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              Tilburgse Kermis

Aangepaste route Spoorzone
De gemeente staat open voor 
kritiek vanuit de exploitanten. Dit 
jaar staan er geen attracties meer 
op de Burgemeester Brokxlaan. De 
weg leek een ideale plek voor de 
kermis, want breed genoeg. Vorig 
jaar werd de opstelling al verbeterd 
vergeleken met twee jaar geleden. 
Maar toch bleef er teveel ruimte 
tussen de attracties en het publiek. 
De nieuwe route loopt nu via het 
pad tussen RAW en de spoorlijn. 

NS-plein, een Tiroler hit
Een van de grote vernieuwingen van 
vorig jaar, het Tirolerdorp op het NS- 
Plein, komt terug. De exploitanten die 
er vorig jaar stonden, vonden het een 
succes en wilden er dit jaar weer graag 

bij zijn. Er waren wel wat klachten over 
schade aan het groen en bewoners 
en ondernemers in de buurt klaagden 
over geluidsoverlast. De gemeente is 
met deze mensen in gesprek gegaan en 
de regels zijn aangescherpt. Het 'dorp' 
met attracties, eet- en drinkstandjes 
in Oostenrijkse stijl belooft ook dit 
jaar weer een hit te gaan worden.

Nieuw: 
theaterkermis en Spoorzone braderie
Nieuw dit jaar zijn onder meer de 
theaterkermis LunaLunaLuna en de 
Spoorzone braderie. Op LunaLunaLuna 
vind je geen reuzenrad met stoeltjes, 
maar neem je plaats op … WC-potten 
om een rondje te draaien. Behoefte 
aan een knuffel? Dan is de BigHug 
knuffelmachine voor jou de manier om 

in die behoefte te voorzien. De entree 
van LunaLunaLuna zit aan het NS-Plein. 

Ook nieuw in de Spoorzone is het 
10-daagse festival Desperados 
Roadshow. Op het programma staan 
onder meer een silent disco en 
optredens in Sjannies schuurtent. 
Waan je een echte 'Pinball Wizard' 
met de levende flipperkast. Iets 
eten en drinken kan bij de vele 
foodtrucks die op het terrein staan.

Meer over de Kermis: 
Kermisrun, wegafsluitingen, 
Festival Desperados Roadshow, 
Kermismiddag voor gehandicapten: 
                              pg. 4 t/m 9
en zie agenda woonzorgcentra:                
                                     pg. 10 en 11

Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid 
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong

Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en 
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren. 

Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!

 

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl

Drie gratis proeflessen op vertoon van deze advertentie  
geldig t/m 31 augustus - max. 1 bon p.p.

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

De Tilburgse Kermis 2018 gaat de boeken in als de 451e editie. Al in 1567 was er een kermis in Tilburg. Aan ervaring  
en traditie dus geen gebrek. En zoals het een goede kermis betaamt, is er ook dit jaar weer een prima combinatie  
van grote attracties en traditioneel kermisvermaak. Waaghalzen kunnen met hun ogen dicht (of toch gewoon open)  
plaatsnemen in de FreeFall en van grote hoogte de val naar beneden maken. De enorme wildwaterbaan Poseidon 
op de Spoorlaan keert terug. Geniet in de Sound Machine, de Ghost Rider, van een drankje in het Tiroler 
dorp en een vernieuwde Spoorzone. Gewoon lekker naar kleine eendjes hengelen, kan natuurlijk ook… 

              20 t/m 29 juli 2018

Kermis op het NS-plein

Kermis op het NS-plein Het gezellige Tirolerdorp

“De goedkoopste op het 
gebied van 

compatible inktcartridges”
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Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon 

multipack vanaf € 19,95 
+ 1 patroon naar keuze gratiS

NiEUW 
COllECtiE 

iN DE WiNkEl

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg 
Tel:  013 580 05 80 - 06 19 62 63 06

www.refillcolors.com - info@refillcolors.com

"Een hele fijne Tilburgse kermis 2018" 

Zomereditie, 
een hele zomer 
lekker 
lang lezen.

!! Dit is een websiteversie van de juli 2018 editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van Persoonlijkekunstencreatie.nl. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere (commerciële) 
doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van Persoonlijkekunstencreatie.nl.
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Door: Peter Verbraak, Galerie Pjotr

In het museumkwartier, waar Museum 
De Pont, het TextielMuseum en diverse 
galerieën gevestigd zijn, in een omgeving 
die door zijn monumentale gebouwen 
alom bewonderd wordt, is momenteel 
een Pop-up museum neergestreken. Het 
heeft een zeer wisselende collectie die 
bijna dagelijks geruimd wordt door het 
BAT en desondanks steeds opnieuw tot 
stand komt door wisselende, anonieme 
‘kunstenaars’ die hun bijdragen leveren. 

Kunsthistorisch gezien, is het een 
nieuw fenomeen dat nog in de 
harten van de bewoners van onze 
culturele stad opgenomen moet 
worden. Het wachten is op de 
burgemeester en de wethouders van 
cultuur en milieu die de tentoonstelling Afval spontaan komen openen. De ‘kunstenaars’, 
die hier zo welwillend een bijdrage aan leveren zijn moeilijk te spotten. Dat is jammer 
want ze missen de kans om de bewondering in ontvangst te nemen van bezoekers uit 
binnen- en buitenland aan het museumkwartier en de bewoners van deze wijk. 

P.S. Als de burgemeester en wethouders zich op tijd aanmelden voor 
deze opening, kunnen zij een fotoboek in ontvangst 
nemen van een deel van 
deze wisselexpositie.

Schrijf je nu in!
Deelname gratiS

De prachtige 
kunstobjecten in het 
museumkwartier, met 
op de achtergrond de 
schoorsteen van het 
TextielMuseum

Het TextielMuseum heeft in 2018-2019 nog bijzondere tentoonstellingen:
Tot 4 november 2018: in de DamastWeverij: expositie Stories | Dutch Design Damast
Tot 11 november 2018: tentoonstelling Simply Scandinavian – Nordic Design 1945 – 2018.  
Tot december 2019: tentoonstelling van De Wollendekenfabriek 1900-1940 
Tot 3 maart 2019: expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE | Generaties in Dialoog'

Simply Scandinavian – Nordic Design 1945 – 2018.  
De populariteit van Scandinavische vormgeving uit de jaren ’50-’70, maar ook van hedendaagse 
makelij is de afgelopen jaren flink gestegen. De tentoonstelling Simply Scandinavian – Nordic 
Design 1945 – 2018, vormgegeven door studio Scholten & Baijings, toont een overzicht van  
het meest iconisch, Scandinavisch design. Aan de hand van vijf thema’s worden meubels, textiel  
en interieurproducten uit Zweden, Denemarken en Finland van 1945 tot nu gepresenteerd.  
Absoluut hoogtepunt is een gedeeltelijke reconstructie van Verner Panton’s woonlandschap  
Visiona II, dat bezoekers van binnenuit kunnen ervaren.

Net zoals u waarschijnlijk, gaat ook Tante 
Pollewop op vakantie. En wel naar Kenia! 
De vorige keer vertelde ik al iets meer 
over de projecten waar de opbrengst 
voor de winkel al vele jaren naar toe gaat. 
Het is de eerste keer in al die jaren dat 
Evelyne van Tante Pollewop met eigen 
ogen gaat zien hoe het geld wordt besteed. 
Dat betekent waarschijnlijk veel officiële 
bijeenkomsten en zwierige dansjes.

Evelyne gaat met volle koffers met wel 
honderd kleine knuffeltjes op pad. Want 
met lege handen aankomen, dat wil ze 
niet. Dus heeft ze een oproep gedaan op 
Facebook en hopla, de knuffeltjes stroomden 
binnen. Heerlijk om die snoetjes straks te 
zien als de knuffels in handen komen van 
de kleuters. Alle gevers, bedankt hiervoor. 

Tentoonstellingen TextielMuseum 2018-2019 Verner Panton’s woonlandschap 
Visiona II

                 Heel Besterd Bakt 
zoekt hobbybakkers, meld je nu aan!

22 SePtemBer BeSterDPlein
10.00 tot 17.00 uur

Tentoonstelling Simply Scandinavian – Nordic Design 1945 – 2018

Woonhuis te koop
Hovenierstraat 7 Udenhout

5 kamers, 
woonoppervlakte 135 m², 

perceeloppervlakte 388 m²

www.funda.nl/koop/udenhout/
huis-40684856-hovenierstraat-7

Tante gaat op vakantie

Foto’s volgen op de Facebookpagina van 
Tante Pollewop en in de september editie 
van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
 
Ook alle ruim veertig  vrijwilligers gaan 
genieten van een paar weken rust. De 
winkel aan de Molenstraat 47 is gesloten 
van 17 juli tot en met 13 augustus. Houd 
dus social media in de gaten want we gaan 
weer lekker knallen met de prijzen om 
ruimte te maken voor het volgende seizoen. 
Maar eerst iedereen een fijne vakantie.

 
Wat nou afval! - Schoonste, mooiste wijk 
Op 24 juni is er met wijkbewoners onder begeleiding 
van Tunde Konce een (zwerf)afvalkunstwerk 
gemaakt bij de ingang van De Poorten. Zowel 
kinderen als volwassenen hebben meegedaan. 

Het werk is onderdeel 
van een groter 
programma waarbij 
bewoners samen met 
Gemeente Tilburg, 
Contour de Twern, 
Tiwos, Wonen Breburg 
en Buurtcultuur Tilburg  
onze wijk gaan ver-
fraaien. Hoe tof zou 
het zijn als onze wijk in 
de toekomst schoner 
en mooier is, vol groen 
met dingen om naar 
te kijken en zonder 
afval! Wij denken aan 
muurschilderingen, 
afvalplekken pimpen,  
zwerfie-prikacties, maakevenementen. 
Zelf heb je vast ook ideeën. 

Woon je in de wijk en heb je zin om mee 
te denken en doen? Haak aan! 

GEZOCHT: JOU! We zoeken denkers en doeners 
voor 2 toffe wijkprojecten  

Alle hobbybakkers: haal je spatels tevoorschijn, snor een spuitzak op, 
graaf naar de bakblikken in keukenkastjes en zet de mixer vast aan!  
De beste taartenbakkers mogen hun smakelijkste creaties laten  
zien en proeven bij Heel De Besterd Bakt! 

Vind je bakken van taarten leuk, dan is de bakwedstrijd tijdens  
Heel Besterd Bakt iets voor jou. Bak je mooiste en lekkerste taart en 
schrijf je in. Inschrijven kan door een mail te sturen met ‘Ik doe mee’ naar
: besterdbakt@korvel-besterd.nl. 
Deelname is gratis.

Opgeven voor beide projecten kan bij :  saskiadellevoet@gmail.com,   
Buurtcultuur Tilburg (Hasselt/Goirke-West). 

Bekijk ook onze digitale zwerfie-expo in de Facebookgroep:  
Buurtcultuur Tilburg Hasselt/ Goirke-West

 Ê

Tuinhuis en omgeving
Den Herdgang als wijkparels
Op 22 juni maakten choreografe 
Tomoko Stalpers Kato en peuters 
van kinderdagverblijf Kiek het 
tuinhuis bij Den Herdgang ‘wakker’. 

Dat was de aftrap van een project om  
met kleine (buurt)activiteiten en  
inrichtingsaanpassingen het tuinhuis,  
de omringende tuin en het 
aangrenzende Hof van Berlage nog 
aantrekkelijker te maken met en 
voor bewoners en  de buurt. 

