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Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

Tijdelijk bij aankoop 
        van een 

   PVC vloer 
deze

GRATIS gelegd!
* Vraag naar de voorwaarden.

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

                                                                                                    Goirkestraat 19 

Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:                      06 11 88 55 54
Na deze tijden alleen online:                                        www.lanette.eu

Say Goodbye to Fat

Lanette Beauty & Body Clinic

Pieter Dingemans, nieuwe wijkagent voor Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Pieter, heeft veel zin om te beginnen als  
wijkagent. Hij vertelt: "Als wijkagent ben ik  
veelal in de wijk te vinden. lk wil graag 
aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij 
weten als geen ander wat er speelt en leeft 
in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van en 
voor de politie. Buurtbewoners kunnen met 
structurele problemen en wijk-gerelateerde 
vragen bij mij terecht. Ik ben hiervoor per 
mail of telefonisch te bereiken. Als ik niet 
aanwezig ben, kunnen bewoners uit Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt een bericht voor 
mij achterlaten of inspreken. Ik voer mijn 
werkzaamheden uit vanaf het team Tilburg 
Centrum en natuurlijk fiets ik ook door uw 
wijk. Ik ben voorheen werkzaam geweest als 
waarnemend wijkagent in Loven-Besterd en 
Theresia. Dit heb ik 2 jaar met veel plezier 
gedaan. Ik werk al enkele jaren op het team 
Tilburg Centrum. Hiervandaan werken we in 
verschillende wijken in Tilburg en uw wijk is 

Wijkagent 
Pieter Dingemans

Op 
zondag 19 november 2017  

komt Sinterklaas 
aan in Tilburg.

Samen met heel veel pieten 
meert Pakjesboot 12a rond 11.30 

uur aan in de Piushaven.
Sinterklaas zal op zijn paard Amerigo 
en samen met zijn pieten om 11.45 

uur beginnen aan de intocht in Tilburg. 
De route voert de Sint door de wijk 
Hoogvenne, het Pieter Vredeplein, 
de Willem II straat en via de Willem 

II passage naar de Spoorzone om 
rond 14.00 uur ten slotte aan te 

komen in de Wagenmakerij.

In de Wagenmakerij zal tot 17.00 uur 
een groot kinderfeest losbarsten 
met zang, dans, voorproefjes uit 
de nieuwe enige echte Tilburgse 

musical en natuurlijk vele lekkernijen 
voor jong en oud. Alle kinderen 
kunnen met de Sint op de foto! 
De toegang is natuurlijk gratis.

Meer info zie 
: www.sintintilburg.nl

Sint en Piet zal ook 
de scholen van 

   Oud-Noord bezoeken 
en op zaterdag 2 

december, zal hij van 
12:30 tot 13:45 uur 

 aanwezig zijn bij Kerkibo.
 Zie de Kinderpagina: pg 6

Op 4 december 
brengt Sinterklaas 
een bezoekje aan 

Den Herdgang, en 
op De Bijsterstede 
slaapt opa Piet, aan 
wie de kinderen van 

BS De Stappen met 
de regelmaat een bezoekje brengen. 
29 november is er ter ere van de Sint 

een Bingo in De Bijsterstede zie: pg. 9

dan ook geen onbekend terrein voor mij.
Nu begin ik aan deze nieuwe uitdaging 
en daar heb er erg veel zin in. Mij is nog 
niet alles bekend in de wijk, dus u mag 
mij gerust voorzien van informatie, als u 
denkt dat ik als wijkagent hier iets aan 
heb en mee kan. Ik hoop u dan ook als u 
mij nodig heeft en of ziet fietsen in de wijk, 
aanspreekt, al is het maar voor een praatje”.

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de 
totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt 
zich op de aanpak van sociale problemen, 
maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, 
milieu en verkeer. In samenwerking 
met collega’s van de surveillancedienst, 
recherche, milieu en jeugd, werkt de 
wijkagent voortdurend aan het verbeteren 
en vergroten van de veiligheid in uw wijk 
of buurt. De wijkagent onderhoudt contact 
met externe partners, zoals de gemeente 
en maatschappelijke organisaties. Met deze 
organisaties worden problemen besproken 
en wordt overlegd hoe deze adequaat 
aangepakt kunnen worden en door wie.  
Ook dan is informatie uit de buurt van 

essentieel belang. 
Heeft u vragen, tips 
of opmerkingen over 
de veiligheid in uw 
buurt of wijk, neem 
dan gerust contact op 
met uw wijkagent.

Contact met uw wijkagent 
Op : www.politie.nl  
onder het kopje Mijn 
buurt, vindt u alle informatie over uw wijk 
en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.
Tevens is daar een contactformulier te 
vinden, waar u uw vraag of klacht kunt 
melden. Ook als u graag in gesprek met de 
wijkagent wil, kunt u dat hier aangeven.
 
Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief); spoed: 112 
Mail wijkagent: 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt 
: go-ha-bo@mw-brabant.politie.nl 
Team Tilburg Centrum, Stationsstraat 22

Wijkagenten Oud-Noord: Alberto de Jezus,
Yildirim Simsek, Sirid Nuy, Peter Nouwens, 
Igor Duijneveld en Pieter Dingemans

Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt heeft er een nieuwe wijkagent bij gekregen. Samen met de andere  
wijkagenten werkt hij eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden.

Vanaf nu lees je in de
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wat
tante allemaal meemaakt in en om
haar winkel: Tante Pollewop.   Zie: pg. 5

Verhalen van Tante Pollewop
Tante Pollewop is een kringloopboetiek 
in de Molenstraat. 

Tante Pollewop verkoopt toffe tweedehands 
kinder- en dameskleding en ondersteunt 
daarmee onderwijsprojecten in Kenia. 
Daarnaast deelt ze cadeaubonnen uit onder 
mensen die het financieel zwaar hebben. 
Dat doet ze onder andere via instanties 
als de Voedselbank en Pater Poels. 

Rode Kruis Tilburg 
zoekt nieuwe vrijwilligers

Het Rode Kruis Tilburg is dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers gaan  
na een interne opleiding aan het werk als 
EHBO’er tijdens evenementen in de regio. 

De afdeling krijgt steeds meer vraag naar haar  
hulpverleners door de groei van het aantal  
evenementen in de regio en de hogere eisen  
die organisatoren stellen. De nieuwe 
vrijwilligers moeten in bezit zijn van een  
geldig EHBO-certificaat of bereid zijn dit te  
halen. Ze worden daarna door het Rode Kruis 
intern opgeleid tot evenementenhulpverlener.  
                                                    Lees meer: pg. 5
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19 november Soul in One, 
swingen en meezingen in De Poorten

Elke 2e vrijdag van de maand, een film.
Aanvang 19.30 uur (Zaal open 18.45 uur)
Entree € 4,- incl een consumptiebon, 
popcorn en een hapje tijdens de pauze.  
Abonnement € 21,-  Kaartverkoop aan 
de bar of receptie van De Poorten.

Film in De Poorten 
2017 – 2018

12 januari, I, DANIEL BLAKE
9 februari, LION
9 maart, DEMAIN TOUT COMMENCE

PERFETTI SCONOSCIUTI (96 minuten)

Een groepje goed bevriende echtparen 
besluit tijdens een etentje alle 
telefoontjes en berichtjes te delen 
die ze binnen krijgen. Ze blijken meer 
geheimen voor elkaars partner en 
vrienden te hebben dan ze dachten….

Met een 
Italiaanse 
sterrencast 
en met ruim 
2,5 miljoen 
bezoekers 
was deze 

dramatische komedie 
dé Italiaanse 
bioscoophit van 2016. 

1
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LOVING Het waargebeurde 
verhaal van Richard en 
Mildred Loving, over de 
rechtszaak Loving versus 
Virginia - een mijlpaal in 
de geschiedenis van de 
Amerikaanse burgerrechten. 
(meer zie editie oktober)
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IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

‘Soul In One’ is een gezellig, divers en muzikaal gezelschap uit Tilburg en omstreken. Met 
een verrassend, breed en tijdloos repertoire halen ze de mooiste herinneringen in je naar  
boven! Gesteund door drums, snaren, toetsen en blaasinstrumenten, verrassen de 
vocalisten met authentieke soul, disco en meer van o.a.: Stevie Wonder, Sam & Dave,  
Otis Redding, Wilson Picket, Pointer Sisters, Tina Turner, Blues Brothers, Etta James,  
Robert Gray, Dooby Brothers.

Gratis entree. Vanaf 14.00 tot 17.00 uur in De Poorten. 
: www.soulinone.nl Facebook: www.facebook.com/soulinone.nl

Fietsles in Oud-Noord 

VrouwenKracht
Voor en door vrouwen uit de wijk!

Er wordt een nieuwe groep 
Vrouwenkracht gestart. Lijkt het 
u leuk om andere vrouwen in 
de wijk te leren kennen? Met 
elkaar meer te leren over eigen kracht, 
sport, budgettering en gezond koken? 
Op woensdag 8 november 2017 is er weer 
een nieuwe groep gestart. U kunt zich tot 
twee weken na aanvang aanmelden met 
een aanmeldformulier. Dit is te krijgen 
bij de infobalie van MFA de Poorten 
aan de Hasseltstraat 194 te Tilburg.

Vrouwenkracht. Iedere woensdagochtend 
van 8.45 tot 11.45 uur in MFA De Poorten. 
€ 7,50 voor de gehele cursus 
(meedoenregeling mogelijk).
Info: Shirley van den Broek : 013 464 92 10
www.facebook.com/wijkcentrumdepoorten

In Nederland wordt er veel gefietst. Maar 
nog lang niet door iedereen. Voor met name 
nieuwkomers is het niet vanzelfsprekend. 

