhoeven@xpectprimair.nl
www.devijfhoeven.nl

Eerste Jan Ligthartschool

(bijzonder neutraal)
Ringbaan Oost 275,
013-542 30 82
directie@janligthart.nl www.janligthart.nl

Openbare basisschool Yore

Bankastraat 2,
013-543 46 43
obs.yore@opmaat-scholen.nl
www.yore.nl

Kinderopvang

Anak Anak kinderopvang Tilburg

St Willebrordplein 6,
013-532 37 37
k.vandenhoven@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/anakanak

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Baselaer

013-542 20 55

Hoefstraat 175,

Peuterspeelzaal Poorten

Hasseltstraat 194,
013-464 92 26
www.peuterspeelzalentilburg.nl

Peuterspeelzaal Willebrord

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

Dierenkliniek

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

Veldhovenring 20
013-303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Huisartsen

Huisartsenpraktijk Broeders
Oude Lind 32, Tilburg

013-542 59 49

www.broedershuisarts.praktijkinfo.nl

Wijkraden

Wijkraad Theresia

info@wijktheresia.nl www.wijktheresia.nl

Wijkraad Loven-Besterd

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

Woonzorgcentra

De Bijsterstede

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

Den Herdgang

Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl

013-583 18 00

www.dewever.nl

Wijkcentra

De Baselaer

Hoefstraat 175
013-543 59 09
infodebaselaer@contourdetwern.nl

MFA Het Spoor

Schaepmanstraat 36
013-542 16 64
infohetspoor@contourdetwern.nl

MFA De Poorten

Hasseltstraat 194
013-464 92 10
infodepoorten@contourdetwern.nl

Buurthuis De Wissel

Leliestraat 49
013-542 24 38
infodewissel@contourdetwern.nl

Oktober
15: Kunstlab 14.00 tot 16.00 uur - pg 5
21: 50+ dansen MFA De Poorten
20.00 tot 23.30 uur
28: Karaoke De Bijsterstede - pg 6
29: Wijklunch Het Spoor - pg 4

November
4: Den Herdgang 35 jaar - pg 6
5: Kledingmarkt PortAgora - pg 4
5: Eucharistie viering De Bijsterstede - pg 6
18: 50+ dansen MFA De Poorten
20.00 tot 23.30 uur
19: Kunstlab 14.00 tot 16.00 uur - pg 5
19: Buurtmarkt Goirke-Hasselt
14.00 uur De Poorten - pg 1
20: Partner Line Dance De Baselaer
13.30 - 17.30
23: Kopijsluiting editie december Wijkkrant Oud-Noord

(Verhalen over Sinterklaas in overleg ook later mogelijk)

26: Wijklunch Het Spoor - pg 4
28: Bezoek Sint Den Herdgang - pg 6

December
3: Kledingmarkt PortAgora - pg 4
15: Nieuwe editie Wijkkrant Oud-Noord
16: Kerstmiddag De Baselaer - pg 11
17: Kunstlab 14.00 tot 16.00 uur - pg 5
17: Wijklunch Het Spoor - pg 4
24: Kerst Eucharistie viering
De Bijsterstede - pg 6
26: Kerst Inn De Baselaer - pg 11
30: Matinee De Bijsterstede - pg 6
31: Oudejaarsviering Den Herdgang - pg 6

Januari
3: Start computercursussen
De Baselaer - pg 11
7: Kledingmarkt PortAgora - pg 4
Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in
deze agenda? Stuur uw aankondigingen op naar
: redactie@tilburgoudnoord.nl voor bedrijven:
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-enformaten-advertenties-wijkkrant-oud-noord