Woon jij in de wijk vlak bij Den Herdgang 
en heb je zin om inhoudelijk mee te  
denken en doen met kunstenaar 
Ton Lammers, geef je dan op.

Pop-up museum Museumkwartier ‘Afval’ 
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even! 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?

e
En 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.

Als Rode Kruisafdeling, locatie Leonard van 
Vechelstraat 2, willen we graag met de tijd 
meegaan. Sinds 2016 heeft het Rode Kruis een 
nieuwe look. Kijk maar naar de nieuwe uniformen. 
Deze zijn prachtig, gedurfd en opvallend. 

Ongeveer tien jaar geleden heeft onze afdeling een 
eigen Biketeam opgericht waarmee we evenementen 
voorzien van eerstehulpondersteuning. Onze 
fietsen hadden echter nog steeds de oude logo’s. 
Na jaren van trouwe dienst waren Bike 1 en  
Bike 2 aan vervanging toe. Voor ons een prima 
mogelijkheid voor vernieuwing. Zoals u op 
bijgaande foto kunt zien, hebben onze bikes een 
complete make-over gehad. En dan niet alleen 

Rode Kruis Tilburg is trots op de nieuwe bikes!

 www.spoorzone013.nlBezoekers erg onder de indruk van de imposante Lochal tijdens Dag van de Bouw 
op 2 juni. Na een grondige renovatie opent de LocHal eind 2018 de deuren.

Proefhangen van de LocHal gordijnen. Deze worden 
gemaakt in het TextielLab van het TextielMuseum

Wijkbewoners 'praten en denken mee' over de toekomst van de Spoorzone op de 
informatieavond op 7 juni, samen met omgevingsmanager Bart van Dalen (midden)

de uitstraling, maar ook verbeterde 
techniek zoals schijfremmen en 
weggewerkte kabels waardoor de bikes 
minder onderhoudsgevoelig zijn. 

Met deze bikes staat de deur naar 
de toekomst weer wagenwijd open. 
We hopen met deze nieuwe, frisse en 
opvallende uitstraling meer aspirant-
bikers aan te trekken voor het komende 
seizoen. Wij zijn in ieder geval heel 
trots op onze nieuwe aanwinst!

Kom jij op de Knit en Knot 
wereldkaart deze zomer? 

 Ê Stop een Knitenknotbeurs  
 aankoop of de goodiebag  
 (tas) in je koffer of reistas.

 Ê Geniet lekker van je vakantie en maak  
 daar een leuke reisfoto

 Ê Upload de foto naar #knitknotworldmap  
                        en zet er bij op welke locatie  
                                de foto gemaakt is. Dagjes 
                                              in NL tellen ook …..

#knitknotworldmap

KnitenKnot 
12-13-14 oktober 2018 

Info@knitenknot.nl      www.knitenknot.nl 
    Like onze Facebookpagina of schrijf je in voor     
    onze nieuwsbrief.

Pas op! Het is weer 
kruipertjes-tijd!
 Kruipertjes zijn grasaren met van die kleine 
weerhaakjes. Dat is voor zo'n grasaar 
prima, want die haakt dan in de vacht 
van honden en verspreidt zich over heel 
Tilburg en ver daarbuiten. Maar voor onze 
honden en katten is het minder fijn. Die 
weerhaakjes zorgen er namelijk ook voor 
dat de kruipertjes overal in “kruipen”: in 
oren en gehoorgangen, in de huid tussen 
tenen, in oksels en soms zelfs in de neus. 
En door de weerhaakjes gaan ze er wel in, 
maar niet meer uit. Dan krijg je fistelgangen 
en etterbultjes en pijn en ander ongemak.
Dus na het wandelen eerst even de hele hond 
nakijken. (En check dan ook even op teken....)
 
Gelukkig waarschuwt iedereen in de wijk 
elkaar. Hartverwarmend vind ik het dat 
de buurt zo met elkaar meeleeft en elkaar 
steunt. Wij zetten het op Facebook en zoals 
nu in de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, 

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

jullie maken een notitie bij het uitlaatveldje. 
En mocht je onderweg de Hordeum murinum 
tegenkomen, zoals het Kruipertje in het Latijn 
heet, dan mag je die best weghalen. Behalve 
natuurlijk uit de tuin van de buren! 
Het gras groeit het liefst in steden, tegen 
muren waar de zon goed opstaat. En op een 
bodem die goed bemest wordt; dus juist op 
plekken waar honden uitgelaten worden.
www.facebook.com/
DierenkliniekTilburgOudNoord
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IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Een paar jaar geleden zijn we, nog 
fanatieker dan eerst, de verbinding 
met de stad gaan zoeken. Dat heeft 
een aantal prima vernieuwingen opgeleverd. Daar gaan we mee door. 
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe, unieke belevingen. 
Slapen met zicht op de Kermis bijvoorbeeld, in het bubbelhotel. Stellen 
die willen trouwen op de Kermis, kunnen terecht in de opblaaskerk. Maar 
ook van de theaterkermis LunaLunaLuna heb ik hoge verwachtingen. 

Laten we er weer een super feest van maken met zijn allen. Want daar  
is Tilburg sterk in: samen de schouders eronder. Niet teveel kletsen,  
maar doen. Daadkrachtig en met passie voor de stad.

     Tilburgse Kermis, uniek in zijn soort
Door: Erik de Ridder
Een paar weken geleden deed ik de kick-off van de Tilburgse Kermis 2018. Het viel me 
op hoe de Kermis leeft in de stad. De roze opblaaskerk zat bomvol met enthousiaste 
mensen. In Tilburg weten we het natuurlijk al lang: de Tilburgse Kermis is uniek in zijn 
soort. En het mooie is, dat er ruimte is voor iedereen. Of je nu jong, oud, LHBT'er (red: 
Lesbienne, Homo, Biseksueel, Transgender), gehandicapt bent, of een vorm van autisme 
hebt. Het maakt niet uit. Iedereen is welkom en kan zich vrij voelen op de Kermis. 

'Kermiswethouder' Erik de Ridder

Bubbelhotel

Kermis op de Besterdring met uitkijk op NS-Plein

Roze opblaaskerk

De Tilburgse Kermis is voor iedereen

Voor de mannen ook een plasplaatsje
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Door: Babette Kort
De Clarissenkapel ziet er mooi versierd uit. Regenboogkaarsjes op  
het altaar, een roze verlichte koepel, uitgerolde roze loper. De deuren  
gaan dicht en het koor begint Like a Prayer van Madonna te zingen.  

Maandag 23 juli wordt het de 28ste editie van Roze Maandag in Tilburg. 
Naar aanleiding van de flyers van de Gezin in Gevaar campagne zegt 
SRM-voorzitter Rona van der Heijden: “Geloof en geaardheid gaan prima 
hand in hand, zolang liefde maar aan de basis staat van de boodschap.” 

Religie en seksualiteit horen wezenlijk bij je
Erik de Ridder, wethouder van o.a. emancipatie zegt: “God is 
liefde. Je mag houden van wie je houdt, je mag zijn wie je bent.” 

Volgens religiewetenschapper Marco Derks vormen verschillende 
geloofsgenootschappen allianties tegen homoseksualiteit. "Ik zeg 
laten we een open houding naar elkaar houden, laten we het gesprek 
met elkaar aan blijven gaan. De wereld is groot genoeg voor ons 
allemaal. Laten we geen allianties sluiten om 'de ander' tegen te 
werken. Religie en seksualiteit hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar 
te staan. Mijns inziens zijn ze ook allebei geen keuze maar is het iets 
wat nu eenmaal wezenlijk bij je hoort. Heb uw naaste lief als uzelf.”

Dinsdag 24 juli 2018, 
kermismiddag voor 
gehandicapten 
Het is alweer voor de 45e keer dat de  
Tilburgse Kermis een speciale middag  
heeft voor mensen met een beperking. 
De organisatie is in handen van Stichting  
Werkgroep Recreatie Gehandicapten 
Gewest Tilburg.

De kermismiddag voor gehandicapten begint 
met een ontvangst van alle vrijwilligers 
met koffie en koek op het gemeentehuis. 
Daar worden de vrijwilligers per kermisdeel 
ingedeeld; Koningsplein, Schouwburgring, 
Piusplein, Heuvel, Besterdring en Besterdplein. 
Ieder krijgt een locatie toegewezen samen met een groep mensen met beperking en hun 
begeleiders. Iedere deelnemer brengt een eigen begeleider om te helpen in- en uitstappen 
bij de attracties. De Rode Kruis vrijwilligers lopen mee om eventueel hulp te kunnen bieden 
bij calamiteiten. Meestal beperkt zich dit gelukkig tot het plakken van een pleister.

De deelnemers worden in een horecagelegenheid op de toegewezen locatie ontvangen met  
een drankje. Ze krijgen een label met de kleur van hun 'plein' en een stempelkaart van de  
deelnemende kermisattracties. De begeleider krijgt consumptiebonnen zodat niemand  
honger of dorst hoeft te lijden. Daarna kan het plezier beginnen. Het is een prachtige  
ervaring om de blijdschap en het enthousiasme van de deelnemers te zien. Na alle  
activiteiten gaan de groepen terug naar de horecagelegenheid voor een afsluiter met een  
consumptie. Daarna komen ze samen in de bierhal voor de afsluiting, waarbij ze nog 
verwend worden met wat lekkers. De vrijwilligers gaan na deze activiteit nog naar het 
gemeentehuis voor soep en salade en een bedankje van de Kermiswethouder Erik de Ridder.

Ieder jaar stuurt het Rode Kruis Tilburg vrijwilligers om mee te helpen bij de Gehandicapten- 
kermismiddag. Zo ook wijkgenoten Antoon en Jopie Mauritsz. Zij hebben al vele jaren een  
bijdrage geleverd aan dit evenement en genieten ieder jaar weer. Zolang de gezondheid 
het toe laat, gaan Antoon en Jopie door met dit vrijwilligerswerk. Zoals zij zeggen: 

“Dit werk beloont zichzelf. De vreugde, het enthousiasme en 
de dankbaarheid van de deelnemers is overweldigend.”

Voor andere bezoekers is de kermis gewoon open maar zijn de kaartjes wel goedkoper  
dan anders. Meer informatie: : www.swrggt.nl

120 uur aan feest in de Spoorzone 
Desperados Roadshow festival is een 10-daags festival in de Spoorzone tijdens de Tilburgse Kermis. 

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  ●

MEDiaCOaCH MiNDFUlNESS traiNiNgEN COMMUNitY(art)projecten

saskiadellevoet.nl
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“Tien dagen lang feest, dat is echt uniek 
in Nederland. In totaal hebben we dus 
ongeveer 120 uur aan feest en in combinatie 
met overnachten op de stadscamping hoef 
je dus geen minuut te missen.” aldus Tim 
Frenken, één van de organisatoren.

Vorig jaar vond het plaats in het 
Panhuijsenpad (naast het MIDI-theater) 
en trok het zo’n 5500 bezoekers, om 
door te kunnen groeien verhuist het dit 
jaar naar de Spoorzone. “Ook muzikaal 
willen wij een aanvulling zijn op het 
huidige aanbod zoals bijvoorbeeld de 
Amstel Bierhal. De Desperados Roadshow 
richt zich op de dansbare klanken van 
guilty pleasures, r&b, latin en disco. 