En dat is jammer want je wereld wordt daar-
door een stuk kleiner. Je bent afhankelijk van 
het openbaar vervoer, andere mensen of een  
auto. Terwijl fietsen veel goedkoper, 
gezonder en gezelliger is! 
De dames die de training Vrouwenkracht 
hebben gevolgd, voelden dit aan. Ze zijn op  
zoek gegaan naar vrouwen in de wijk die nog  
niet konden fietsen. En 23 oktober was de  
eerste fietsles een feit! En ze gaven de  
fietsles zelf!

Krachtiger, zelfverzekerder en zelfstandiger
In de periode van 15 maart - 12 juli hebben 
deze vrouwen met succes vier cursussen 
gevolgd namelijk, ‘eigenkracht’, ‘sport’, 
‘budgetteren’, en ‘gezond 
koken’. “Doel was om 
deze vrouwen krachtiger, 
zelfverzekerder en 
zelfstandiger te maken”, 
legt Shirley van den 
Broek uit. Shirley is 
sociaal werker bij 
ContourdeTwern. “Deze 
groep is hierdoor zo 
hecht geworden dat 
ze na de afsluiting 
van het project 
wilden doorgaan en 
in praktijk wilden 
brengen wat ze 
hebben geleerd tijdens de cursussen. 
Zodoende willen ze nu regelmatig activiteiten 
met elkaar gaan ondernemen. Zij komen nu 
om de week op een woensdag tussen 9.00 
en 11.45 uur samen in MFA de Poorten. 
Ze zijn van plan om niet alleen met elkaar 
iets te ondernemen, maar willen ook iets 
betekenen voor de wijk waarin ze wonen.”
 

Terug naar de fietsles. Het motto de 1e 
dag was: 'Gewoon doen'. Met speciaal 
aangeschafte tweedehands fietsen en eigen 
fietsen zijn ze met drie vrouwen, op een 
grasveld in de buurt, gaan oefenen. Hier 
konden ze veilig oefenen zonder auto’s. 

“En als ze vallen, dan vallen ze 
zacht, want hier ligt 
voornamelijk gras”, 
vertelt de vrijwilligster 

glimlachend. 

Gina ten Wolde, 
stagiaire 

ContourdeTwern, vertelt 
enthousiast; “Het was 
erg mooi om te zien met 
hoeveel toewijding de 
‘fietsles instructrices ’, 

beiden van Marokkaanse 
afkomst, aan de slag 
gingen. Doordat zij Arabisch 
spreken, was het makkelijker 

om de leerlingen iets uit te leggen. Ze voelen 
zich verbonden met de doelgroep en hebben 
ook ooit moeten leren fietsen in Nederland.”

De fietslessen die door de VrouwenKracht 
groep worden gegeven, zijn bedoeld voor 

vrouwen uit de wijk. Mochten er ook 
mannen zijn die interesse hebben voor 
fietsles, kunt u dit laten weten aan Shirley 
van den Broek via : 013 464 92 10.
: shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

12 januari, I, DANIEL BLAKE
9 februari, LION

9 maart, DEMAIN TOUT COMMENCE

Activiteiten
in de wijkcentra
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   26 December Kerst Inn 2017 in De Baselaer

Ron Biemans (Ramdev)

MFA De Poorten 
26 november

Thema: Feestdagen
Entree: Gratis

13.00 tot 16.00 uur

Met gezellige muziek en voor de kinderen is er, bij goed weer, een springkussen.
Voor het reserveren van een (gratis) tafel kunt u contact opnemen met: 

Reneé von der Fuhr : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl : 06 20 97 74 64 
Karlijn Verschuren :  karlijnverschuren@contourdetwern.nl : 06 10 32 93 69 Ron Biemans geeft ruim 26 jaar yogales.  

Hij heeft diverse bijscholingen van  
Satyananda Yoga® gevolgd in Satyananda  
ashrams in India.

Herken je dit? Vanaf het moment van opstaan  
’s ochtends start je een race tegen de klok. Je  
moet net als iedereen op een bepaalde tijd  
ergens naar toe en daardoor sla je het ontbijt  
maar over. Je irriteert je in het verkeer, hebt 
te maken met je collega's, werkt door tijdens 
de lunch, hebt te maken met deadlines en  
doelen, snel naar huis, eet snel een instant-  
maaltijd, zegt gehaast welterusten, stort je  
in bed, staat vroeg op en daarna start alles  
weer van voren af aan….  
Dit kan maanden of soms jaren zo doorgaan. 
Je vraagt je af waarom de tijd zo snel gaat. 
Tijdens al deze drukke dagen ben je bloot-
gesteld aan visuele en hoorbare indrukken. 
Je laat je mobieltje aan en je inbox raakt vol. 

Televisie, internet, radio en printapparatuur 
leveren constant signalen om ons te 
overtuigen dat geluk in het verzamelen van 
spullen ligt. Alles moet groter, beter en 
sneller. Daardoor moeten we nog langer en  
harder werken om aan onze verlangens 
(bevrediging) te kunnen voldoen. We worden  
moe en verward. Onze vriendschappen 
worden verbroken en onze persoonlijkheid  
oppervlakkig. 
 

Computercursussen                                                                   
in De Baselaer

Computercursus voor 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

 
Verandering van leefwijze…of niet? 
Heb je je ooit afgevraagd wat hier de 
bedoeling van is? Heb je je afgevraagd hoe 
lang deze leefwijze vol te houden is, en wat 
de uitwerking daarvan op onze planeet is? 
Is hiervoor een oplossing? 
  
Yoga nodigt ons uit om naar binnen te gaan, 
om stil te zijn, om bewust te ademen, om 
bewust te bewegen, om eerlijk met anderen 
om te gaan en te vertrouwen op onze 
wijsheid. Langzaam gaan we beseffen dat
onze werkelijkheid eigenlijk een illusie is. Als 
deze mist oplost, wordt onze visie helder en 
aandachtig. 
 
We krijgen de moed om los te laten wat we  
niet nodig hebben, creëren meer ruimte en  
tijd voor de dingen die echt nodig zijn. We 
doen het rustiger aan en we gaan een-
voudiger leven. We gaan onszelf het mysterie 
van het leven afvragen. We ontwikkelen  
liefde en waardering voor onszelf en anderen.  
Hierdoor voelen we verbinding met alle  
levende wezens en de natuur.  
Door het verkennen van yoga, starten we  
een reis van waarheid, diepte en schoonheid. 
We leren om te gaan met onze verlangens 
en wat we echt nodig hebben.  
Yoga is de schitterende eenheid van geest, 
adem en lichaam en vervult en verrijkt ons,  
geeft energie, moed, rust en gevoel. 
Satyananda Yoga® biedt een kans 
om aan jezelf te werken. 
 
In MFA De Poorten wordt lesgegeven:
Dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur  
en 20.45 tot 21.45 uur
Donderdagavond van 19.45 tot 20.45 uur

Enkele vrije plaatsen beschikbaar, neem een  
gratis proefles! 
Op de dinsdag- en donderdagavond zijn nog  
plaatsen beschikbaar. 
Voor informatie en een gratis proefles:
: www.yogiron.jimdo.com
: ron.biemans@gmail.com
€ 5,75 per les (seizoen heeft 35 lessen)

GOED GETEST!
RAP met middenmotor

FIETSTEST
2017

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

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

ELEKTRISCHE FIETSEN
5 JAAR OP RIJ ALS BESTE GETEST 
RAP TILBURG
JULES VERNEWEG 12A  - WWW.TRAPRAP.NL 

.
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Yogalessen in MFA De Poorten. 

Opgavestrookje, inleveren bij de receptie van De Baselaer, Het Spoor of De Wissel:
Naam:   ----------------------------------------------------------------------         leeftijd:   ----------- 
Adres:   ----------------------------------------------------------------------
Postcode:   ----------------                     Plaats:    ------------------------------------------------------

Werkgroep Kerst Inn organiseert op 26 December een Kerst Inn voor alle 
ouderen vanaf  60 jaar uit de wijk, Theresia, Loven-Besterd en  
Groeseind-Hoefstraat.

       Een gezellige kerstactiviteit op tweede kerstdag in De Baselaer,  
        Hoefstraat 175, van 13.00 tot 19.30 uur

Met een praatje, een drankje èn een programma voor een 
sfeervolle dag. We sluiten dit af met een lekkere koffietafel. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 december.

Yoga biedt ons een geheel andere 
manier om te 'zijn'. Yoga brengt 

ons in het hier en nu, 
gewoon eenvoudig 'zijn'. 

Ben je vrijwilliger en wil je ook  
iets vertellen over de activiteit  
waaraan je meewerkt? 
Mail het de redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Voor verenigingen, stichtingen en goede  
doelen is een plaatsing van een redactioneel 
stukje in de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
in principe gratis. (contactgegevens op de 
informatiepagina vanaf € 7,50 excl. BTW)
 
Dus alles wat buurtbewoners met hun  
activiteiten, verenigingen of stichtingen  
bezig houden, binnen of buiten de wijk, mag 
in de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
en wordt in overleg geplaatst.

Werkgroep 55+ nu al 
actief voor de Kerstmiddag

De jaarlijkse viering van deze druk  
bezochte kerstmiddag in De Baselaer is op 

20 december 
13.30 uur tot 17.30 uur

Een middag vol zang, vrolijkheid 
en een optreden van "JUKEBOX013". 

Koffie met kerstbanket. 
Lekkernijen op tafel. 

Gedicht van eigen bodem.
Chinees buffet met een 
drankje en een toetje.

              Kaartjes à € 7,00 zijn te koop in 
                  De Baselaer, hoefstraat 178 op: 
                    - maandag 27 november  

     van 15.00 tot 16.00 uur,  
-    - donderdag 7 december 
          van 19.00 tot 20.00 uur.

Tot ziens op ons gezamenlijke Kerstfeest!

De vrijwilligers van de 
ZevenZaligeZomerfilms vertonen 

op zondag 17 december in het 
MFA Het Spoor als Kerstfilm: LALALAND. 