Evenals vorig seizoen start in De Baselaer
weer een beginnerscursus met Windows
10 en o.a. tekstverwerking, internet en
e-mail. Ook is er een fotobewerkingscursus
met GIMP. Dit is een gratis programma
met ongeveer dezelfde mogelijkheden als
Photoshop.
Beide cursussen worden gegeven op
dinsdagavond van 19:30 – 21:00 uur in
De Baselaer, Hoefstraat 175. Ze duren
12 weken en kosten € 66,- inclusief
een cursusboek en een USB-stick met
programma's en oefenmateriaal.
Begin september zijn de eerste cursussen
gestart, de volgende starten op 3 januari
2017. U kunt zich nu al aanmelden, het
aantal plaatsen is beperkt.
("meedoenregeling" van toepassing)
Voor meer info of aanmelden:
- Receptie De Baselaer, Hoefstraat 175
- : 013 543 59 09
- : cursussen@baselaer.nl of
: infodebaselaer@contourdetwern.nl

Gezellige kerstmiddag 16 december
Werkgroep 55+ organiseert op vrijdag 16
december een gezellige kerstmiddag.
Met zang en cabaretgroep "ALTERNATIEF"
en gedichten van Ria.
Koffie/Thee met bakkers banket,
chinees buffet, een toetje en een
kerststukje voor thuis.
Aanvang 13.00 tot 17.30 uur. Entree € 7,Kaartjes vanaf 1 december
bij de receptie in De Baselaer.
Graag tot 16 december Ria, Joke, Henk.
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EDITIE 2
OPLAGE: 14.150

‘t gesproken woord van

Colofon
De Wijkkrant Oud-Noord is de buurtkrant voor de wijken
Loven-Besterd, Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia. Wijkkrant Oud-Noord
verschijnt in 2016 totaal nog 1 keer in december. In 2017
verschijnt de Wijkkrant Oud-Noord 8 keer, vijf edities voor de
zomervakantie, 3 erna.
Redactieadres:

: redactie@tilburgoudnoord.nl
Redactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie: Saskia Dellevoet
Advertenties: Tarieven en formaten downloaden
via : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
tarieven-en-formaten-advertenties-wijkkrant-oud-noord
of mail naar : redactie@tilburgoudnoord.nl
Advertentie inclusief plaatsing op : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrantoud-noord en: www.tilburgoudnoord.nl met
rechtstreeekse links naar de website van de adverteerder.

Bezorg klachten: Graag mailen naar de redactie, alleen
met adres waar niet is bezorgd. U kunt de wijkkrant ook
verkrijgen bij de 3 wijkcentra: De Baselaer, De Poorten,
Het Spoor en buurthuis De Wissel, Dierenkliniek Oud-Noord,
verzorgingstehuizen De Bijsterstede, Padua en Den Herdgang.
U kunt de krant digitaal bekijken op : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl en www.tilburgoudnoord.nl
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.

Kopijsluiting

volgende wijkkrant Oud-Noord
woensdag 23 november
(Verhalen over Sinterklaas in overleg ook later mogelijk)
De volgende Oud-Zuid Koerier verschijnt uiterlijk:

Donderdag 15 december 2016

Posters
Folders
visitekaartjes
Tijdschriften
Brochures Fotoboeken Advertenties

Kerst Inn 26 december
Werkgroep Kerst Inn organiseert op 26 december (tweede kerstdag) wederom een
gezellige kerstactiviteit voor alle ouderen uit de wijken, Theresia, Loven-Besterd en
Groeseind-Hoefstraat. Met een praatje, een drankje en een hapje, een programma om
deze dag gezellig te maken en tot slot een koffietafel.
Leeftijd vanaf 60 jaar. In De Baselaer, Hoefstraat 175, Tilburg van 13.00 uur tot 19.30 uur.
Uiterste inschrijvingsdatum: 12 december. Geef u tijdig op.

Jong Nederland Loven-besterd

Opgave strookje:

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

Naam: -----------------------------------------------Adres

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

------------------------------------------------

Postcode ----------------Plaats-----------------------Leeftijd-------------------------------------------------------------Inleveren aan de balie van wijkcentrum Het Spoor of De Baselaer.
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Basisscholen

Computercursussen in De Baselaer
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Jongeren bouwen eigen
escape room