       Langstdurende festival van Nederland 
                                                             tijdens Tilburgse Kermis

 www.spoorzone013.nl

Doordat iedere dag in het teken staat van 
een ander feestje, zal geen dag hetzelfde 
klinken in de Spoorzone.” Meer informatie en 
programma zie website Tilburgse Kermis en 
www.facebook.com/desperadosroadshow 

Naast de mainstage is er een Foodcourt 
voor de kermis/festivalbezoeker die in 
plaats van een suikerspin of churros liever 
wil genieten van vers bereide maaltijden 
uit hippe foodtrucks. En er zal een Game 
Area zijn met typische festivalspellen. 

Het festivalterrein is van 20 t/m 29 juli 
iedere dag  geopend vanaf 13.00 uur. 
Op de meeste dagen duurt het feest tot 
01.00 uur, de zaterdagen tot 02.00 uur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geef 
 

je plannen 
 

vleugels! 
 

 

 
Een traject in de Krachtcentrale 013 
brengt beweging in loopbaan en leven: 
Je leert nieuwe mensen kennen en werkt 
gestructureerd aan het vinden van een 
vrijwillige of betaalde baan. 
 
Meer informatie over het traject en de 
verhalen van oud-deelnemers vind je 
op: www.dekrachtcentrale013.nl 
 

 
 
Meld je aan via de site of bel ons direct 
voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek:  06 - 19077041 

 
 

De krachtcentrale 013  biedt trajecten 
aan mensen met óf zonder uitkering 
 
www.dekrachtcentrale013.nl 

 

Van 18 juli 12.00 uur tot 
2 augustus 12.00 uur is een  
aantal wegen in Oud-Noord 
afgesloten voor al het verkeer.

 Ê De Besterdring vanaf het NS-Plein tot en   
 met het Besterdplein. Oversteken kan wel   
 via de Johannes van Oisterwijkstraat.   
 Daar staan verkeersregelaars

 Ê Beide rijbanen van het NS-Plein tussen  
     de Spoorlaan en de Besterdring

 Ê De noordkant van het NS-Plein, geen   
 toegang vanaf de Koestraat

 Ê De Burgemeester Brokxlaan van NS-Plein   
 tot het station

 Ê De Spoorlaan tussen de Magazijnstraat  
     en parkeergarage 013-Tivoli

 Ê Parkeren op het NS-Plein kan in deze   
 periode helaas niet

        Wegafsluitingen van 18 juli  
                  tot en met 2 augustus

Kermis Besterdplein

Roze Maandag Zomer Meet-up: Liefde is de boodschap
Als reactie op de rel rondom anti LHBT-dictatuur flyers bij het Reformatorisch Dagblad 
komt de Roze Maandag organisatie (SRM) met een Gayformatorisch Dagblad. Een speciale 
kranteneditie waarin verschillen worden gevierd en geloof en geaardheid hand in hand 
gaan. In de Zomer Meet-up van woensdag 27 juni in de Clarissenkapel kwam de  
combinatie geloof en geaardheid op allerlei manieren aan de orde. Met o.a. onderzoek, 
een verhalenestafette, gospel en improvisatietheater. 

Een feestje met een boodschap of een boodschap met een feestje?

Voor iedereen: "een hele fijne Tilburgse kermis 2018"

Meer informatie Tilburgse Kermis
: www.kermistilburg.nl en

www.facebook.com/tilburgsekermis
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Sport            
en 

            beweging                         in Oud-Noord

Tijdens de bijeenkomst komen er verschillende 
vormen van bewegen aan bod, zoals: 
wandelen, gymnastiek, verbeteren van kracht  
en lenigheid en lichaamsbesef. Naast dat er 
wekelijks met elkaar gesport wordt en we aan 
de gezondheid werken, is het net zo belangrijk 
dat we plezier met elkaar maken. 

Biljartvereniging van woonzorgcentrum De Bijsterstede is 
kampioen geworden in de klasse A 2018 van de driebanden competitie. 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag oefenen de biljarters van biljart- 
vereniging ‘De Bijsterstede’. Ook nemen zij deel aan diverse competities
om de Bijsterstede eer op biljartgebied hoog te houden. Dat de leden 
van onze biljartvereniging dat niet geheel onverdienstelijk doen, blijkt 
wel uit het feit dat ze kampioen zijn geworden van de driebanden 
competitie, in de klasse A voor ouderen.

Wijkbewoners kunnen altijd geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen. 
Lid worden en meer informatie: Alex Hendrickx, telefonisch te bereiken 
op : 013 549 61 00, of per mail : a.hendrickx@dewever.nl

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

Biljartvereniging  De Bijsterstede kampioenBewegen om gezien te worden

Iedere maandagmiddag vindt er in 
MFA Het Spoor een beweegactiviteit 
plaats voor mensen die slechtziend 
of visueel beperkt zijn: 
Bewegen om gezien te worden.

Tai Chi
Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur 
Gratis proefles

TuiNa praktijk 
Marjo Geeris                            06 - 16 51 37 07           
info@marjogeeris.nl       www.marjogeeris.nl

Wilt u ook vertellen over uw sport of vereniging 
in de wijkkrant Tilburg Oud-Noord? 

Heeft u een prijs gewonnen 
of sport u voor een goed doel? 

Mail naar :
 wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Praktijk voor 
Fysiotherapie
& Manuele 
Therapie
Doriene van den Broek
Reinier Vos

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Met behulp van de beweeglessen zijn er 
veel deelnemers die mooie kleine successen 
geboekt hebben: zo heeft Kim meegedaan met 
de vijfkilometerloop van de Tilburg Ten Miles, 
loopt Cor weer een stuk beter rechtop en 
merkt Ruud dat zijn evenwicht veel vooruit  
is gegaan.

Elke maandag (m.u.v. schoolvakanties) van 
13.30 tot 14.30 uur. Beweegzaal, MFA Het Spoor,  
€ 4,00 per les (MEEDOEN-regeling mogelijk)
                 Meer zie pg. 16, Contour de Twern.

Beweeglessen in Het Spoor:
Bewegen om gezien te worden: Elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur.
MBVO-groep, meer bewegen voor ouderen: Elke dinsdag van 09.45 tot 10.45 uur.
Special Gym, mensen met een chronische ziekte: Elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur,  
!Nieuwe seizoen Special Gym 2018/2019 begint dinsdag 21 augustus, 2 proeflessen gratis.
Lessen in beweegzaal MFA Het Spoor. Meer informatie en aanmeldingsformulier:  
balie Het Spoor, : 013 542 16 64, Schaepmanstraat 36, € 4,00 per les (MEEDOEN-regeling mogelijk)

 “Ik heb 
heel trots aan mijn familie 

verteld dat ik voor het eerst in 
25 jaar weer gerend heb.”

Samen kijken we naar wat u wél kunt.

           Door: Greg van Hest

Op 1 en 2 september, 
als iedereen weer terug is van vakantie, 
staat het gezelligste en grootste sport-
evenementen van Midden Brabant op de 
kalender! Keuze genoeg: de Familie run 
1600/3200 meter,  de 5 of 10 kilometer en 
natuurlijk de hoofdafstand 10 mijl! Ook dit 
jaar zijn wij nauw betrokken als partner 
van de Tilburg Ten Miles met de Runshop! 

Er is een vernieuwd parcours dat door de 
Besterd en Theresia steekt en langs onze 
winkel aan het Wilhelminapark loopt! We 
gaan er samen met duizenden lopers een 
groot hardloopfeest van maken! Kaarten 
voor de wandel Ten Miles op 1 september 
zijn te verkrijgen bij ons in de winkel aan 
het Wilhelminapark 43. Inschrijven voor 
een van de hardloopafstanden kan via 
de website : www.tilburgtenmiles.nl. 

Zowel als partner en als oud–topsporter, 
ben ik natuurlijk super trots op dit geweldige 
evenement en hoop ik dat tal van Tilburgers 
en buurt/wijk bewoners aan een van de 
afstanden deelneemt! Zeker nu de route 
over Besterdring en Veldhovenring loopt! En 
buurtbewoners die niet mee doen: maak er 
voor de deelnemers een GRANDIOOS feest 
van! Elke aanmoediging is van harte welkom!

1 en 2 september, 
                 Tilburg Ten Miles

  !Extra: Lekker dansen in De Poorten
  20 juli: 20.00 uur

 
 

LEKKER  
DANSEN 

 

dansen, zwieren, zwaaien, swingen, foxtrot, wals, tango of rumba 
  

alleenstaand, getrouwd, weduwe of weduwnaar, 
stelletje of overtuigd vrijgezel 

 het maakt niet uit, iedereen is welkom in 
MFA  de Poorten 

Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg 
 

             
vrijdag 20 juli 2018 

korte zomervakantie 
vrijdag 21 september 2018 

vrijdag 19 oktober 2018 
vrijdag 16 november 2018 

 
 

 

zaal open om 19.15 uur 

van 20.00 tot 23.30 uur 
 entree € 3,= 

 

COME ON...LET'S DANCE ! 
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Deelnemers lopen door de Spoorzone, tijdens de Spoorzonerun van de Tilburg ten Miles 2017

29 juli, eerste Tilburgse Kermisrun

Voor iedere sporter op elk 
niveau is brood een goede 
basis. Brood zorgt voor de 
nodige koolhydraten, eiwitten, 
vitamines, mineralen en vezels 
in   onze  voeding.  Deze   voe-
dingsstoffen zorgen voor een 
langdurige beschikbaarheid 
van energie en zijn goed voor 
de werking van spieren. Vooral 
volkorenbrood is aan te 
bevelen, omdat dit brood de meeste voedingsstoffen bevat. Een volkoren 
boterham is een ideale combinatie met de pindakaas ‘Sport’ met extra 
eiwitten, te vinden in onze winkels: Tilburg: Dalempromenade, Wagnerplein, 
AaBe-straat, Bredaseweg, Westermarkt, Wilhelminapark en in Udenhout: 
Slimstraat, Berkel-Enschot: Kerkstraat, Goirle: Dorpsstraat.

Van brood krijg je energie

Het evenement komt deels overeen met de 
inmiddels bekende Spoorzonerun, die twee 
maal eerder gehouden werd in Oud-Noord.  
Ook bij deze loop draait het niet om de tijd die 
de lopers neerzetten maar om de beleving van 
het lopen. Deelnemers hebben de mogelijk-
heid om 5 of 10 kilometer langs en door 
allerlei verschillende gebouwen en attracties 
op en rond de Tilburgse Kermis te lopen. Een 
werkelijk uniek evenement in Nederland. 
Hoewel er meer ‘Kermisruns’ bestaan in 
Nederland, zijn dat meestal loopwedstrijden 
bij een kermis, maar naar ons weten is er  
nog geen run waarbij er daadwerkelijk door  
attracties heen gelopen wordt.
 
Start
De eerste start is om 10.30 uur. Hierna 
zullen de deelnemers in ‘waves’ starten. 
Dit om opstoppingen te voorkomen bij de 

Door: Henk van Doremalen , organisatie Tilburgse Kermisrun 2018

Op de kermis 2018 gaan we iets speciaals doen wat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden: 
de eerste Tilburgse Kermisrun. Deze wordt gerealiseerd door de organisatie van Tilburg Ten Miles in samenwerking met de gemeente Tilburg.  De Kermisrun zal over het kermislint  
gaan én door verschillende toonaangevende gebouwen in de stad. De eerste Tilburgse Kermisrun vindt plaats  in de ochtend van zondag 29 juli.

verschillende locaties waar doorheen gelopen 
wordt. De laatste deelnemer wordt om 13.00 
uur terug verwacht in de Wagenmakerij. 