De film begint om 14.00 uur en 
de Kerstman komt óók nog even kijken. 

Entree: € 4,- inclusief een glaasje glühwein  
en een hapje. Kaarten te koop bij 

de receptie in MFA Het Spoor.

Kerstfilm 17 december, Het Spoor
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         'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

Frans werd genomineerd door Jan de Groot  
van het Koor Resurrexit. Jan is heel blij dat  
Frans de website van Resurrexit bijhoudt en  
weet dat Frans daarnaast al vele jaren  
vrijwillig actief bezig is voor de wijk. 
Hij verdient een bloemetje.

Frans woont in de wijk Padua en heeft er 3 
zonen groot gebracht. Hij werkte als werk- 
voorbereider bij het Energie bedrijf Tilburg,  
dat later PNEM heette en 
tegenwoordig  Essent is.
Frans was voorzitter van het rehabilitatie-
project ‘Padua’ dat in 1973 werd opgericht. 
De wijk Padua is omsloten door de Hoefstraat, 
de Molenstraat, de Veldhovenring en de 
Groeseindstraat. Na de tweede wereldoorlog 
werd er weinig onderhoud op huizen gepleegd 
en dat had gevolgen voor de leefbaarheid. 
Daarom werd de wijk in 1973 aangewezen door 
de Gemeente Tilburg als proefproject voor 

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

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast.

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderhoud NL 
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.

2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).

Wil je dit ook voor ons doen?

eEn ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21  september aanleveren voor  de wijkkrant.
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Frans Vermeulen, dank je wel!
rehabilitatie van middenstanders, huurders en 
eigenaren van de woningen. Staatsecretaris 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
destijds Jan Schaefer, gaf subsidie om de 
wijk en woningen op te knappen. Echter, de 
gemeentewoningen in de wijk Padua bleken 
niet geschikt voor renovatie. Daarom werden 
ze vervangen door nieuwbouw. Wist u dat 
het allereerste woonerf van Nederland in 
deze wijk werd aangelegd? Padua trok als 
rehabilitatieproject vele bezoekers zoals 
ministers uit Nederland, Frankrijk en zelfs uit 
Japan. De Gemeente Tilburg kreeg van de 
commissie van de Europese gemeenschap 
voor project ‘Padua’ een Europese bekroning.

Maar Frans heeft nog meer gedaan met en 
voor de wijk. Hij richtte samen met andere 
buurtbewoners in 1974 de wijkraad SONO 
op: SamenlevingsOpbouw Noord Oost. Het 
was een roerige tijd: de Gemeente wilde 
met de zogenaamde ‘Diamantkruising’ een 
verbinding aanleggen vanaf de Vlashoflaan via 
de Quirijnstoklaan met de Ringbaan-Noord. 
Voor de koppeling met het centrum, zou er een 
verkeersweg dwars door de wijk Groeseind 
komen. Hiervoor zouden vele huizen moeten 
worden gesloopt. Mede door inzet van Frans 
en andere wijkbewoners is dit niet doorgegaan.
 
De vergaderingen van SONO vonden plaats  
in de oude meisjesschool op het Paduaplein. 
Later met een bestuurswisseling in de meisjes-
school is de naam gewijzigd in Wijkorganisatie 
De Ring. De meisjesschool werd afgebroken 
voor nieuwbouw voor het woonzorgcentrum 
Padua. Het  wijkcentrum De Baselaer werd de 
nieuwe thuisbasis. Frans werd lid van de  
inrichtingscommissie De Baselaer toen deze  
werd afgebroken en opnieuw werd gebouwd  
begin 1990. Het beheer lag bij een beheerders-
commissie van bewoners uit de wijk. Ook dit  
is later over-gegaan naar de wijkorganisatie de 
Ring waar Frans voorzitter en penningmeester 
werd. Hij organiseerde activiteiten mee en  
heeft de website gemaakt. 

Hij heeft In 2006 mede de klankbordgroep 
voor de nieuwbouw van het Pieterspark/
Rosmalen opgericht, dat nu bijna voltooid is. 
Voor dit project heeft hij het convenant met 

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

de gemeente Tilburg en de bouwverenigingen 
ondertekend. Afgelopen februari heeft Frans 
de voorzittershamer door gegeven aan een 
jongere generatie. Frans heeft de Gouden 
Speld van de gemeente Tilburg gekregen.
Nu is Frans nog actief met het geven van 
computercursussen in De Baselaer. Ook was hij 
lid van de kerngroep van Baselaer VerbeeldT, 
hielp hij mee met de open dag op 17 
september j.l. en hij maakte foto’s van deze 
dag die u kunt bewonderen op het televisie-
scherm in wijkcentrum De Baselaer.

Frans heeft een grote hobby: zebravinkjes. Al 
van kinds af aan vindt hij het leuk om vogeltjes 
te kweken. Hij is lid van de vogel-vereniging 
Vogellust. In 2015 werd hij 2e op de wereld- 
kampioenschappen in Rosmalen. In de
kweekruimte achter zijn huis heeft hij 31 
broedkooien met 31 koppels zebravinken.
Op 9 en 10 december vindt de vogeltentoon-
stelling Kampioen van Tilburg plaats in  
De Baselaer. Net als voor het koor Resurrexit 
en wijkorganisatie De Ring heeft hij ook voor  
vogelvereniging Vogellust een website 
gemaakt die hij bij houdt.
 

Frans heeft meegewerkt aan één van de eerste buurtkranten, De BuurtBoDe. 

Weet jij veel van films? Ben jij zo’n 
wandelende filmencyclopedie? Of ben je 
gewoon een filmfreak die zijn filmkennis 
een keer op de proef wilt stellen? 

Zondagmiddag 17 december kan je bij  
Cultuurfabriek Hall of Fame terecht om je 
filmkennis te testen tijdens 

                            ‘De ekte ekte Fillumquiz’. 
Tussen 13:00 en 18:00 uur vliegen de film- 
vragen en -feiten je om de oren. Mobieltjes 
aan de kant, leuke prijzen winnen en veel  
weetjes leren over films.

Inschrijven kan tot 15 december en kost 
3 euro per persoon. Teams kunnen uit 
maximaal 4 personen bestaan. Om je in te  
schrijven, stuur je een mail naar 
: fillumavond1@gmail.com
Vermeld in je mail het aantal mensen en 
de naam van je team. : hall-fame.nl

16 november
Lezing: Je hoeft niet altijd flink te zijn

19.30 tot ca. 21.30 uur
inloop 19.00 uur

Een lezing over hoe je kunt leren omgaan 
met kanker. Je bent flink en sterk en wordt 
ook wel dapper genoemd. Je hebt al het een 
en ander achter de rug. Daardoor ben je 
goed (geworden) in jezelf bij elkaar pakken 
en in dóórgaan. En soms voel je dan ineens 
een intense moeheid en verdriet. Het is een  
beetje op en je wilt eigenlijk even schuilen. 

Wil jij leren wat minder streng voor je zelf  
te zijn; je kunnen ontspannen met alles wat  
er is, zonder eronder door te gaan en beter  
voor jezelf gaan zorgen? Dan is deze lezing  
wat voor jou. 
De lezing wordt verzorgd door Janine 
Mutsaerts, coach en theoloog.

Toegang: 
een vrijblijvende bijdrage (die ten goede 
komt aan de activiteiten van het Inloophuis).

29 november
 

Lotgenotenbijeenkomst 
Stichting Hematon
19.30 uur tot 21.30 uur 

ontvangst met koffie en thee 19.00 uur 

Hematon, patiëntenorganisatie bloedkanker, 
lymfeklierkanker en stamcel-transplantatie, 
organiseert samen met Inloophuis Midden-
Brabant een lotgenotenbijeenkomst voor 
(ex)patiënten en hun naasten. 
Er is gelegenheid voor contact waarbij het  
uitwisselen van ervaringen voorop zal staan.
Vrijwilligers van Hematon zullen de avond 
inleiden en begeleiden. Toegang is gratis.

De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend 
bedoeld voor mensen die te maken hebben 
(gehad) met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 

Workshops: Yoga/Mindfulness - Qi Gong 
- Tekenen - Zendala tekenen - Schilderen 
- Mandala - Klankontspanning - Mozaïek – 
Reiki. Ontspanningsmassages, Energetische 
massages, Diëtiste en Pedicure (op afspraak)

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

Activiteiten 

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

Filmquiz in de Hall of Fame 

Frans vergeet nooit hoe hij in het begin met 
trillende benen voor een zaal van 200 man 
een presentatie hield over het rehabilitatie 
project Padua en als beginnend voorzitter van 
de wijkstuurgroep Padua de staatsecretaris 
Jan Schaefer op bezoek kreeg. Nu maakt het 
hem niet meer uit al staat hij voor 1000 man 
te praten. Frans vond en vindt het leuk om 
bezig te zijn in de wijk, dit houdt zijn hersenen 
aan het werk en hij blijft op de hoogte van 
wat er speelt in de wijk. En de waardering 
die hij ervoor krijgt, zeker in de vorm van dit 
bloemetje, stelt hij dan ook erg op prijs.
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De vereniging houdt je op de hoogte van wat 
er te doen is in Theaters Tilburg. Bovendien  
steun je daarmee ook nog eens een belangrijk  
initiatief in de stad. De vereniging looft 
namelijk jaarlijks een Vrienden Cultuurprijs  
uit aan een jonge talentvolle kunstenaar. 
Verder is het ook - de naam zegt het al - 
een gezelligheidsvereniging. Je leert andere 
vrienden van Theaters Tilburg kennen en 
geniet samen van cultuur in een mooie 
omgeving: de schouwburg en de concertzaal.  

Vriend van Theaters Tilburg zijn, biedt 
voordelen. Je kunt per jaar gratis acht 
activiteiten bezoeken. Daarnaast kun je op 
vier voorstellingen een aanzienlijke korting 
krijgen, voor jezelf én voor een introducé. 