Meer bewegen voor ouderen.
Gymclub in De Baselaer zoekt deelnemers.
Corrie Heefer: “De gymclub is een groep
met dames en één heer (Willem), die elke
donderdagochtend gezellig aan meer
bewegen doet. Op leuke muziek gaan we
er flink tegen aan tijdens de warming-up.
Het is wel afzien af en toe. Na onze spieren
te hebben losgewerkt en we lekker warm
zijn geworden, doen we zowel staand
als zittend op een stoel oefeningen.”
Joke Tolboom is de ‘clubleider’ en doet de
oefeningen voor. Het ene moment worden
er zittend op een stoel bewegingen gedaan
(zitdansen). Het andere moment pakt Joke
een bal, stuitert die op de grond en roept
een naam van degene die de bal moet
pakken. Diegene noemt weer een andere
naam en dat gaat zo door totdat iedereen
een paar keer de bal heeft gepakt. Ook de
achternamen moeten genoemd worden.
Die worden iedere keer vergeten. Het
oefenen met achternamen is een goede
geheugentraining. Zo houdt je niet alleen
je lichaam maar ook je brein in conditie.
Corrie: : “Hartstikke leuk en we lachen heel
wat af met elkaar. Een dag niet gelachen,
is een dag niet geleefd, is ons motto. Soms

“Langzaam loop ik de trap af naar de kelder.
Door het hek beland ik in de meisjeskamer.
Ik kijk rond. Het is donker, maar er is net
genoeg licht om alles te zien. Opeens hoor
ik een geluid. Ik draai me om, en het hek is
dicht. Ik zit opgesloten, en moet mijn weg
naar buiten zien te vinden………………..”

linedancen we. Dat hebben we geleerd van
Corrie die aan linedance heeft gedaan. Het
is heel gezellig om te doen met zijn allen.
Het gaat weleens verkeerd met al dat tellen
en die pasjes maar dat geeft niet. Als we
maar plezier hebben in het bewegen.”
Vroeger waren er wel 24 deelnemers. Er
waren meerdere Willems. Willem 1, 2 en
3. Daarom wordt Willem ook nog steeds
Willem 2 genoemd. Sommige dames gymmen al 30 jaar mee. Vroeger woonden ze
nog in de buurt. Inmiddels zijn er heel wat
verhuisd en wonen ze buiten de wijk. Zo
sportief als ze zijn, komen ze nu op de fiets.
Sommige deelnemers komen met de bus.
Vanaf Noord is De Baselaer makkelijk te
bereiken: buslijn 6 rijdt via Noord door
de Hoefstraat en stopt bij de kerk/
Padua (Sint-Antonius van Paduakerk).
Meedoen
De dames en heer willen graag blijven
gymmen, maar het aantal deelnemers
is aan het afnemen. Daarom zoeken ze
meer mensen die ook willen meedoen.
De leeftijd maakt niet uit. Als je moeite

Welkom in de escape room
hebt met
bewegen en
bewegen wel heel belangrijk vindt, of als je
niet meer thuis voelt in de sportschool en
de gewone gymgroepen je te snel gaan,
kom dan eens kijken of meedoen met
deze gezellige gymgroep in De Baselaer.
Gymen is leuk, ontspannend en goed voor
lichaam en geest. De gymgroep is een
hechte groep die om elkaar geeft en
in elkaar geïnteresseerd is. Soms worden
er zelfs recepten of acties van de supermarkt uitgewisseld.
Corrie: “Wij sporten in De Baselaar op
de donderdagochtend van 9.45 tot
10.30 uur Daarna drinken we gezellig
met elkaar koffie en als er iemand jarig
is hebben we er iets lekkers bij. Dan
eten we die calorieën er weer aan die
we er dan net hebben afgewerkt.”
Wil je mee komen doen, dan ben je
welkom. Je mag altijd twee lessen komen
kijken en/of meedoen.
Kosten: € 9,- per maand.
Adres: De Baeselaar, Hoefstraat 175.
Voor vragen mail Corrie
: corheefer@hotmail.com