De Wagenmakerij, ooit de voormalige 
Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen, 
vormt het toneel voor de start. Hier kunnen 
de startnummers opgehaald worden. Na af- 
loop van de run kunnen alle deelnemers in  
dit gebouw genieten van een heerlijke lunch.  
Daarnaast krijgen zij uiteraard een unieke 
Tilburgse Kermisrunmedaille. Een dj en 
spreker zorgen voor een feestelijke ontvangst.  

Bij de Kermisrun worden, net als bij de 
Spoorzonerun, de karakteristieke gebouwen 
van de Spoorzone betrokken. Zo lopen de 
deelnemers door café/restaurant RAW 
en theater de Boemel. Twee gezellige 
gelegenheden waar de lopers getrakteerd 

worden op een hartelijk applaus. Het  
hoogtepunt van de Kermisrun is de bewoners-
haag van woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. 
Ook lopen de deelnemers door de Runshop 
Greg van Hest aan het Wilhelminapark 43. 
Greg van Hest: 

"De Spoorzonerun van 2017 liep door 
onze winkel. Ook met de eerste Tilburgse 
Kermisrun komen deelnemers door de  
Runshop en zullen we de boel feestelijk  
aankleden voor een fantastische sfeer!"

Naast deze bekende locaties zullen de deel-
nemers ook door nieuwe locaties gaan lopen. 
Sommige daarvan zullen nog even geheim 
blijven. We kunnen echter al wel bekend maken 
dat de Kermis op de Besterd een belangrijk 
onderdeel van de run gaat vormen. Zo zullen 
de lopers daar door het Mega Lunapark van 
de familie Reemer heen lopen. De bewegende 
bruggen, razendsnelle lopende banden en 
glijbaan van het Lunapark zullen bedwongen 
moeten worden, alvorens het parcours verder 
gaat naar de finish in de Wagenmakerij. 

Inschrijven
Inschrijven via : www.tilburgsekermisrun.nl,  
keuze voor de 5 of 10 kilometer kan op de  
dag zelf. Inschrijving kan zowel met je 
(sport)vereniging als individueel. 

Via de website is het ook mogelijk het speciale 
Kermisloopshirt te bestellen. Voor meer 

informatie en regelmatige updates kunt u 
onze website in de gaten houden en/ of ons 
volgen via Facebook en Instagram. De links 
naar deze kanalen staan op onze website.

Vrijwilligers gezocht!
Voor de Kermisrun zijn we nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Heb je een passie 
voor sport en help je graag mee dit unieke  
evenement tot een daverend succes te  
maken? Stuur dan een mail naar 
: organisatie@tilburgsekermisrun.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.

     : www.tilburgsekermisrun.nl       

 www.spoorzone013.nl

www.facebook.com/MegaLunapark

                   aanbieding 

6 kaartjes voor € 10,-  
Mega Lunapark van de familie Reemer 

op de Besterd 
Alleen geldig tegen inlevering van deze bon,  

uitsluitend bij het Mega Lunapark op de Besterd 
tijdens Tilburgse Kermis van 20 t/m 29 juli 2018
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Karate Een schitterende vechtkunst 
waarin traditie en sport met

 elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Joost Franken 013-4562481  

KarateKarateKarate
Nu ook bij jou in de buurt!

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST, 
EEN MANIER VAN LEVEN

Website met  trainings-
tijden en alle info:  www.bushinkan.nl

In de laatste week van de 
zomervakantie kunnen kinderen 
van 6 t/m 12 jaar meedoen met
een vierdaags zomeratelier. 

Stichting Kunstkabaal en Kunstlab 
bundelen hun krachten als
Reisbureau van de Verbeelding en 
nemen je mee in de wereld  
van RobotIca.
Hoe zou het zijn om een 
robot als vriend te hebben of 
om er zelf een te zijn? Zagen 
robots er vroeger hetzelfde 
uit als nu? Zou een robot 
ook kunst kunnen maken?

Met als motor onze fantasie 
tekenen, ontwerpen en bouwen 
we drie middagen lang aan
cyberwezens. Door middel van 
animatie en techniek komen 
onze verzinsels echt in
beweging. 

ter inspiratie 
bezoeken we een middag de 
tentoonstelling van Lustwarande 
waar  tien kunstenaars beelden 
hebben gemaakt rondom het 
thema Hybride; een mengvorm 
tussen mens, natuur en techniek.

Zomeratelier voor kinderen
dinsdag 14 t/m vrijdag 17 augustus 

van 13.00 tot 16.00 uur

op vrijdag sluiten we af met de 
robotshow, een lopendeband-
presentatie voor ouders en 
vrienden, waarin alles wordt 
getoond wat we hebben 
bedacht en gemaakt.

4 middagen € 75,- of € 22,50 per 
middag. Voor broertjes of zusjes 
€ 60,- of € 20,- per middag.

aanmelden 
: info@kunstkabaaltilburg.nl.  
Zie ook  : www.kunstkabaaltilburg.
nl en www.facebook.com/kunstlabt
Het Kabaalatelier, Ringbaan 
oost 275, entree via het 
schoolplein aan de Javastraat. 

Bij Norlandia maken we gebruik van (baby)gebaren. Door de dag heen wordt taal versterkt 
door middel van gebaren. Dit doen we tijdens liedjes, spelen en momenten aan tafel. 
Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten, is hij veel eerder klaar om 
te communiceren. Met behulp van babygebaren kan een kind je laten 

weten wat hij allemaal ziet en meemaakt. 

Een paar voordelen hiervan zijn: kinderen leren sneller 
praten, ze hebben minder driftbuien doordat ze zich 
makkelijker kunnen uiten, ze leren elkaar begrijpen.

Er worden vanuit Norlandia ook regelmatig 
cursussen aangeboden, dus hou onze 
Facebookpagina in de gaten en doe ook mee!

Samen met de 
kinderen van de bS cleijn Hasselt en 
bS de Vijfhoeven is wijkagent Pieter 
Dingemans op een preventie-uitstapje 
geweest in de wijk. 

Wijkagent Pieter Dingemans: “Wij hebben in de wijk bij 
de Dillenburglaan, Rentmeesterlaan en Duiventoren 
‘Voetjes’ uitgedeeld. Dit was een preventieactie, waarbij 
wij mensen attent hebben gemaakt op situaties die 
aanleiding geven voor gelegenheidsinbrekers zoals 
open poorten, schuren en openstaande ramen. 
We hebben de kinderen uitleg gegeven over 
’boeven en hoe zij kijken’. Hierop zijn wij met diezelfde blik de wijk ingetrokken 
en als we dan iets zagen, hebben we een zogenaamd voetje neergelegd.
          Kinderen vonden het leuk en werden op deze manier gewezen op  

                                                     veiligheid in de wijk.”

Wijkagent 
Pieter Dingemans en basisschoolkinderen delen voetjes uit 

Wijkagent Pieter Dingemans met 
kinderen van BS Cleijn Hasselt

Kinderopvang Norlandia ‘t Spoor, Dreumesgroep de traptrein 

Download 
bovenstaande tekening en 
print hem uit via : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
                 fotowedstrijd-wijkkrant-         
                tilburg-oud-noord

Kleur de tekening in de 
zomervakantie en maak 
er een foto of scan van. 
Stuur de foto of gescande 
tekening voor 14 september 
op naar de redactie van de 
wijkkrant : wijkkrant.tilburg.
oud-noord@outlook.com 
Onder de inzenders 
worden vijf speciale 
exclusieve WTON tassen en 
vijf exclusieve WTON pennen 
verloot, zie pg. 14 fotowedstrijd.
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Ontdekstation013 
Maak je eigen limonade bij 
onze limonadefabriek, houd een watergevecht met je 
zelfgemaakte waterpistool of bouw zelf een waterraket om die 
door de Spoorzone heen te schieten. Ook Vincents Tekenlokaal is 
deze zomer open. Meer leuke workshops, activiteiten, programma 
en de zomeropeningstijden: www.ontdekstation013.nl 
of volg ons op Facebook/Instagram: @ODS013tilburg.

Voortaan hebben alle (Tilburgse) peuters recht op gesubsidieerde opvang 
Per januari 2018 zijn de wettelijke regels in de kinderopvang veranderd. 
Een deel van deze veranderingen is sinds begin dit jaar van kracht en de 
rest volgt stapsgewijs in de komende jaren. Door de Wet Harmonisatie 

zijn peuterspeelzalen sinds 1 januari automatisch omgezet naar 
kinderdagverblijven. 

             Meer informatie : www.veranderingenkinderopvang.nl
           In de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord leggen de kinderopvang- 

                            bedrijven apart uit wat de regelwijzigingen betekent voor hun             
                            organisatie in Oud-Noord. In deze editie              
                                directeur kindercrèche Spoorzone Oud-Noord A. Groenewoud aan het woord.

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

Vorig jaar is er een start gemaakt met 
het project Kermis in de Klas. Daar gaat 
de gemeente dit jaar mee door.

Doel is om kinderen op een leerzame en 
speelse manier kennis te laten met de kermis 
en wat die betekent voor Tilburg. Want 
laten we wel wezen: de kinderen van nu zijn 
de Tilburgse kermisbezoekers van straks. 

Op de website lesstof en veel leuke filmpjes 
en onderzoekjes, die zowel op school als thuis 
bekeken of gedaan kunnen worden. Ontdek 
het zelf, zie: :  www.kermisindeklas.nl

Alle peuters (in Tilburg) hebben voortaan 
recht op twee dagdelen gesubsidieerde 
opvang, ook als hun ouders niet werken. 
Ouders van kinderen met een indicatie 
van het consultatiebureau krijgen 
zelfs drie dagdelen tegemoetkoming 
in de kosten. Om deze nieuwe vorm 
van opvang te kunnen bieden, zijn 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 
de stad samengevoegd. De peuterspeelzaal 
bestaat dus niet meer, de opvang 
heet voortaan peutervoorziening. 

De perfecte voorbereiding op de basisschool 
De overheid vindt het belangrijk dat alle 
peuters zich op een speelse manier kunnen 
voorbereiden op de toch wel flinke stap naar 
de basisschool. Bij de peutervoorziening 
besteden de pedagogisch medewerkers 
veel aandacht aan de ontwikkeling van de 
kleintjes. Ze leren hoe ze contact maken 
met elkaar, raken gewend aan spelen in een 
nieuwe omgeving, maken vriendjes en krijgen 
zo zelfvertrouwen. Wanneer kindjes extra 
ondersteuning nodig hebben, is het zelfs 
mogelijk om via het consultatiebureau een 
indicatie voor een extra dagdeel te krijgen. Zo 
krijgen de kleintjes waardevolle aandacht om 

een eventuele achterstand 
in taal of ontwikkeling 
al vroeg in te halen. 
 