Vriend worden kost € 30,- per seizoen voor 
één persoon en voor dat bedrag mag je 
gratis een introducé meenemen. Mocht 
je dit bedrag niet kunnen betalen en ben 
je inwoner van Tilburg, maak dan gebruik 
van de meedoenregeling. Kijk daarvoor 
op de site van de Gemeente Tilburg.

Belangstelling? Kijk op de site 
: www.vriendentheaterstilburg.nl of  
: www.theaterstilburg.nl en ontdek  hoe  
interessant, leerzaam én gezellig  
Theaters Tilburg voor jou als vriend kan zijn! 

Vereniging Vrienden van 
Theaters Tilburg

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 24 november 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. 

U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en 
op de websitepagina : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-
tilburg-oud-noord wordt het antwoord en de naam van de winnaar gepubliceerd. 

Het boeket van ALL ABOUT 
FLOWERS is gewonnen door: 

Mevrouw Annette Dankers, Julianapark 
Van harte gefeliciteerd!

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

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

Lijkt het u als ondernemer uit de wijk 
leuk om een prijs beschikbaar te stellen? 

Neem dan contact op met de redactie 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

Oplossing oktober: het is het kunstwerk van Marinus Boezem en  
Marianne Bremers in het Julianapark. 'Het beeld bestaat uit twee tegen- 
over elkaar geplaatste cirkels van graniet. De noordelijke sterrenhemel  
als beeld van ruimte en tijd, tegenover het labyrint als aardse wandeling  
door ruimte en tijd, op zoek naar het universele. In het ronde vlak zijn de  

namen van de sterrenbeelden gezandstraald. De zijkanten van de granieten cirkels en de  
sokkels zijn 'gejobt' ofwel grof gebeiteld.' Meer informatie over Kunst in de Openbare Ruimte  
van Tilburg: KORT : www.kunstbuitenbinnentilburg.nl

Weer een trouwjurk!
De winkeldeur staat open 
en het is gezellig druk. Een 
bus van PostNL stopt voor 
de deur en de postbode 
haalt er een grote doos 
uit waarmee hij naar onze balie loopt….en 
hij weet zelf al wat hij komt bezorgen! “Ik 
denk dat ik weer een trouwjurk heb voor 
jullie!” roept hij enthousiast, want hij weet 
dat wij bij Tante Pollewop daar altijd een 
beetje hyper van worden. En ja hoor, een 
prachtige jurk met schoenen en accessoires 
zit nauwkeurig opgevouwen in de doos. 
Het is toch niet te geloven dat mensen die 
zomaar opsturen naar Tante Pollewop!

Sinds ik verhuisd ben naar de Molenstraat 47,  
heb ik een bruidsafdeling. Daar waar de 
dierenwinkel destijds zijn kattenbakvullingen 
stalde, hangen nu circa 200 trouwjurken te  
schitteren. Deze trouwjurken worden 
gedoneerd door mensen uit het hele land.

De jurken worden door ons verhuurd voor 
150 euro en de opbrengst gaat, net als alles  
wat ik doe, naar mijn goede doel; onderwijs- 
projecten in Kenia.

Ik kreeg de eerste grote levering trouwjurken 
van een andere stichting die er een goed 
onderkomen voor zocht. En dat er gemiddeld 
3 per week binnenkomen uit het hele land  
dat had ik niet kunnen denken!
Vrouwen die soms nog maar net getrouwd 
zijn, zoeken een alternatief voor ’de zolder’ 
waar de jurk anders naar toe verdwijnt. En ze 
gunnen een andere vrouw (met wellicht een 
ander budget) ook zo’n dag in een jurk waarin 
je je een prinses voelt! Dat vind ik zo enorm 
bijzonder… ik ben blij dat zelfs de postbode 
de waarde daarvan inziet en mee geniet!  

Tot ziens, Tante Pollewop
: www.tantepollewop.org

  
                                      

Karate een gezonde sport, 

een martiale 
en een manier van leven

Karateschool Bu Shin Kan voor jong en oud, een heel leven lang

Groeseind :  Gymzaal De Cocon, Groeseindstraat in Tilburg 
          Trainingen op maandag, woensdag en zaterdag
Reeshof :      Gymzaal Bergeijk, Bergeijkstraat 18 in Tilburg
                        Trainingen op dinsdag en vrijdag

unstk

RESPECT – DOORZETTINGSVERMOGEN – TOEWIJDING – ZELFBEHEERSING –  
GEDULD – CONCENTRATIE – WEERBAAR – SPIRIT – DISCIPLINE

 Joost Franken          013 - 456 24 81        06 - 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl              www.karate4you.nl Een aandeel in elkaar

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

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

Zelfstandig blijven bankieren.

omdat u
online kunt
bankieren.

Zo lang
mogelijk

meedoen.

Tante vertelt   

Ben je liefhebber van muziek? Van 
toneel? Dan is de Vereniging Vrienden 
van Theater Tilburg iets voor jou.

Foto: Foto Schmidlin

(Vervolg pg 1)De nieuwe vrijwilligers 
moeten in bezit zijn van een geldig EHBO-
certificaat of bereid zijn deze te halen. Ze 
worden daarna door het Rode Kruis intern 
opgeleid tot evenementenhulpverlener. 

Het Rode Kruis Tilburg zet zijn 
hulpverleners in bij bijvoorbeeld 
de ten Miles of op de kermis.
Het is ontzettend leuk om vrijwilliger 
te zijn bij het Rode Kruis Tilburg. Niet 
alleen omdat je mensen kunt helpen, 
maar ook omdat je zelf leuke mensen 

Rode Kruis Tilburg zoekt nieuwe vrijwilligers
ontmoet en wordt bijgeschoold.
In het hele land zijn afgelopen jaar zo’n 
9000 EHBO’ers en medici van het Rode Kruis 
ingezet op 1800 grotere evenementen. De 
bekendste en grootste is de Vierdaagse 
te Nijmegen met 800 vrijwilligers. 
Naast evenementenhulpverleners zijn we 
ook op zoek naar diverse andere vrijwilligers. 
Kijk voor het actuele aanbod op : www.
rodekruis.nl/doe-mee/werken-bij-het-
rode-kruis Ook op : www.indeed.nl/Rode-
Kruis-vacatures-in-Tilburg staan vacatures 
voor vrijwilliger bij het rode kruis.

Nieuwe opgave
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  2 December, SinterklaaS in De wijk OuD-nOOrD

Open 
van 

07:00 
tot in 
de 

avond!

                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten

           Specialisaties:	 	 																			Netwerken:
           Manuele Therapie                    Claudicationet
           Fysiotherapie                     Reumanetwerk Midden Brabant
           Lymfoedeem Therapie                    Parkinsonnet
           Oncologie                     Artrosezorgnet
           Second Opinion                                       Schoudernetwerk Midden Brabant                        
           Echografie

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

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

   
Academische Fysio-Manueel Therapeuten 

 
                                         Specialisaties:   Netwerken: 

 

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

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

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

                    E: info@fysiotherapietilburg.nl      Nienke van Gorp-Cremer 

                    I: www.fysiotherapietilburg.nl    

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

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Kinder 

Zaterdag 
2 december

12:30 tot 13:45 uur

 

     I.s.m. Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg
Iedereen van harte welkom 

Bisschop Bekkerslaan 202a, ingang via Drömof-flat of via Goirkestraat
: kerkibo@goirke-hasselt.nl  : www.kerkibo.nl

Op enkele zaterdagen in oktober zijn ouders en leerkrachten gezamenlijk aan de slag gegaan om de kleuterspeelplaats te vernieuwen. 

Team, ouders en kinderen hebben in samenwerking met BuroBlad, een groen kleuterspeelplein ontworpen. 
Dit nieuwe plein zit vol natuurlijke elementen: bomen, struiken, ontdekpaden, houten palen, water en zand. 

Hierdoor kunnen de kinderen spelend en ontdekkend leren. De nieuwe speelplaats is geheel in de lijn 
van de speelplaats voor de oudere kinderen. Ook dit is een uniek groen schoolplein, zo midden in 

het centrum van de stad. Het is een speelplaats waarbij de kernwaarden van de school, 
‘In Beweging, Onderzoeken, Eigenaarschap en Verbondenheid’, prima tot hun recht komen.

Op de eerste zaterdag is het gehele plein leeggemaakt. Alle tegels, palen, oude bankjes 
en speeltoestellen werden er uitgehaald en afgevoerd naar de container. Daarna zijn 

we begonnen met de opbouw van het plein. Er zijn muurtjes gemetseld, nieuwe 
palen in de grond gezet en bomen en er werden struiken geplant. Naast, dat er 

echt ongelooflijk hard is gewerkt door ouders en teamleden, was het ook 
heel gezellig, een enorme verbondenheid. 

Via deze weg bedanken we iedereen voor de betrokkenheid en inzet. 
Natuurlijk zullen wij het plein nog feestelijk openen, maar u bent 

ook nu al van harte welkom om ons groene schoolplein 
te komen bewonderen.

                     Namens Basisschool Den Bijstere,
               Guus Moolhuijsen, directeur

 

Een echt 
musicalfeestje 
georganiseerd 
door de 
AnimatieMusketiers.

Altijd al een musicalster 
willen zijn? Of vind je het gewoon 
leuk om te dansen? Dat kan! Ga met 
vriendjes en vriendinnetjes, samen met een 
echte danser, aan de slag met je eigen 
'Verkleedkist de Musical'. Jullie gaan je 
verkleden met allerlei gekke brillen, hoedjes en 
jassen; dansen op muziek van onder andere K3. En 
aan het einde treden jullie écht op met je eigen musical. 
Het kinderfeestje duurt twee uur met een kwartier pauze 
waarin iedereen limonade en een zakje chips krijgt. 