De 8 bouwers ondersteund door
Jongerenwerk R-Newt

Wij zijn 8 jongeren uit Tilburg, en zijn bezig
met het maken van onze eigen escape room.
Het idee is ontstaan, omdat één van de
jongeren een spooktocht wilde organiseren.
Maar omdat je deze steeds moet op- en
afbreken, is het idee van een spannende
escape room ontstaan. We zagen een filmpje
over een ontvoerd meisje, en zo hadden
we gelijk het thema ‘De Meisjeskamer’.
Na 45 weken hard gewerkt te hebben, met
bloed zweet en tranen, is het ons eindelijk
gelukt. De opening van de escape room is
ongeveer half oktober, (houd onze facebookpagina in de gaten voor de definitieve datum:
www.facebook.com/escaperoomdizz).
In groepjes van maximaal 8 personen kun je
de escape room reserveren.
De escape room bevindt zich in de
oude pastoriekelder van The Dizz
jongerenwerk R-Newt, Hasseltstraat 194.

Prikpost Diagnostiek Brabant verhuisd naar Zorgcentrum Padua
Bij Diagnostiek Brabant (DB) kunt u onder andere terecht voor bloedafname in uw directe woonomgeving. Per 11 juli heeft DB
haar pand aan Hoefstraat 258 in Tilburg verlaten en heeft zich gevestigd op drie nieuwe locaties. Nog steeds kunt u voor een
bloedafname terecht bij u in de buurt, namelijk bij Zorgcentrum Padua (Hoefstraat 191).
Voorkomen van dubbeldiagnostiek
DB zorgt voor een goede samenwerking tussen de verwijzers, zoals
huisartsen, en ziekenhuizen. Zo is een uitslag van een bloedafname, aangevraagd door de huisarts en bij verwijzing naar een
specialist voor een vervolgonderzoek, ook beschikbaar voor de
behandelend specialist. Jobien Olijhoek, internist in het Elisabeth
Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en medisch directeur bij DB: "Dit
voorkomt dubbeldiagnostiek. Dat wil zeggen dat we willen
voorkomen dat een patiënt twee keer bloed moet laten
prikken wanneer deze wordt doorverwezen naar het
ziekenhuis, want dit brengt onnodige kosten met zich
mee voor de patiënt".
Een snelle en betrouwbare uitslag naar de huisarts
of specialist, dat is waar DB voor staat. De zorg is
van hoge kwaliteit dankzij onze professionele en
vriendelijke medewerkers en de samenwerking met het
ETZ. DB beschikt over ruim 70 prikposten in MiddenBrabant. Kijk voor alle prikposten en openingstijden
Medewerkster bloedafname:
op : www.diagnostiekbrabant.nl/locaties.
Manon Doedée-Bettonviel van Diagnostiek Brabant

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:

Netwerken:

Manuele Therapie
Fysiotherapie
Lymfoedeem Therapie
Oncologie
Second Opinion
Echografie

Claudicationet
Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Artrosezorgnet

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

E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl
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Drie nieuwe locaties
DB is sinds juli niet meer te vinden op Hoefstraat 258 in Tilburg.
Ook was het kantoor van DB hier gevestigd. De prikpost is verhuisd
naar 'overbuurman' woonzorgcentrum Padua (Hoefstraat 191).
Hier bevond zich al een prikpost, maar deze is nu uitgebreid met
ruimere openingstijden in een nieuwe ruimte in het pand.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van ’s ochtends van
7.00 tot 10.00 uur en ’s middags van 15.00 tot 16.00 uur.
De locatie van de (functie)onderzoeken is begin juni al gewijzigd.
De onderzoeken vinden plaats op Lage Witsiebaan 2a in één van
de behandelkamers van de huisartsenpost. Algemeen directeur
Sandra van Amelsfoort: "Het is zonde dat deze kamers overdag
niet worden gebruikt. Daarom gaat DB deze ruimte gebruiken voor
het uitvoeren van onderzoeken zoals echo’s, longfunctieonderzoek
en fundusfotografie (oogfotografie bij diabetes) en ECG’s (hartfilmpje). Deze nieuwe locatie is een toegankelijke en bekende plek
voor patiënten". Alle kantoorfaciliteiten van DB, die zich op de
Hoefstraat bevonden, zijn verhuisd naar Ringbaan Zuid 42.
Dit is geen prikpost van DB, maar is slechts kantoor.
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