Peutercrèche Poorten, Het Spoor, De Vijf hoeven
Peutercrèches met kwaliteit in Oud-Noord
De nieuwe peutervoorziening is er voor alle 
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Elk kind heeft 
gedurende 40 weken per jaar recht op twee 
dagdelen van 5,5 uur bij de peutervoorziening. 
De gemeente geeft alle ouders die kiezen voor 
twee dagdelen opvang voor hun peuter voor 
40 weken per jaar korting op de uurprijs. 
Alle ouders hebben recht op opvang (en dus 
subsidie) voor hun peuter. Ouders die níet 
allebei werken krijgen nog extra subsidie 
die gelijk is aan het bedrag dat werkende 
ouders aan kinderopvangtoeslag krijgen. 
Om in aanmerking te komen voor subsidie, is 
het belangrijk om te kiezen voor een voorziening 
die voldoet aan het Tilburgse Kwaliteitskader. 

In de wijk Oud-Noord zijn Peutercrèche Poorten, Het Spoor 
en De Vijf Hoeven goedgekeurd door de gemeente. Wanneer 
je kind komt spelen bij deze peutervoorzieningen kun je dus 
kinderopvangtoeslag krijgen. Informatie over de kosten vind je 
op de website : www.kindercreche.nl/watkostkinderopvang. 

Directeur kindercrèche Spoorzone Oud-Noord A. Groenewoud: 
“We hebben voor onze peutergroep een 
gevarieerd, leerzaam en leuk programma 
gemaakt. Alles gaat heel spelenderwijs en elk 
kwartaal hebben we een ander thema. Het is 
ontzettend leuk om te zien hoe snel de kleintjes 
grote stappen maken. Ze bewegen zich vrij in de 
groep, maar leren ook omgaan met structuur. 
Zo verkleinen we de stap naar de basisschool.”

Meer informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden? Peutercrèche Poorten, Het 
Spoor (Peutercrèche Het Spoor gaat per 20-08-2018 ook 52 
weken opvang aanbieden) en De Vijf Hoeven organiseren 
binnenkort een open dag, houd onze website in de gaten 
voor de datum. Je bent van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen. Wil je liever een persoonlijke 
rondleiding? Ook dat is mogelijk. Stuur dan een e-mail naar : 
a.groenewoud@kindercreche.nl Vanzelfsprekend vind je ook 
op de website veel informatie. Hier kun je je ook aanmelden. 
Meer informatie over kindercrèche Spoorzone en 
peutercrèches: Poorten, Het Spoor, De Vijf hoeven  
: www.kindercreche.nl/locaties en 
: www.kindercreche.nl/kinderopvang-spoorzone-tilburg

         Kermis in de Klas 

 www.spoorzone013.nl

De gehele zomer kunnen jongeren tot 14 jaar hun 
allermooiste tekening opsturen (digitaal of in een 
ouderwetse envelop) om mee te dingen naar een 
gewilde plek bij De Nieuwe Vincent. Van september 
tot en met december 2018 doorlopen vijftien talenten 
het tekenprogramma, dat toewerkt naar een expositie 
in december. De tekeningen kunnen tot uiterlijk 
zondag 19 augustus 
worden opgestuurd.

Deelnemers aan De Nieuwe Vincent kunnen uitkijken naar een 
creatieve periode met een groep gelijkgestemde leeftijdsgenoten. 
Door samenwerking met een kunstenaar en de uitjes naar een 
museum, een kunstenaarsatelier en een kunstacademie doen ze 
veel inspiratie op en leren ze veel nieuwe technieken. Vrienden en 
familie krijgen aan het eind de mogelijkheid al het nieuwe werk 
te bewonderen tijdens de expositie in Kunstpodium t, ingericht 
door De Nieuwe Vincenten zelf. Een jury kiest dan één deelnemer 
die zich De Nieuwe Vincent 2018 mag noemen. Hij of zij wint een 
mooie prijs, die zijn of haar talent nog verder zal stimuleren.

Meedoen kan voor jongeren tussen 10 en 14 jaar oud. De meeste 
lessen zijn in tilburg of omgeving, maar er worden ook uitstapjes 

georganiseerd. Deelnemers zijn om de twee weken een zondagmiddag 
en soms een woensdagmiddag aan het werk. Deelname kost niets, 

alleen tijd en creativiteit. Stuur uiterlijk zondag 19 augustus een heldere 
foto van je mooiste werk op naar : boekingen@vincentstekenlokaal.nl  

of stuur het origineel naar Vincents tekenlokaal, postbus 4265, 5004 JG  
tilburg. Nieuw dit jaar is het starterspakket dat je kunt aanvragen 
via de website. Dit pakket zit boordevol tips én een retourenvelop 
om de tekening op te sturen. Kijk op : www.denieuwevincent.nl 
voor meer informatie en beelden van het programma in 2017.

Het is de eerste keer dat 
De Nieuwe Vincent wordt georganiseerd vanuit de 
nieuwe locatie. Vincents tekenlokaal opende in januari de deuren in de 
Spoorzone bij ontdekstation013. De deelnemers aan De Nieuwe Vincent 
zullen hier regelmatig op zondagmiddagen te vinden zijn, bijvoorbeeld 
als zij aan het werk zijn op de digitale tekentablets. Ze maken onder 
begeleiding van onder andere kunstenaar chiel Janssen nieuw werk 
dat getoond wordt op de eindexpositie in december in Kunstpodium t.

Foto: Maria van der Heijden
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Wijklunches in Het Spoor: 25 augustus, 29 september, 
20 oktober, 24 november, 15 december (kerstlunch)

Aanvang 12.00 uur, € 2,50 p.p. Vooraf aanmelden en betalen 
tot en met donderdag voor de wijklunch bij Het Spoor.

ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor

Na de film is er mogelijkheid nog even na te praten met een glaasje erbij. 
ZEVENZaligeZomerfilms, écht een avondje uit!

De ZEVENZaligeZomerfilms worden mogelijk gemaakt door o.a. Verrijk je Wijk met bijdragen van:  
Wijkraad Theresia en Wijkraad Loven-Besterd en ContourdeTwern.

Aanvang: 19.30 uur (kaartverkoop 19.00 uur)
Entree: € 4,- incl. filmkaartje, portie popcorn, drankje én een hartig hapje. 
Voorverkoop kaartjes alle voorstellingen: receptie Het Spoor, : 013 542 16 64
Bij iedere voorstelling zijn er twee vrijkaartjes te winnen!

Op vrijdag 6 juli draait de vijfde van de ZevenZaligeZomerfilms 2018: 
DE HELAASHEID DER DINGEN. De hoofdpersoon is Gunther, een  
jongen die samen met zijn alcoholistische vader inwoont bij zijn grootmoeder. 
Haar hart is groter dan haar pensioen. Het leven van de familie Strobbe 
is niet makkelijk: het is armoe troef. Opvoeden gaat moeilijk. Gunther wil 
graag schrijver worden maar ja…in Reetveerdegem drinkt men liever. Een 
hilarische tragikomedie naar het succesvolle boek van Dimitri Verhulst.

Op vrijdag 24 augustus de zesde film: 
THE MAN WITHOUT A PAST. Een man wordt bij zijn aankomst in 
Helsinki in elkaar geslagen en beroofd van al zijn papieren en geld. Wanneer 
hij in een ziekenhuis wakker wordt, is hij zijn geheugen kwijt. Bij het Leger 
des Heils ontmoet hij Irma. Er bloeit iets moois op tussen hen. Het is een 
ode aan gewone mensen in absurde omstandigheden. De film won vele 
prijzen. Zelfs de hond in de film kreeg de prijs voor de beste hondenrol.

Op vrijdag 14 september draaien we de laatste film van 2018: 
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS. Het ergste wat je een Fransman uit 
het zuiden kunt aandoen? Hem verhuizen naar het noorden. Meer dan 
25 miljoen Fransen gingen kijken naar deze absurde komedie. Het stadje 
Bergues waar de film is opgenomen bezwijkt bijna onder de  
toeristen. De film is een aaneenschakeling van taalgrappen, mis-
verstanden en vooroordelen. Een film waar je met een grote glimlach  
uit komt. Een ideale afsluiter voor ons filmjaar 2018.

Activiteiten in de wijkcentra

Computercursussen in 
De Baselaer
Nieuwe cursussen beginnen op 
11 september op dinsdagavond, 
van 19.30 tot 21.00 uur.
Meer info en opgeven: receptie De Baselaer of 
: 013 543 59 09 : cursussen@baselaer.nl

Repair Café De Baselaer
Met 'weggeeftafel' 
Zaterdag: 15 september, 20 oktober, 
17 november en 15 december,
van 11.00 tot 13.00 uur
: www.repaircafe.org

De Wever Thuis en Inloophuis Midden-Brabant samen voor uw ‘zorg’
De Wever Thuis en Inloophuis Midden-Brabant werken samen 
om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van uw laatste fase van 
het leven en het welzijn van u en uw naasten. Een gespecialiseerde 
verpleegkundige kan u steun bieden door samen met u mee te 
lopen in uw proces. Ook uw naasten zijn van harte welkom. 

Waar kunnen wij u in ondersteunen?
U heeft van uw arts vernomen dat u niet meer beter wordt. En dan bent u in de 
laatste levensfase… een periode waar extra ondersteuning nodig kan zijn.
 ▪ het houden van uw eigen regie met eventueel gedeeltelijke ondersteuning. Wat wilt u   

 wel en wat wilt u niet;
 ▪ het bespreekbaar maken van levensvragen en het omgaan met  verlieservaringen en angsten;
 ▪ het aandacht hebben voor uw persoonlijke wensen in uw laatste levensfase;
 ▪ het steunen, adviseren of hulp verlenen bij fysieke ongemakken of beperkingen;
 ▪ het (op termijn) bieden van verpleegkundige zorg in de thuissituatie.

Palliatief spreekuur, op afspraak wekelijks op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Het 
spreekuur wordt vergoed vanuit diverse financieringsbronnen (o.a. zorgverzekering).

9 september, open dag Inloophuis Midden-Brabant
Op zondag 9 september staan de deuren van Inloophuis Midden-Brabant open voor iedereen  
die graag een keer een kijkje wil nemen in het huis. Het belooft ontzettend leuk en interessant  
te worden en is niet alleen voor mensen met kanker (en hun naasten) toegankelijk,  
maar voor iedereen die geïnteresseerd is!
Het is een kunst om met kanker om te gaan en dat willen 
we graag laten zien. Er zijn verschillende activiteiten voor 
jong en oud. Een aantal workshops die wekelijks in het 
Inloophuis worden aangeboden zijn tijdens de open dag 
voor iedereen toegankelijk.  

Inloophuis Midden Brabant, meer 
informatie en aanmelden: 
: 013 785 16 81, 
: info@inloophuismiddenbrabant.nl
:www.inloophuismiddenbrabant.nl 

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 rr tilburg - tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen

Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen   

Pop-up Museum 
Schilderijen van ans van gorp 

         t/m eind juli
 geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Activiteiten in Brasserie de Refter. 
U bent welkom! 
Donderdag 12 juli
Bingo, komt u ook een gokje wagen? 
inclusief tombola
15.00 tot 16.30 uur, € 4,00
rolstoeldansen the Swinging Wheels
18.30 tot 19.30 uur, € 3,00
 
Donderdag 19 juli
Filmmiddag 
15.00 tot 16.30 uur, € 2,50 

Donderdag 26 juli
kermis in eigen huis 
15.00 tot 16.30 uur, € 2,50
 
Zaterdag 28 juli
Mini kermis in huis
 
Zondag 29  juli
Mini kermis in huis
tilburgse kermisrun door het huis
 
Donderdag 2 augustus
Bingo, komt u ook een gokje wagen? 
inclusief tombola
15.00 tot 16.30 uur, € 4,00
 
Donderdag 9 augustus
Filmmiddag 
15.00 tot 16.30 uur, € 2,50

Vrijdag10 augustus
Bloemstukje maken 
4.30 tot 16.00 uur, € 3,00

 Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur.