Minimaal aantal deelnemers: 6 kinderen van 4 t/m 10 jaar. Meer informatie en reserveren  
kan via de Hall of Fame of de AnimatieMusketiers: : www.animatiemusketiers.com 
: info@animatiemusketiers.com : www.hall-fame.nl/kinderfeestjes 

Nieu w  kinderfeestje Hall of Fame

Sinterklaas bezoekt diverse locaties  die een leuk 
kinderprogramma presenteren èn waar kinderen met 

Sinterklaas op de foto kunnen gaan.

10.30 tot 11.30 uur, bezoek aan zorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60
12.30 tot 13.45 uur, bezoek kinderboerderij Kerkibo in de Bisschop Bekkerslaan

14.00 tot 15.30 uur, feest in wijkcentrum De Poorten in de Hasseltstraat
: www.sintintilburg.nl

Opa piet lOgeert in De bijSterSteDe

Kleuterspeelplaats Basisschool Den Bijstere in aanbouw

Vele handen hielpen mee

Nieuwe, groene
                                                                                  

voor Basisschool Den Bijstere
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  Brasserie de Refter
Elke week een ander  

lekker broodje!
 Zie de aanbieding van de week op

 www.facebook.com/joanneszwijsen                                                                                         
Dagelijks geopend van 

8.00 tot 19.00 uur
   Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/nl-NL/Locaties/Joannes-Zwijsen  

Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen   
Activiteiten: 
                                                                                         
Donderdag 9 november                                                 
Meezingmiddag met Schobbelèr                                         
Entree: € 3,00 incl. drankjes 
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Zaterdag/zondag 11/12 november
Theater voorstelling van 
de Bossche Komeedie: Ge-TIC-t                                
Entree: € 10,00 kaarten verkrijgbaar 
             bij de receptie, OP is OP      
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Donderdag 23 november
Bingo middag
Entree: € 4,00 incl. drankje
Tijd: 15.00 uur 
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Donderdag 30 november
Zingen met muziekgroep 
Effe Anders
Entree: € 3,50
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur
U bent welkom in Brasserie de Refter.

Bezoek ook eens ons Pop-up Museum.
Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vanaf 15 november tot 15 januari: servies, emaille, gebruiksartikelen uit 
grootmoeders tijd met brocante van Yvonne’s Brocante te kijk en te koop.

ALLESCAFé DE gErEghthoF
prESEntEErt in SAmEnwErking mEt

DE boSSChE komEEDiE

VrijDAgAVonD 17 mAArt 2017
AAnVAng 20.00 uur
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Twee uur lang onbedaarlijk lachen!

11 & 12 november van 14.30u - 16.30u
in brasserie de Refter
zaal open om 14.00u

Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg.
Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners,

iedereen is welkom!

Kaarten € 10,- te koop bij receptie Joannes Zwijsen
Mantelzorgers gratis

Joannes Zwijsen presenteert 
in samenwerking met 
de BOSSCHE KOMEEDIE

                   11 & 12 november van 14.30 - 16.30 uur 
                  Brasserie de Refter, zaal open om 14.00 uur

Kaarten € 10,- te koop bij receptie Joannes Zwijsen,  
Mantelzorgers gratis

Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg.
Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners,

iedereen is welkom!
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Twee uur lang onbedaarlijk lachen!

11 & 12 november van 14.30u - 16.30u
in brasserie de Refter
zaal open om 14.00u

Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg.
Bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners,

iedereen is welkom!

Kaarten € 10,- te koop bij receptie Joannes Zwijsen
Mantelzorgers gratis

Joannes Zwijsen presenteert 
in samenwerking met 
de BOSSCHE KOMEEDIE

Ondernemers 
uit de wijk

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

Door: Netty Dekkers  

Beginnende rimpels 
In onze Body & Face Clinic komen veel vrouw- 
en met beginnende rimpels. Vaak gebruiken 
ze al dag- en nachtcrème maar merken ze dat  
de rimpels niet minder worden maar juist  
meer. Uit wetenschappelijk onderzoek is  
gebleken dat maar 2% van alle werkzame  
stoffen in de crèmes de diepere lagen van de  
huid bereiken.

Beginnende rimpels kunnen goed aangepakt 

LANETTE 
Beauty & 
Body Clinic

Willem: 
"Ik hou van wandelen. Het tempo geeft me  
een middeleeuws gevoel. In de loop van de  
jaren is dit voor mij een prettige manier  
geworden om verschillende Europese  
landen te zien. 
Alleen of met anderen, ongeacht het  
jaargetij, wandel ik. In de winter, op bar koude 
dagen of in de zomer, op bloedhete dagen. 

Ik was in Portugal, Nederland, Duitsland, 
Wales, Engeland, Ierland, Schotland, 
Griekenland, Noorwegen, Zweden en België.  
Goede wandelschoenen, een rugzak en lopen  
maar…en kijken. Al wandelend schilder ik de 
hele dag in mijn hoofd het landschap dat ik  

worden met een microneedling behandeling. 
Met deze behandeling maken we duizenden 
kleine gaatjes in de huid. Deze gaatjes zijn zo 
klein, dat je het niet voelt. Het doet dus geen 
pijn. De huid reageert er echter wel  op door  
meer collageen te produceren. Daardoor  
wordt de huid strakker, vitaler en de  
rimpels verdwijnen. 
Afhankelijk van de diepte van de rimpel zijn 
tussen de 3 en 6 behandelingen nodig met 
een interval van twee weken. De ontstane 
microkanaaltjes geven ook de mogelijkheid 
om vitamines en hyaluronzuur de huid in te  
sluizen om het effect te vergroten. De werk-
zame stoffen kunnen via de kanaaltjes de  
diepere lagen van de huid bereiken.

Bezoek onze website voor meer informatie: 
 : www.lanette.eu

Expositie van Willem Hulsken in Galerie Pjotr.

zie: kleur, compositie, ligging, perspectief, 
ritme. Soms maak ik foto’s als geheugensteun.  
Dan kan ik wat ik zie, nog beter in mijn  
schilderijen verwerken. Thuis beleef ik de 
wandeling nog een keer maar dan in verf." 

Komt u mee ‘wandelen in verf’?  

Galerie Pjotr, Goirkestraat 78 
:  013 536 54 39 of 06 13 57 64 44
Openeningstijden: wo-do-vr-za en de 1ste 
zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
: www.galeriepjotr.nl : info@galeriepjotr.nl

Expositie in Galerie Pjotr
‘Wandelen in verf’ 

 Willem Hulsken 
4 november t/m 16 december 

Vrijwilliger
We zijn op zoek naar een 
vrijwilliger, die mee wil 
helpen bij de avondmaaltijd, vanaf 
16.00 tot 19.00 uur. Dagen in overleg.

Graag aan melden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap en 
Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

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

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

 
Bart van Dalen 
omgevingsmanager Theresia
bart.van.dalen@tilburg.nl 
06 15 88 18 23
Jaap Quispel 
wijkregisseur Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt
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

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk 
een melding maken met de BuitenBeter app. Down-
load de gratis app op uw smartphone. Na eenmalige 
registratie komen uw meldingen rechtstreeks bij de 
gemeente binnen. Foto’s kunnen eenvoudig worden 
meegestuurd.

Buurtpreventie zoekt vrijwilligers
De buurtpreventieteams Groeseind-Hoefstraat en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt zoeken nieuwe 
leden. Deze vrijwilligers zijn zichtbaar aanwezig op straat en vormen extra oren en ogen voor politie en 
gemeente. Hierdoor kunnen inbrekers en vandalen minder makkelijk hun slag slaan. 

Wilt u de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk verbeteren? Of wilt u meer weten over Buurtpreventie? Neem 
dan contact op: 
Team Groeseind-Hoefstraat 
Wijkagent Peter Nouwens: peter.nouwens@politie.nl 
Omgevingsmanager Paul van Esch: paul.van.esch@tilburg.nl 
Team Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
Coördinator van het buurtpreventieteam Ton Melis: tonmelis.tm@gmail.com
Wijkagenten Alberto de Jezus: alberto.de.jezus@politie.nl en Stijn Bovee: stijn.bovee@politie.nl 

Buurttuin Stenen Kamerpark 
Monique Smulders is de drijvende kracht achter de activiteiten in de 
buurttuin het Stenen Kamerpark, een buurt die wel wat extra aandacht 
kan gebruiken. 
 Monique wist twaalf buurt-

bewoners te activeren. Die 
helpen nu mee om het Stenen 
Kamerpark te verfraaien. In 
het voorjaar legden zij een 
bloementuin aan en plaatsten 
zij een bijenkorf, een speel-
keukentje voor de kleine 
kinderen en een picknicktafel. 

Ook fleurden ze een saaie muur op met mooie tekeningen. De Burendag 
in september werd aangegrepen om samen een grote onderhoudsbeurt 
uit te voeren. En nu willen ze een paar speeltoestellen voor de wat 
oudere kinderen van de basisschool en een minibieb om het lezen te 
bevorderen. Ook dat gaat vast lukken! 

Gezocht! Help jij mee?
Bewoners van het Stenen Kamerpark zijn actief in hun buurt. Voor de 
iets oudere kinderen zijn er geen speeltoestellen. Wie helpt mee om 
een duikelrek en evenwichtsbalk te realiseren? Nog een kleine 500 euro 
is nodig. 

Kom buurten in 
de Baselaer
Heeft u een vraag over jongeren? 
Wilt u meer weten over de Toe-
gang? Wilt u van de gemeente of 
woningbouwcoöperatie informa-
tie over een bepaald onderwerp? 
Heeft u een signaal dat u door wilt 
geven aan de wijkagent? Wilt u 
vrijwilligerswerk doen? Kom dan 
buurten in de Baselaer! 

Iedere tweede dinsdag van de 
maand zijn om 10.00 uur 's och-
tends wijkprofessionals aanwezig 
in de Baselaer. U kunt hen aan-
spreken als u vragen heeft die u 
of uw directe omgeving aangaan. 
Er zijn wijkagenten, woningbouw-
consulenten en huismeesters van 
WBB en Tiwos. Ook zijn er toe-
zichthouders van de gemeente, 
een maatschappelijk werker van 
de Toegang en één of meerdere 
wijkregisseurs. U kunt in gesprek 
met een jongerenwerker van 
R-Newt, een wijkverpleegkundige 
van Thebe of een sociaal werkster 
van Contourdetwern. Samen pra-
ten we bij en zoeken we, waarno-
dig, naar praktische oplossingen. 
Dichtbij, in de wijk, samen met u. 

Meer weten? Neem contact op 
met wijkregisseur Inez Rastovac: 
Inez.rastovac@tilburg.nl. 

Avondje weg?
Licht aan en deur op slot!

Het is verschrikkelijk, soms zelfs 
traumatisch, als er een vreemde 
in huis is geweest en spullen 
heeft gestolen. Inbraak kan 
voorkomen worden met enkele 
eenvoudige handelingen. Zoals 
de ramen sluiten, de deuren op 
slot doen en ervoor zorgen dat 
het huis een bewoonde indruk 
maakt. Maar zorg ook voor 
stevig hang- en sluitwerk en laat 
geen sleutels aan de binnenkant 
van de deur zitten. 

Kijk voor meer tips op www.
maakhetzeniettegemakkelijk.nl
Heeft u het gevoel dat er ‘iets 
niet klopt’ in uw buurt? Meld dit 
dan altijd!

Verdachte situatie? Spoed? 
Bel 112
Geen spoed, wél politie 
Bel 0900 - 8844 of 
www.politie.nl/melden

Anoniem melden?
Bel 0800-7000 
www.meldmisdaadanoniem.nl

WaakSamen app
Als aanvulling op bestaande 
buurtWhatsApp-groepen, heeft 
de gemeente Tilburg samen met 
de politie de WaakSamen-app 
ontwikkeld. Deze app helpt om 
snel en anoniem een overzich-
telijke melding te maken. Ook 
geeft de app aan of het nodig 
is om de politie te bellen bij de 
situatie die zich voordoet.  
De gemaakte meldingen komen 
rechtstreeks terecht bij de  
politie en de gemeente. Waak-
Samen is gratis te downloaden.

Kindereiland zoekt vrijwilligers
Op het Stenen Kamerpark is het zogenaamde Kindereiland al een 
aantal jaar actief. Dit wordt ook wel de Kasteeltuin genoemd.  
Er staat hier een keet vol speelmaterialen. Enkele vrijwilligers lenen 
daar op woensdagmiddag (buiten-)speelgoed uit aan kinderen.  
Voor kouder weer is er voldoende materiaal om te knutselen. 
Het Kindereiland zou graag meerdere middagen na school open 
willen, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag. Hiervoor worden nog meer 
vrijwilligers gezocht. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich aan-
melden bij Babiche Klijs via het vrijwilligerssteunpunt: 
babicheklijs@contourdetwern.nl; 013 464 92 10.

Goede samenwerking
Vrijwilligers van de buurttuin en de Kasteeltuin zijn met elkaar in 
overleg. Zij willen er voor zorgen dat alle kinderen op het Stenen 
Kamerpark samen spelen en dat de speeltoestellen bij elkaar 
worden gezet zodat er één geheel ontstaat en er ook genoeg open 
ruimte overblijft voor bijzondere activiteiten.
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Woonzorgcentrum 
 

 
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                09.30-11.30 
en Ma/Di                         18.30-20.30 
Kegelen: Maandag         10.00-11.30 
Bibliotheek: Dinsdag      09.30-10.30  
Hobbygroep: Di/Do         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 
 
Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon:   Ma, Wo en Do:  
                   op afspraak vanaf 09.00 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: 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 koffietafels, 
feesten, partijen, recepties, etc. 

               Extra activiteiten 

 

van 10 november  
 

t/m 14 december 
 

 

 
10 - Vrijdagmatinee met een lezing             
       verzorgd door Marcel Reuver 
       over spraakmakende     
       gebeurtenissen in Tilburg - 
       14.30 
11 - Eucharistieviering - 16.00 
19 - Zondagmiddagmatinee met  
       optreden van Jan Hoesen -  
       14.30 
21 - Sponsor bingo t.b.v. Stichting    
       Vrienden van de Bijsterstede 
       Kosten bingoboekje € 10,-, 
       voor 9 rondes - Entree: Gratis 
       Aanvang: 20.00 uur     
24 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van koor ‘t Alternatief - 14.30 
29 - Sinterklaas bingo - 16.00 
 

 
01 - Samen Zingen - 14.30 
08 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Klein Amusement - 14.30 
09 - Eucharistieviering - 16.00 
 

 
Al onze activiteiten worden onder 
voorbehoud van verschuivingen 

en/of veranderingen door 
onvoorziene omstandigheden, 

georganiseerd en samengesteld. 

 
Welzijnspakket 
De Bijsterstede biedt u een 
welzijnspakket aan voor € 30,- per 
persoon per maand. Gedurende de 
hele maand heeft u dan vrije 
toegang tot alle activiteiten. Voor 
een bingokaart betaalt u met een 
welzijnspakket slechts € 1,50 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk binnen 
de Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met Alex Hendrickx, 
Coördinator vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24 uur zorg met een indicatie van 
CIZ, thuiszorgadvies van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Informatie tel: 0800  339 38 37 
 
Appartementen huren 
Appartementen huren op de  
Bijsterstede?  
Informatie Frans van Gurp.  
Tel: 0800  339 38 37 

 
Wist u dat De Bijsterstede en 
Den Herdgang gecertificeerd 
zijn met het gouden PREZO 

keurmerk? 

 

 
Wat is PREZO? 

 
PREZO is een prestatiegericht 

kwaliteitssysteem voor de 
Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 

sector, dat helpt te sturen op 
verantwoorde zorg. Het is gebaseerd 

op het kwaliteitskader en normen 
voor verantwoorde zorg. 

 
Waarom PREZO? 

 
PREZO wordt door zorgorganisaties 
gebruikt als hulpmiddel bij het sturen 

op, en borgen van, verantwoorde 
zorg en het optimaliseren van 

prestaties. Met het bronzen, zilveren 
of gouden keurmerk geeft een 

organisatie aan dat zij de kwaliteit 
van de zorg serieus neemt. Ons 

GOUDEN PREZO keurmerk is voor 
u dan ook de garantie dat Den 

Herdgang en De Bijsterstede u de 
best mogelijke zorg en 

ondersteuning biedt en u veilig en 
verantwoord verzorgt,  

met aandacht voor uw wensen, 
mogelijkheden en beperkingen. 

 

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 en  
van 17.00 - 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Biljarten 
Maandag    14.00 - 16.00 uur 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
Koersbal 
Donderdag 14.30 - 16.00 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
 
 
 
 
 

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

 Bingo van dinsdag  
5 december vervalt 

 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een Kerkelijke viering in 
ons restaurant. 
 
 
 

 
 
Optreden/ presentaties 
Dinsdag 21 november 
Informatie- en Bingoavond 
Veilig in de wijk.  
19.00 tot 21.00 uur 
* Gratis 2 rondes bingo 
 

Woensdag 22 november 
Optreden van zanger  
Peter van Berkel 
14.30 tot 16.30 uur 
* Entree € 5,00 
  

Donderdag 23 november 
Gezellige middag met muziek 
14.30 tot 16.30 uur 
Aangeboden t.g.v. een 
verjaardag.  
 

Maandag 4 december 
Bezoek van Sinterklaas   
Met onze Gangmaokers.  
19.00 tot 21.00 uur 
* Entree € 5,00 
 

Woensdag 6 december 
Optreden van zangduo  
Tjerry & Mariska 
14.30 tot 16.30 uur 
* Entree € 5,00 
 

Woensdag 13 december 
Optreden Vocal Sound 
Kerstprogramma 
19.00 tot 21.00 uur 
* Gratis 
 

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

 
 
 
 
Sinterklaasshow in 
Den Herdgang 
 
 
Zondag 26 &  
Zondag 3 december om  
15.00 uur & 18.00 uur. 
 
Kaartjes via:  
Sinterklaastilburg@hotmail.com 
 
 
Wist u dat!  
Den Herdgang de komende tijd flink gaat 
verbouwen/vernieuwen zodat we er weer 
flink wat jaren tegenaan kunnen. 
Natuurlijk blijven wij u ook tijdens de 
verbouwing gastvrij ontvangen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Waardeer onze zorg op 
www.zorgkaartnederland.nl 
Den Herdgang 
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WIJKSCHOUW LOVEN-BESTERD 2017 
(vervolg editie oktober)

De Wijkschouw Loven-Besterd wordt donderdag 
14 óf vrijdag 15 december ingepland.

Dit is wat er tot nu toe aan aandachtspunten voor de 
wijkschouw bij ons binnen is gekomen:
  1. Goudenregenstraat: boomspiegels, 
      bestrating, parkeerterrein
  2. Koestraat: sluipverkeer
  3. Lovensestraat: geplande nieuwbouw
  4. Molenbochtstraat: verkeerssnelheid
  5. Zuidoosterstraat: sloop fabriekshal
  6. Javaplein: lagere heg
  7.  Anemoonerf: drugshandel en 
      -gebruik,vuilafval, parkeeroverlast
  

Heb jij ook iets dat je onder de aandacht gebracht wilt hebben of heb je een 
aanvullend onderwerp voor de Wijkschouw? Meld het ons. Positieve punten zijn  
extra welkom. De kans dat deze gehandhaafd blijven, niet verdwijnen of afgeschaft 
worden, is onzes inziens groter als je ze onder de aandacht brengt.
Wil je aanwezig zijn tijdens de beschouwing van één of van alle bovenstaande 
punten, zodat ook jouw visie meetelt? Mail info@loven-besterd.nl, neem contact op 
met Ronald via 013 - 543 93 60 of stuur een briefje naar Wijkraad Loven-Besterd p/a 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg.