Loop eens binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, 

hapjes, thema-avonden 
of een kopje koffie met iets 

lekkers erbij. 

Vakantie-thema-menu 
12.00 tot 13.30 uur,

65+ € 8,35/ Gasten € 11,25

Donderdag 16 augustus
Muzikaal optreden van 
Jolanda vd Berghe
15.00 tot 16.30 uur, € 5,00

Zondag 19 augustus
Optreden van ’Ons koor’ 
15.00 tot 16.45 uur, gratis entree!
 
Donderdag 23 augustus
Bingo, komt u ook een gokje wagen? 
inclusief tombola
15.00 tot 16.30 uur, € 4,00
 
Vrijdag 24 augustus
Bloemstukje maken 
14.30 tot 16.00 uur, € 3,00

Donderdag 30 augustus
Filmmiddag 
15.00 tot 16.30 uur, € 2,50
rolstoeldansen the Swinging Wheels
18.30 tot 19.30 uur, € 3,00
 
Zondag 2 september
ten Miles en Muzikaal optreden
van Evan & Eugene 
van 15.00 tot 16.30 uur, gratis entree
 
Zaterdag 8 September
Muzikale voorstelling van 
leukamusement 
15.00 tot 16.30 uur, gratis entree!

Zaterdag 21 juli
Verkoop bodywear door NJoy mode 
in de Oase van 10.00 tot 16.00 uur
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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 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag       10.00 - 11.45 uur 
Jeu de   boules 
vrijdag        14.00 - 16.00 uur 
 
Bruin Café 
Op vrijdagavond is ons Bruin Café 
tot 20.00 uur geopend.  
Kom gezellig ‘Efkes buurten’. 
 
Verkoop 
Maandag 27 augustus  
14.00 uur - 16.00 uur 
Carma Schoenen 
Donderdag 27 september  
10.00 uur - 12.00 uur 
Vincken Mode  

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 naar Welzijn:  
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
   
Like onze Facebookpagina 
www.facebook.com/ 
denherdgang  
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de 
meedoenregeling? Deze kunt u 
gebruiken in Den Herdgang. Meer 
informatie via Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een kerkelijke viering in 
ons restaurant. 
 
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. 
 

 
 
    Barbecue 
    Donderdag 2 augustus  
    17.00 uur, € 9.95  
    Opgeven in restaurant. 
 
 
Ontspanning 
Woensdag 15 augustus 
Accordeon Harmonie Fortissimo 
14.30 uur tot 16.30 uur*   
 
Vrijdag 31 augustus 
Muzikale middag ’t Alternatief 
14.30 uur tot 16.30 uur* 
 
Vrijdag 7 september 
Picknick in Wilhelminapark 
Opgeven bij Claudi van Welzijn. 
Vertrekken om 11.00 uur naar 
Wilhelminapark 
€ 9.00 zonder welzijnspas 
€ 6.00 met welzijnspas 
 
Vrijdag 21 september  
Optreden Hermenieke 
14.30 tot 16.30 uur* 
 
*Entree zonder welzijnspas: € 5,00. 
Voor sommige activiteiten vragen we  
entree. Hierbij is koffie/thee inbegrepen. 
Mensen die in het bezit zitten van 
welzijnspakket, betalen geen entree.  
 
 
 

Kermisweek 
 

Maandag 23 juli 
Muzikale interactieve middag 
met de Pappenheimers  
14.30 uur* 
 
Woensdag 25 juli  
Bingo 4 rondes en iedereen 
heeft prijs. De Wafelkar staat 
om 16.00 uur op het terras  

 Entree € 2.50  
 Bingokaart € 1.50 

 
Donderdag 26 juli 
Aarle IJs staat van 15.00 tot 
16.00 uur op ons terras.  

 IJs voor eigen rekening 
   

Vrijdag 27 juli 
Meezingkoor Juke Box  
14.30 tot 16.30 uur* 
 
Zondag 29 juli,   
Muzikaal optreden  
van de 
Soppers  
14.30 uur,  
gratis  
voor 
iedereen. 
 

 

     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 
Dagelijkse openingstijden 

restaurant ‘Ons Genoegen’: 
 

Koffie drinken:               09.00 - 11.30  
Warme maaltijd:           12.00 - 14.00  
 
Clubactiviteiten: 
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak 
Ma: Kegelen                    10.00 -11.30 
Di: Bibliotheek                09.30-10.30  
Di/Do: Hobbygroep         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 / Samen zingen 
 
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  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
 
Het bruin café is ook te huur voor 
(kinder)feesten, partijen, recepties, 
koffietafels, etc. 
Voor info belt u 013-5496100 en 
vraagt u naar de keuken.  

 
Extra activiteiten 

van 06 juli t/m 27 sept. 
 

           

 
06 - Samen Zingen - 14.30 
07 - Eucharistieviering - 16.00 
08 - Zondagmatinee met optreden  
       van Tintje Grijs - 14.30      
20 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Arthur van Poppel - 14.30 
23 - Roze Maandag Matinee met 
       optreden van Harold Veenstra 
       - 14.30 
27 - Samen Zingen - 14.30 
28 - Eucharistieviering - 16.00 
29 - Zondagmatinee met optreden  
       van Jan Hoesen - 14.30     
  

 

 
03 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van De Grensmuzikanten - 14.30 
04 - Eucharistieviering - 16.00 
10 - Samen Zingen - 14.30 
12 - Zondagmatinee met optreden  
       van Trio Sfeer - 14.30      
17 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Klein Amusement - 14.30 
18 - Eucharistieviering - 16.00 
24 - Samen Zingen - 14.30  
31 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van De Begonia’s - 14.30 
        Entree: gratis 
 
● Voor onze matinee optredens geldt een  

entreeprijs van € 4,- (incl. 1 kop koffie/thee), 
    tenzij anders vermeld. 
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen. 

 

 
01 - Eucharistieviering - 16.00 
09 - Zondagmatinee met optreden  
       van Don Goudie - 14.30      
14 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Ko de Laat - 14.30 
15 - Eucharistieviering - 16.00 
21 - Samen Zingen - 14.30 
23 - Zondagmatinee met optreden  
       van Lowie Boer - 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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De Wever Thuis 
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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 

Op donderdag 26 juli bezoeken we  
met onze bewoners de tilburgse 
kermis. We gaan daarbij in twee 
sessies, van 14.00 tot 15.30 uur en 
van 15.30 tot 17.00 uur. 

Om zoveel mogelijk bewoners van  
de kermis te laten genieten, zijn we  
mede afhankelijk van de mede-
werking van personeelsleden, 
familieleden, vrijwilligers en mantel-
zorgers. In de vakantieperiode heb- 
ben we nog niet genoeg handen 
om met zoveel mogelijk van onze 
bewoners naar de kermis te gaan. 
Sommigen van onze bewoners 
moeten wij hierdoor wellicht teleur- 
stellen. Dat hoeft toch niet?
Dus: heeft u tijd of zin om samen 
met ons één van onze bewoners 
te begeleiden? Dan nodigen wij 
u uit om u op te geven bij Alex 
Hendrickx, telefonisch op nummer:
013-549 61 00, of per mail: 
a.hendrickx@dewever.nl

Namens de bewoners, BEDANKT!
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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

Meldingen en klachten? Hier kunt u terecht
Melden bij de politie
Bel 112 als elke seconde telt.
Bij levensgevaar of verdachte situaties, bijvoorbeeld als u ziet dat iemand een fiets steelt of een 
auto openbreekt. 

Geen spoed, wel politie: 0900 - 8844
U wilt iets doorgeven aan de politie, maar het is niet nodig meteen ter plaatse te komen. U kunt 
hiervoor ook een meldformulier invullen op www.politie.nl/melden. 

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem houdt op de 
volgende manieren rekening met uw privacy:

- Uw telefoonnummer is niet te zien.
- Er worden geen telefoongesprekken opgenomen.
- Er worden geen naam, adres en persoonlijke gegevens genoteerd.
- Mocht u per ongeluk toch zeggen wie u bent, dan wordt dat niet genoteerd.

Melden bij de gemeente Tilburg 
Verlichting in uw straat kapot? Container niet geleegd? Verstopte riolering? Losse tegels? 
Een omgewaaide boom? Overlast? Ander meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding. 
Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. In dat geval krijgt u geen bericht. 
Duurt het langer, dan wordt u op de hoogte gehouden.
- Internet www.tilburg.nl/centraalmeldpunt
- Telefoon: 14013 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur)

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft, kunt u snel en eenvoudig een 
melding maken met de BuitenBeter app. 

Download de gratis app op uw smartphone en 
registreer uzelf eenmalig. Uw meldingen komen rechtstreeks 
bij de gemeente binnen. Foto's kunnen eenvoudig worden 
meegestuurd. 

Zoals al eerder in de wijkkrant aangekondigd, wordt 
de komende jaren extra aandacht besteed aan de 
buurten de Hasselt, het deel van Goirke tussen 
Goirkestraat en Ringbaan Noord, en het deel van 
de Bouwmeesterbuurt tussen Ringbaan West en 
Waterhoefstraat. 

Uit de wijktoets blijkt dat er in deze buurten relatief 
veel mensen moeilijk kunnen rondkomen en dat er 
steeds meer bewoners begeleiding nodig hebben. 
Er is eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder 
jongere alleenstaanden. Aan de andere kant hebben  
wijkbewoners ook veel voor elkaar over.
 Zo was er op 13 juni de buitenspeeldag, die dit 
jaar werd gehouden in de Noorwitsstraat (Bouw-
meesterbuurt). Hier waren veel vrijwilligers actief 
om spelletjes en sportactiviteiten te doen met de 
kinderen. Er waren ook veel kinderen gekomen uit 
omliggende buurten. 

Na de zomervakantie wil de gemeente samen met 
de buurt een zogenaamde wijkagenda gaan opstel-
len. Het nieuwe college van burgemeester en wet-
houders wil het wijkgericht werken gaan versterken. 
Er wordt al nagedacht over welke onderwerpen het 
eerst moeten worden aangepakt. Uit de wijktoets 
blijkt dat zwerfafval en illegale stort de grootste 
ergernissen zijn van wijkbewoners, dus dat wordt 
zeker een onderwerp om iets aan te gaan doen.

Wilt u ook graag een steentje bijdragen om uw 
buurt beter te maken? Als u daar ideeën over heeft, 
bent u van harte uitgenodigd om contact op te 
nemen met één van de mensen van de gemeente 
die onderaan deze pagina staan vermeld. Als u het 
fijn vindt, kunnen we ook bij u langskomen of iets 
afspreken in één van de wijkcentra of ontmoetings-
plekken in de buurt.

Samen werken aan de wijk

Ruzie met de buren? 
In de stad wonen veel mensen dicht op elkaar. Dat is gezellig maar kan ook irrita-
ties opleveren. Meestal komt u daar samen met uw buren uit, soms lukt dat niet. 
Een buurtbemiddelaar kan helpen met het zoeken naar een oplossing. 
Buurtbemiddeling in Tilburg heeft het afgelopen jaar in meer dan 300 gevallen 
bemiddeld en heeft 72% van deze zaken is met succes afgerond. Buurtbemiddeling 
is niet bedoeld om iemand 'gelijk' te geven, maar om te werken aan een oplossing. 
Het gaat altijd om problemen waarbij politie of justitie (nog) geen rol hoeven te 
spelen, maar waarbij wél een derde nodig is om tot een oplossing te komen. 
Kijk op www.buurtbemiddelingtilburg.nl of bel het AdviesPunt 013 549 86 46.

Melden van geluidsoverlast
Bij geluidsoverlast van buren neemt u contact op met de politie. 
Bij overlast van horeca en evenementen neemt u contact op met de MilieuKlach-
tenCentrale via telefoonnummer 073 681 28 21 (24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar). U krijgt een aantal vragen, zodat zij de melding naar de juiste persoon 
kunnen doorzetten. 

Meldingen over horeca geeft de klachtencentrale door aan de OMWB 
(Omgevingsdienst Midden en West Brabant). Hier zijn altijd medewerkers die 
zonodig een meting kunnen doen. 

Meldingen over evenementen geeft de klachtencentrale door aan gemeente 
Tilburg. Bij een groot evenement (bv. kermis, Festival Mundial) wordt uw melding 
doorgegeven aan de medewerkers die ter plekke geluidsmetingen uitvoeren. Bij 
een klein evenement kan het zijn dat uw melding pas de volgende werkdag in 
behandeling wordt genomen. De meldingen zijn altijd onderdeel van de evaluatie 
van de evenementen en kunnen leiden tot extra afspraken of controles voor een 
volgende editie van het evenement.

Geweld in huiselijke kring?
Iedereen die met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen 
doen. Of het om uzelf gaat of om iemand anders; of u het zeker weet of 
rondloopt met een vermoeden. Kijk voor hulp en advies op de website 
www.vooreenveiligthuis.nl of bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 
bereikbaar). Want het geweld houdt niet vanzelf op.

Buitenspeeldag
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Het nieuwe speelschip op het Commelinplein en rechts: Burgemeester Theo Weterings in gesprek 
met wijkbewoonster/ voormalige lid Klankbordgroep nu Wijksignaal Wilma Cuelenaere.

Meer informatie over de wijkraad loven-Besterd: 
www.facebook.com/lovenBesterd  -  www.loven-besterd.nl 

mail naar: info@loven-besterd.nl  

Gouden Duim voor vertrekkend 
voorzitter Eline Engelhart
Op 25 mei, tijdens de zomerborrel van 
wijkorganisatie De Ring, kreeg Eline 
Engelhart de Gouden Duim van Henri 
Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en 
Cultuur in Noord-Brabant.  

Gedurende acht jaar heeft ze als 
voorzitter veel werk verzet, samen met 
en voor de bewoners uit de wijk.
De Gouden Duim is een prijs die de provincie 
maandelijks uitreikt aan mensen die zich 
belangeloos inzetten voor anderen.  

Henri Swinkels: “Wat jij doet is goud waard. 
Mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor 
de samenleving verdienen een compliment.”

Na twee bestuursperioden laat ze de 
voorzittersstoel vrij voor iemand anders. Met 
pijn in haar hart, maar wel met een gerúst 
hart. “Ik ben heel erg trots op wat we samen 
bereikt hebben. Er is hier ontzettend veel 
gebeurd. Op het moment dat ik hier kwam 
wonen, dertig jaar geleden, was er al sprake 
van dat de huurwoningen op de schop gingen. 
Nu, na tien jaar herstructurering, wordt de 
wijk eindelijk weer van de bewoners.” 
Haar vertrek betekent niet dat ze helemaal 
weg is: ”Ik ben nog te jong om niet betrokken 
te zijn met de wijk”, zegt Eline daarover.

Wijkorganisatie De Ring bestaat uit een groep bewoners die de algemene belangen  
behartigt van de bewoners van de wijk Groeseind-Hoefstraat. 

Wijkorganisatie De Ring, complimenten en een mooi resultaat

De wijkraad Loven-Besterd 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 van de behoefte onze woonomgeving samen actief vorm te 

geven. Het gaat erom dat we met z’n allen 
betrokken zijn bij de buurt waarin we 
wonen. Het bestuur van de Wijkraad 

Loven-Besterd komt samen met een aantal wijkbewoners en 
genodigden, iedere tweede woensdag van de maand om 19.30 uur in 

MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36. 

Eline Engelhart met 
de Gouden Duim

Wijkorganisatie De Ring  
is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter, 
en nog verschillende mensen voor 
verschillende activiteiten, informeer via
: info@de-ring.org of kijk eens op de 
website : www.de-ring.org of Facebook: 
www.facebook.com/DeRing175

Burgemeester Theo Weterings geeft 
wijk terug aan de wijkbewoners 
Rosmolen en Groeseind
De Klankbordgroep van de wijkorganisatie 
De Ring was een vertegenwoordiging uit de 
wijk Groeseind-Hoefstraat-Pastorieklamp, 
bestaande uit bewoners en andere 
belanghebbenden.  

De afgelopen jaren hebben ze zich o.a. ingezet 
om de belangen van de bewoners van Rosmolen 
en Groeseind tijdens de her-structurering 
te behartigen. Ook bespraken ze andere 
leefbaarheidszaken die in de wijk spelen. 

De Klankbordgroep heeft met de 
projectpartijen gemeente Tilburg, 
WonenBreburg en Tiwos overleg gevoerd 
en heeft voorstellen ingediend over de 
planontwikkeling en gevraagd en ongevraagd 
formeel advies geven over (concept)plannen.

Het prachtige resultaat is nu een mooie 
leefbare wijk. Na ruim vijftien jaar is de grote 
herstructurering van de wijk Rosmolen/
Groeseind afgerond. Op 5 juni werd dit 
gevierd samen met de burgemeester en 
twee piraten. De piraten vonden het nieuwe 
speelschip op het Commelinplein geweldig 
en wilden dit meenemen. De aanwezige 
kinderen waren het hier natuurlijk niet 
mee eens. Na wat overredingskracht 
van de kinderen mocht het schip blijven, 
zodat de kinderen hier kunnen spelen. 

Burgemeester Theo Weterings was blij om 
te zien wat er van de wijk geworden is: 
“Fantastisch hoe mooi het is geworden, om 
al deze gelukkige kinderen en mooie huizen 
te zien.” De burgemeester is zelf opgegroeid 
in de Van Meterenstraat, dus hij weet 
ook hoe de wijk er vroeger uit zag. Theo 
Weterings is ruim dertig jaar weggeweest 
uit Tilburg, maar nu is hij blij terug te zijn.

Twee jonge wijkbewoners kregen een 
enorme bos sleutels van de burgemeester 
en zo werd de wijk symbolisch 
overgedragen aan de wijkbewoners.  
Burgemeester Theo Weterings: 

“Niet de stenen zijn belangrijk, 
maar de bewoners. Dit zijn echte 
Tilburgers, daar ben ik trots op”
De klankbordgroep is nu opgeheven. 
Hebt u nog signalen of zorgen, die 
betrekking hebben op de herstructurering, 
stuur dan een mail naar 
: wijksignalen@de-ring.org 
o.v.v. Herstructurering.

Wilt u na de zomer ook alle nieuws en informatie uit uw wijk Theresia vinden op één plek?  
Wat gebeurt er in de Spoorzone; is er iets te doen in MFA Het Spoor; wat organiseert  
Stadstuin Theresia; wie is BST; hoe bereikt u uw wijkagenten; is er nog nieuws van de  
gemeente; hoe bereik ik ContourdeTwern; etc.

Allemaal informatie, die straks op één platform te vinden is en dagelijks geactualiseerd wordt.  
Wijkraad Theresia heeft zich ten doel gesteld alle relevante wijkinformatie te bundelen en  
gemakkelijk en snel voor u toegankelijk te maken op één plek. Dat gaat zowel digitaal plaats- 
vinden met een vernieuwde website, als in uw brievenbus via bijvoorbeeld deze Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord. Én er zal informatiepunt worden ingericht in MFA Het Spoor en wellicht 
op ander plekken. Dit alles onder het overkoepelende motto 'Thuis in Theresia'.
Na de vakantieperiode verneemt u meer van deze ambities.

Het nieuwe werkplatform van de wijkraad: 'Thuis in Theresia'

Leden van 
wijkraad Theresia 
balancerend op 
een platform in 
de vorm van een 
tablet, wat de 
digitale versie 
hiervan moet 
symboliseren

wijkraad

Wijkschouw loven-Besterd 2018            
De wijkschouw is een georganiseerd overleg waarin bewoners en 
professionals samen de buurt ’aanschouwen’. Een groep wijkbewoners, 

vertegenwoordigers van de gemeente, de wijkagent, de woning-coöperatie(s) en andere 
betrokken wandelen door de wijk. Positieve onderwerpen en ook verbeterpunten voor 
de wijk krijgen aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de sociale samenhang; inspirerende 
projecten; gevaarlijke plekken of andere problemen in de wijk; onderhoud van de buiten-
ruimte; verkeer; veiligheid; tuin- en groen-onderhoud; pleinen; sportveldjes, enz. Door 
samen letterlijk op de onderwerpsplek te staan, wordt het besprokene aanschouwelijk en 
daardoor concreter. 

rol wijkraad 
Vooraf inventariseert de wijkraad met input van o.a. wijkbewoners welke problemen 
er specifiek in de openbare ruimte spelen. Ook presenteren ze mogelijke oplossingen 
die door de uitvoerende instanties direct na de schouw al kunnen worden opgelost of 
aangepakt. De wijkraad raadpleegt voor die inventarisatie iedereen in de wijk die dat wil 
en gaat met bewoners in dialoog over de wijk. Het doel is om samen de leefomgeving te 
verbeteren en collectief informatie te verzamelen over de wijk.
  
De wijkschouw loven-Besterd is er voor iedereen! 
Aan de wijkschouw kunnen ongeveer 5 tot 10 wijkbewoners van alle leeftijden deel-
nemen. Aangevuld met wijkorganisaties en andere professionals maakt deze groep een 
wandeling en/of fietstocht door Loven-Besterd. Al pratend laten jong en oud de goede 
aspecten en de verbeterpunten van de wijk zien. 

lijst met meldingen 
De wijkschouw resulteert in een lijst met meldingen. Deze meldingen worden 
vaak voorzien van foto’s en filmpjes. De lijst komt vaak tot stand door middel van de 
antwoorden op vragenformulieren over de wijk. Deze komen direct van de wijkbewoners 
en vormt input voor de wijkverbeterplannen. Het is een leuke methode die relatief gezien 
weinig inspanning vergt om een en ander te concretiseren. De lijst wordt opgepakt door 
de gemeente en/ of één van haar partners. Aan het wijkraad en de wijkschouwers wordt 
teruggekoppeld wat er met de meldingen gedaan wordt.

Neem deel aan de wijkschouw
Heb je iets te melden of wil je gewoon een middagje op stap zijn met een gezellige groep 
mensen die het beste voorheeft met Loven-Besterd? De datum is nog niet bekend maar 
je kunt je al wel opgeven per mail: info@loven-besterd.nl of telefonisch via wijkraadslid 
Ronald van der Pol 013 - 543 93 60. Na afloop van de schouw, kan de groep informeel 
verder babbelen onder het genot van een hapje en een drankje.