NIEUWE WIJKBEWONERS
Beste nieuwe bewoner(s) in onze wijk, wij wensen je namens  
Wijkraad Loven-Besterd veel woonplezier toe in onze wijk. Mocht je prijs stellen op 
een bezoekje van één van onze wijkraadsleden, dan is dat zeker mogelijk. Stuur een 
briefje met vermelding van je contactgegevens naar: Wijkraad Loven-Besterd, p/a 
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg of mail naar: 
info@loven-besterd.nl Kijk ook eens op onze website: www.loven-besterd.nl

FENIKS
Wist u dat Feniks, non-profitorganisatie en Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg, 
in onze wijk zit? Namelijk op NS Plein 17.

Feniks is er voor alle vrouwen!
Feniks geeft vrouwen de kans sterker in hun schoenen te komen staan en - voor 
zover nodig - beter Nederlands te leren en nieuwe contacten op te doen. Ben je  
vrouw en op zoek naar werk? Ook dan is Feniks er voor jou!
Feniks ondersteunt middels gezellige, leuke en leerzame activiteiten en cursussen 
voor vrouwen met een krappe beurs. Kom eens kijken, honderden vrouwen gingen 
je voor, zo ook Miranda. Zij nam bij Feniks deel aan verschillende cursussen,  
nu heeft zij haar leven weer op de rit! 
Haar verhaal:
“Toen mijn moeder overleed, viel ik in een enorm diep gat. Ik had de 
laatste jaren van haar leven voor haar gezorgd. Na haar overlijden 
heb ik overal hulp gezocht, maar nergens voelde ik me begrepen. 
Bij Werk en Inkomen werd me aangeraden om mijn netwerk uit te 
breiden, mijn bestaande contacten vonden ze niet genoeg. Ik moest maar eens 
bij Feniks gaan kijken. Dat vond ik heel spannend. De open dag was een goede 
aanleiding om eens langs te gaan. Ik wist niet wat me overkwam, de mensen waren 
zo ontzettend lief. Het voelde veilig, het was er erg gezellig én er werden geweldige 
activiteiten georganiseerd, het voelde als thuiskomen. Bij Feniks kwam ik terecht in 
een stroomversnelling van positiviteit!
Ik begon met gesprekken aan de hand van de ‘Dromenvang-methode’, die mij op  
een andere manier naar mezelf deed kijken. Bij ‘Mindfulness’ heb ik geleerd hoe ik 
iets negatiefs kan omzetten in iets positiefs. Bij het traject ‘Op Volle Kracht Vooruit’, 
leerde ik te kijken wat ík écht wil, in plaats van wat anderen voor en van mij willen. 
Via Feniks kwam ik als vrijwilligster bij Quiet terecht, een organisatie die armoede 
bestrijdt. Ik ben zó dankbaar, ik sprankel weer. Het grootste deel van mijn  
persoonlijke groei heb ik te danken aan Feniks, hier heb ik mijn eigenwaarde 
teruggekregen, geleerd van mijzelf te houden. Ik zit veel beter in mijn vel en deze 
ervaring gun ik echt iedereen!”

Kijk voor meer informatie op www.fenikstilburg.nl en like ze op Facebook: 
www.facebook.com/FeniksTilburg. Bijna alle activiteiten van Feniks zijn gratis. 
Voor de overige activiteiten geldt de Meedoenregeling.

GEZOND LOVEN
Met de huidige bestemmingsplannen kan de gemeente niets doen tegen 
vestiging van chemische of vervuilende industrie in onze achtertuinen. Laat je 
dus horen tegen overlastgevende industrie. 

Corrie uit de Nautilusstraat in Tilburg verwoordde het mooi: “Wij zijn aan deze kant 
van het kanaal (Industrieterrein Loven) achtergesteld. We kregen pas als laatsten 
telefoon toen heel Tilburg allang aangesloten was.”

Ook anno 2017 tellen de circa 450 bewoners van bedrijventerrein Loven niet als 
volwaardig. Waar elders in Nederland een richtafstand geldt van 200mt van geluids- 
en stankhinder gevende bedrijven, telt dat in Loven niet. 

12:  09.45 uur, Kerstreis Oberhausen, € 27,50,         
       Inclusief diner, St.aoda*
       15.00 uur,  Het Nieuwe Presenteren, Kennismakerij*
14 of 15: Wijkschouw Loven-Besterd
14: WTON, Editie December, Kerst/nieuwjaar 
16: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor 
17: 13.00 uur, Kerst bingo, Bingo-kaarten € 1,- St.aoda*
       Kerstoptreden Begonia’s, Westermarkt
       13.00 uur, Filmquiz in de Hall of Fame 
      14.00 uur, Kerstfilm in Het Spoor 
       20.00 uur, Winterconcert Koninklijke Harmonie 
       Orpheus, Concertzaal Theaters Tilburg
20: 13.30 uur, Kerstmiddag in De Baselaer 
22: 13.00 uur, Kerstinloop, Kerkibo
25 en 26: 09:30 uur, Kerst Antiek en Curiosamarkt, 
       Koepelhal, www.vlooienmarkten.nl
25: 12.00 uur, Kerst Inn, € 27,50 p.p. St.aoda*
26: 13.00 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 2018
  6: 13.30 uur, Nieuwjaarsreceptie,                             
       Gratis wel opgeven, St.aoda*
12: 19.30 uur, Film in De Poorten
       Deadline Editie februari WTON, Carnaval
14: 09.00 uur, Snuffelmarkt, Koepelhal
       Nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie              
       Orpheus i.s.m. Gemengd Koor Resurrexit
18: 09.00 uur, Feniks Kracht on Tour!, Euroscoop
19: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
Februari
  1: Editie februari WTON, Carnaval
  9: 19.30 uur, Film in De Poorten
16: 20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
23: Deadline Editie maart WTON, Voorjaar
Maart
  9: 19.30 uur, Film in De Poorten
15: Editie maart WTON, Voorjaar
IMB*  = Inloophuis Midden Brabant
Kennismakerij*= De Kennismakerij is de voorloper van de 
nieuwe Bibliotheek die voor 2018 gepland staat in 
de Lochal van de Spoorzone.
St.aoda* = Activiteiten Stichting alleen op deze aarde:
Café zaal Bierings, Goirkestraat 50
Elke derde dinsdag van de maand, ontmoetinggroep met 
eten, € 8,00 p.p.  Alle activiteiten opgeven bij 
Juanny van der Elzen : 013 456 04 92 Meer informatie: 
: eenzaamvolwassen@gmail.com
: www.alleenopdezeaarde.nl

Meer activiteiten Woonzorgcentra pg. 9                                    
ContourdeTwern pg. 12

November
4 nov t/m 16 dec: 13.00 tot 17.00 uur, 
         wo-do-vr-za-1e zo v/d mnd, 
         Expositie Willem Hulsken, Galerie Pjotr
   

5 t/m 30 nov: Fototentoonstelling Libraries Of 
       The World, Kennismakerij* 
   8:  08.45 uur, Nieuwe groep Vrouwenkracht - nieuwe       
         aanmeldingen tot 22 november,  De Poorten                   
10: 19.30 uur, Film in De Poorten
       14.30 uur, Vrijdagmatinee, De Bijsterstede
11 - 12: 14.30 uur, Theatervoorstelling van
        de Bossche Komeedie, Joannes Zwijsen
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
14: 13.15 uur, Living in Transition, Kennismakerij*
15 nov t/m 15 jan: 10.00 tot 17.00 uur, Yvonne’s             
       Brocante, Pop-up Museum Joannes Zwijsen
16: 19.00 uur, Je hoeft niet altijd flink te zijn, IMB*
17: 19.30 uur, All in the game, Kennismakerij*
       20.00 uur, 50+ dansen, De Poorten
18: 12.00uur, Warcraft 3 Tournament, Kennismakerij*
19: 11.30 uur, Intocht Sinterklaas en
       14.00 uur, Sinterklaasfeest in de Wagenmakerij
       14.00 uur, Soul in One, De Poorten
       All in the Game, Kennismakerij*
19: 14.00 uur, Griezelschrijven, Kennismakerij*
20: 16.00 uur, Jongerenmeet-up Internationale 
       Dag vd Rechten van het Kind, Kennismakerij*
21: 20.00 uur, Sponsor bingo t.b.v. Stichting
       Vrienden van de Bijsterstede, De Bijsterstede
24: Deadline Editie December WTON, Kerst 
25: 12.00 uur, Wijklunch, Het Spoor
26: 13.00 uur, Buurtmarkt in De Poorten
       15.00 uur, Sinterklaasshow in Den Herdgang
       18.00 uur, Sinterklaasshow in Den Herdgang
29: 12.00 uur, Eten met Sinterklaas, € 10,-, St.aoda*
       16.00uur, Sinterklaas bingo, De Bijsterstede 
         19.30 uur, Lotgenotenbijeenkomst 
        stichting Hematon, IMB*
30: 19:00 uur, Mannenavond, IMB*
December
  2: 10.30 uur, Sint in Padua, 
       12.30 uur, Sinterklaasfeest bij Kerkibo, 
       14.00 uur, Sint in De Poorten
  3: 15.00 uur, Sinterklaasshow in Den Herdgang
       18.00 uur, Sinterklaasshow in Den Herdgang
  4: 19.00 uur, Bezoek Sinterklaas, Den Herdgang
  8: 19.30 uur, Film in De Poorten
       14.30 uur, Vrijdagmatinee, De Bijsterstede 
9 - 10: 10.00 - 17.00/16.00uur, Vogeltentoon-    
       stelling Kampioen van Tilburg, De Baselaer
 
 Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in deze agenda? Stuur een mail naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  Bedrijven 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/tarieven-en-formaten-advertenties-wijkkrant-tilburg-oud-noord

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 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. 

WIJKRAAD LOVEN-BESTERD

"Zo zitten we hier met stank van de slachterij en erger nog, de gifuitstoot van de 
Polymeerfabriek. Deze laatste zorgde er onlangs voor dat verschillende mensen ziek 
werden. Zij hadden dagen lang keel- en hoofdpijn door de extreme uitstoot uit deze 
kunststofverwerkende fabriek: “Wij zijn het beu, in Loven Buiten wonen ook mensen. 
Mensen die ook schone lucht verdienen en niet 10 jaar eerder willen sterven omdat 
milieu-categorie 3.2, 4 en 5 (de zwaarste vormen en dus ook vervuilende industrie) 
bij de buurman in de achtertuin geplaatst is. Wij wensen schone lucht en een leefbare 
omgeving!"

Teken de petitie! Omdat wij het waard zijn! 
www.petitie24.nl/petitie/1276/gezond-tilburg-loven-geen-chemische-industrie

  8. Park de Horion: perikelen
  9. Seringenhof: parkeeroverlast
10. Sint Willebrordplein: IKC 
      (Integraal Kind Centrum)
11. Rozenplein (kopsekant): te lage hekjes
12. Nieuwe bestemming Jan Ligthartschool
13. Zuidoosterstraat:
      groenstrook langs het spoor
14. Buurtpreventie

Op zaterdag 28 oktober werd het 
voorlopige ontwerp van de toekomstige 
bibliotheek in de LocHal gepresenteerd 
door Mecanoo Architecten. 

In de Kennismakerij, de proeftuinbibliotheek 
in de Spoorzone, waren belangstellenden 
samengekomen om een impressie van de 
plannen te krijgen. Ook was het mogelijk met 
virtual reality de eerste stappen in de nieuwe 
bieb te zetten. En was er een meedenkesessie 
waar aanwezigen hun mening konden geven 
over hoe zij denken dat thema’s als food, 
erfgoed, sociale innovatie, schrijftalent en 
gaming een plek kunnen krijgen in de LocHal.
 
In de tweede helft van 2018 staat de 
opening van de nieuwe bibliotheek 
in de LocHal gepland. 

Op welke manieren kennis en verhalen 
kunnen worden gedeeld op andere manieren 
dan alleen door boeken, wordt al sinds 

enige tijd uitgezocht in de proeftuinomgeving 
van de Kennismakerij. Daar vindt allerlei 
programmering plaats. Kom bijvoorbeeld 
op 14 november bijvoorbeeld naar ‘Living 
in Transition’, het laatste gedeelte van de 
gratis stadscolleges met Fontys over de 
ontwikkeling van stedelijke leefruimte. Of 
bezoek de Tegenlicht meetup ‘All in the 
Game’ over gaming en gameverslaving op 17 
november. En misschien ken je wel iemand 
voor de kinderworkshop op 19 november 
over griezelschrijven. Meer informatie 
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl

De nieuwe bibliotheek in de LocHal

 Agenda
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Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
                                      www.loven-besterd.nl
                www.facebook.com/LovenBesterd

 Mentorschap Midden- en 
Noordoost Brabant       06 51 27 07 93
Coördinator: Hester van den Berg  
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl
Vluchtelingenwerk
www.vluchtelingenwerk.nl/zuid

Colofon 
 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer  
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van 
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)

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

Heeft u een NEE-NEE sticker of de wijkkrant niet 
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;  
De Baselaer
Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen
Supermarkten: Plus; Jumbo
Diverse: De Kennismakerij; Spijkers fietsen; 
CNGO; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord;  
Tante Pollewop; Tilburgse Koerier
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redactie 

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

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

Verschijningsdata 2017:

Verschijningsdata 2018:

Download de planning 2017 en 2018  
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

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.tilburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politie: www.politie.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politie: 0900-8844

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

Administratie

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

Editie 2018 Deadline
1 februari 12 januari
15 maart 23 februari
19 april 30 maart
31 mei 11 mei
5 juli 15 juni
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

Editie Deadline
14 december vr 24 november

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

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

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

Dieren

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

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

Therapie

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

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

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

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

Jong Nederland

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

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

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

Gebit
TTL van Berkel 
Tandtechnisch laboratorium 
Ringbaan Noord 66                 013 590 41 51 
info@ttlvanberkel.nl     www.ttlvanberkel.nl

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

Rabobank Tilburg en omstreken 
Particulieren                             013 537 99 11 
Bedrijven                                   013 537 96 60 
www.rabobank.nl/tilburg

Hypotheek/ Bank

Sport

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

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

Bloemen

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

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

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

Kinderopvang

Maatschappelijke organisaties

Evenementen
Kerst antiek en curiosamarkt, 
Snuffelmarkt 
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

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

Tuinaanleg

De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
Eetbar De Wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info

  Restaurant/Café

Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136              013 542 17 67
info@spijkersfietsen.nl
                                      www.spijkersfietsen.nl
RAP Elektrische Fietsen
5 jaar op rij als beste getest
Jules Verneweg 12A              013  544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl
Bike Repair Centre
Jan Grewenstraat 16              013 542 52 07 
bikerepaircentre@gmail.com
                                  www.bikerepaircentre.nl

Fiets

Foto’s
Foto Schmidlin            Wilhelminapark 39
013  542 16 33                  06  13 91 51 86
fotoschmidlin@hotmail.com
                               www.fotoschmidlinplus.nl
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Kindercampus Oculus 
Tot 01-01-2018
Onderwijs: Ringbaan Oost 275
                                                   013 542 30 82
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37
Vanaf 01-01-2018 
Onderwijs en buitenschoolse opvang:
Bankastraat 2                          013 543 46 43
Kinderdagverblijf en onderwijs:
St. Willebrordplein 6              013 532 37 37

Kindercampus

Wijkraden

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

Vanaf € 7,50 excl. BTW Adverteren
Ook uw advertentie op deze pagina?
Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

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

Kringloop

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                  www.tantepollewop.org

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

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

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

Basisscholen

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

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                              013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     
                                           www.denbijstere.nl
Basisschool Cleijn Hasselt 
Hasseltstraat 198                    013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl 
                        www.cleijnhasselt.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,                   Maak een afspraak:
ma t/m vrij 9:00-17:00:             06 11 88 55 54
Na deze tijden online:             www.lanette.eu 

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

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

Den Herdgang                 013 583 18 00 
Berlagehof 60             herdgang@dewever.nl        

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

Museum
TextielMuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.textielmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

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

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

 Supermarkt

Karateschool Bu Shin Kan     
             013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl   

Galerie Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                       013 636 54 39
info@galeriepjotr.nl            06 13 57 64 44
                                          www.galeriepjotr.nl

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

Peuterspeelzaal

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

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

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

Tekstschrijver

Wijkorganisatie De Ring
p/a Hoefstraat 175 
info@de-ring.org                 www.de-ring.org
                     www.facebook.com/DeRing175

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17                              013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl
                                         www.fenikstilburg.nl
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Als alles klopt
Door: rainier van Amelsvoort

De marathon van Chicago gelopen. Het zit erop. 
Wat een belevenis! Het was geweldig in alle 
opzichten. Eigenlijk was het te warm, maar zelfs 
dat mocht de pret niet bederven die dag. 

Om 03.45 uur gaat de wekker. Veel te vroeg natuurlijk, maar 
toch ben ik uit wakker. Marathon Day! Hier had ik maanden voor 

getraind en naar uitgekeken. Eten, douchen en met de bus naar het 
startgebied. Daar moeten we om 05.30 uur in, om  
vervolgens om 07.30 te starten. Het is nog fris. Maar ook nog vroeg. 26 Graden is er 
voorspeld. Veel te warm natuurlijk, maar 
daar moeten we het mee doen. In het 
startgebied eet en drink ik nog wat en ga dan 
mijn startvak in. In totaal staan er 43.000 
mensen te rekken, te springen, te zenuwen, 
te wachten tot ze los mogen. Los op de 
42km en 195m. En die 195m is hier zwaar, de 
laatste 400m zijn zelfs steil omhoog. Maar 
het duurt nog ‘even’ voordat ik daar ben.

We mogen. Born to Run van Bruce 
Springsteen schalt door de speakers. De zon 
komt achter de hoge torens vandaan. Wat 
een prachtige start, zeg. Wat een uitzicht. 
Rijen dik staan de mensen ons aan te 
moedigen. Dat blijft zo de hele marathon. Wat voelen mijn benen goed en mijn tussentijden 
zijn prima. Maar wat een hitte, zeg. Toch loop ik een dik persoonlijk record: 4u19:24. 

Enorm trots loop ik over de finish, ontvang mijn medaille en drink het biertje op dat  
iedereen krijgt. Het zit erop. Wat een pokke-eind. Maar tegelijkertijd een geweldige reis  
van emoties. De marathon is schitterend en elke keer anders. En deze klopte. Deze verliep  
zoals ik het van tevoren bedacht had. 

In totaal heb ik nu ruim € 19.300,- opgehaald voor KiKa. 

Na de marathons van New York (2015) en Chicago (2017) ga ik mij wederom inzetten voor 
Kika. Ik zal de marathon van Berlijn gaan lopen op 16 september 2018. Waarom? Eigenlijk 
heel simpel,omdat het nog steeds hard nodig is. Ik zet mij graag in om het beoogde 
genezingspercentage van 95% te realiseren.  
Helpt u mij weer helpen? Doneren kan op 
: 2018.runforkikamarathon. nl/
rainier-van-amelsvoort

Tekening ook te downloaden via : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton  
en print hem zelf groter uit of haal hem op bij Kerkibo.

Inleveren op 2 december bij Kerkibo zie: pg. 6