Subsidie voor meer groen in de wijk
loven-Besterd is een wijk met veel 

armoede, goedkope koopwoningen 
en alleenstaanden. En er is opvallend 
weinig groen in de wijk.
De hittestress in deze wijk is groot. Kijkend 

naar de satellietfoto’s zien we dat ook achtertuinen veelal 
bestraat zijn. Parken ontbreken, straten zijn erg smal en 

recreatiegebied is ver weg.

legt u een geveltuintje aan? 
Voor bewoners van Loven-Besterd is er de mogelijkheid is om            

    met een bijdrage van de wijkraad een geveltuintje aan te leggen. Er     
   is een subsidie van € 25,- op plantjes in de voortuin. Wilt u ook meer  
  groen in de wijk, leg zelf een voortuintje aan en vraag aan de wijkraad                                                                      
                                                                             een bijdrage via de mail. 
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t/m eind juli, Expositie Ans van Gorp,
10.00 tot 17.00u, Pop-up Museum van 
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
t/m 11 november,  
Simply Scandinavian, Nordic Design 
1945 - 2018, TextielMuseum
t/m 3 maart 2019:
Expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE Generaties in 
Dialoog', TextielMuseum
Iedere 2e en 4e zondag vd maand: van 11.00 tot 
12.00 uur geopend, Afscheidshuis In Harmonie
Juli
  6: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
  9:  Therapeutic Touch, IMB1
11: 19.30u, workshop reisbloggen, KM3
12: Palliatief spreekuur, IMB1
16: Therapeutic Touch, IMB1
17: 12.00u, Verrassingmiddag i.v.m.
       15-jarig bestaan St. Aoda2
       Indian head massage, IMB1  
20: 20.00u, !Extra Lekker dansen, De Poorten
20 t/m 29: Tilburgse Kermis
24: 13.00u, kermismiddag voor gehandicapten
29: 10.30u, Kermisrun, start Wagenmakerij
    www.kermistilburg.nl/agenda
Activiteiten Woonzorgcentra
tijdens kermisweek                       zie pg. 10 en 11
28: 20.00u, Discodansavond, De Poorten4
Augustus
14: 15.00u, Koffie en theater, de Boemel, entree  
       € 2,00, opg. voor 10 aug. (org: Wijklunch, Het Spoor)5 
14 t/m 17: 13.00u, Zomeratelier, 
      Het Kabaalatelier, zie pg. 8
19: Deadline insturen tekening Vincents      
       Tekenlokaal, zie pg. 9
21: 12.00u, Eten en Oud Hollandse spelen, St.Aoda2
24: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
25: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor
26: 13.30u, Bingo, St. Aoda2
September
1 en 2: Tilburg Ten Miles
   7: Deadline editie september WTON
   8: 10.00u, 60+ beurs ContourdeTwern,         
       Euroscoop, www.seniorenbeurstilburg.nl
  9: Open dag Inloophuis Midden-Brabant, IMB1
10: ProstaatKankerStichting, IMB1 

1IMB = Inloophuis Midden Brabant, 21 juli t/m 
            19 augustus gesloten i.v.m. zomervakantie, 
            aanmelden activiteiten: 
            www.inloophuismiddenbrabant.nl 
            info@inloophuismiddenbrabant.nl 
            De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend   
              bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad)  
               met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 
2St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde:                  
            Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden  
            en kosten: www.alleenopdezeaarde.nl
3KM = De Kennismakerij, is de voorloper              
            van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018                      
            gepland staat in de LocHal van de Spoorzone. 
            Burgemeester Brokxlaan 18, Zomersluiting 
           18 juli tot 13 augustus meer informatie: 
            www.bibliotheeknieuwestijl.nl
4Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan
             www.facebook.com/DeNieuweJordaan
5Wijklunches De Baselaer en Het Spoor  
            € 2,50 p.p. van te voren opgeven bij de MFA
Meer activiteiten: Woonzorgcentra pg. 10 en 11
Wijkcentra pg. 10                ContourdeTwern pg. 16

11: 10.00u, Grote reis over de vecht, St. Aoda2
        19.30u, start computercursussen, De Baselaer 
12 t/m 14: Pyreneeën Challenge, Stichting          
       Ride4Kids, www.facebook.com/Ride4kids 
14: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
15: 11.00u, Repair Café, De Baselaer
21: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten
22: 10.00u, Heel Besterd Bakt, Besterdplein
27: Editie september WTON
        Verwendag, IMB1 
29: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
Oktober
12: Deadline editie november WTON
12 t/m 14: 10.00u, KnitenKnot, Koepelhal
18 t/m 20: 10.00u, PaperPassion, Koepelhal
19: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten
20: 11.00u, Repair Café, De Baselaer
20: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
November
   4: 10.00u buurtmarkt CdT
   8: Editie november WTON
16: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten
17: 11.00u, Repair Café, De Baselaer
18: Reunie Tafeltennisvereniging Irene
23: Deadline editie november WTON
24: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
December
13: Editie december WTON
15: 11.00u, Repair Café, De Baselaer 
       12.00u, Kerst-Wijklunch, Het Spoor5

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in deze agenda? Stuur een mail naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  

Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: mijnheer Andre van Bijnen 
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: mevrouw Marij Looijkens

Van harte gefeliciteerd!

Agenda

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

Dat vrijwilliger zijn en lid zijn 
bij Jong Nederland van generatie 
op generatie over gaat, blijkt wel 
uit het feit dat zowel de man als de 
zwagers van Debbie en nu ook haar 
jongste zoon bij Dieny in de groepen 
hebben gezeten. Debbie's 17-jarige 
dochter staat ook al op een groep. 

Een groep ‘draaien’ is er niet alleen zijn 
op de avond van de groep, maar ook het 
programma maken, inkopen voor de bingo 
doen of voorbereidingen treffen voor het 
kamp waar ze 7 t/m 14 juli naar toe gaan.

Dieny 
Dieny kent de meeste deelnemers en vrij-
willigers van kinds af aan want zij loopt al 
vijftig jaar rond bij Jong Nederland Loven-
Besterd. Ze heeft als sport- en spelleidster vele 
jaren in het bestuur gezeten. Ook is ze vijf jaar 
voorzitter van de club geweest. Na vijfenveertig  
jaar op de donderdagavondgroep Rakker-
jongens en drie jaar de Senioren-meisjes te 
hebben gedraaid, helpt ze nu alleen nog mee 
om activiteiten te organiseren, zoals de bingo, 
de spelletjesmiddag en het dartweekend. 

Met de Rakker-jongens knutselde ze wel 
eens voor Moederdag of Sinterklaas, 
maar meestal waren het toch sport- en/of 
spellenavonden in de zaal of in de speeltuin 
achter De Wissel. Ze vond het altijd heel 
leuk om de pakjes met Sinterklaas in de 
speeltuin te verstoppen en dat de kinderen 
dan met een zaklamp gingen zoeken. Van de 
spanning van de kinderen genoot ze volop.

Er ligt een embleem van De Kerkuilen op tafel 
in Dieny’s woonkamer. Bij deze carnavalsclub 
zit ze in de Raad van 11. Door het jaar heen 
gaat ze naar de bingo of een voetbaltoernooi. 
Die worden georganiseerd om de pot te vullen 

voor carnaval.  Ze vult de 1000 enveloppen 
met nummers. Deze ‘lotjes’ kunnen de 
bezoekers kopen tijdens de carnaval en zijn  
ook voor de carnavalspot, die gebruikt wordt  
voor o.a. de kindermiddag en om de 
bezoekende carnavalsverenigingen een 
drankje aan te bieden. Vanaf 11-11 staat ze 
paraat om haar taken als Raadslid te vervullen 
en te genieten van het carnavalsfeest.

Vroeger heeft Dieny in de confectie gewerkt 
en in de verschillende wijkcentra van De Twern  
schoongemaakt. Ze is al een tijd met de VUT. 
Al meer dan tien jaar is ze vrijwilliger voor de 
Kerst-Inn in De Baselaer die ieder jaar op 2e 
kerstdag wordt georganiseerd. De Kerst-Inn is 
een leuke middag met eten en meer. Het werk 

daarvoor begint al in juni met de aanvragen 
voor de bijdrages van de verschillende 
wijkraden uit ‘Verrijk je wijk’ en het regelen  
van de leuke disco en de prijsjes voor de  
bingo tijdens de middag. Ook past ze op de  
kinderen van een nicht tijdens de vakantie  
of als ze ziek zijn. 

Graag wil ze zelf ook weer op vakantie. 
Op haar verlanglijstje staat een rondreis 
door Afrika. Daar is ze al eens geweest. 
Dit is ook te zien in haar huis: er hangen 
prachtige zelfgemaakte foto’s met olifanten, 
leeuwen en giraffen aan de wand. Ook aan 
de verzameling olifanten in alle soorten en 
maten zie je dat ze erg van Afrika houdt, 
maar een reis door Sri Lanka is ook goed.

Opgave juli

Dank je wel Dieny Oomens en
Debbie Verschuuren
Dit keer twee bossen bloemen voor 
twee vrijwilligers uit de wijk. Jong Nederland 
Loven-Besterd heeft twee jubilarissen die ze 
in het zonnetje wil zetten. Debbie is al 25 jaar  
bij de vereniging en Dieny al 50 jaar!

Debbie
Debbie heeft op verschillende groepen 
gestaan, Rakker-gemengd en Junior-Senioren-
meisjes. Iets meer dan tien jaar geleden wilde  
ze vanwege drukte met baan, studie en gezin 
hiermee stoppen. Bij haar afscheid vroeg de 
voorzitter of ze toch niet het 60 jaar bestaan 
mee wilde organiseren. Dat heeft ze gedaan. 
Ook is ze voorzitter geworden van het district 
Jong Nederland Tilburg, die de gezamenlijke 
activiteiten organiseren voor alle Jong 
Nederland Verenigingen in het district Tilburg. 
Jong Nederland Loven-Besterd bestaat nu 
bijna 75 jaar. Voor het organiseren van het 
bijbehorende feest, is er al een commissie.

De afgelopen jaren heeft Debbie op donder-
dagavond de groep Oldtimers ‘meegedraaid’. 
Dit kan ze goed combineren met haar werk 
op de Basisschool Jeanne d’Arc waar ze als 
onderwijsassistente op de ‘Taalschool’ werkt. 
Daar geeft ze Nederlandse les aan kinderen 
uit verschillende landen zoals Polen, Syrië, 
Filipijnen. Dit doet ze nu twee jaar.  
Na zestien jaar onderwijs gaat ze nu voor 
een woongroep werken van Amarant. Naast 
dit werk zit ze ook nog ongeveer 1x per 
maand in de voorzitterskamer van FC Tilburg, 
waar haar zoon voetbalt. Ze ontvangt de 
andere voetbalverenigingen bij wedstrijden 
en geeft de sleutel van de omkleedruimte 
mee. Thuis heeft ze een pedicuresalon. 

In haar spaarzame vrije tijd leest ze graag 
een boek, fotografeert3 graag en vindt 
ze het leuk om creatief los te gaan als 
iemand een bijzondere verjaardag viert.
 

Het bloemetje is beschikbaar gesteld 
door: ALL ABOUT FLOWERS 

Vredeman de Vriesstraat 89  : 013 544  07  60    
: info@all-aboutflowers.nl  
         : www.all-aboutflowers.nlDieny links en Debbie rechts

'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'

!Nieuw!
Te winnen 
met de fotowedstrijd 
van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een exclusieve WTON tas 
of de exclusieve WTON pen. Alleen te verkrijgen door mee te doen.

Dit keer een iets moeilijkere 
opgave voor een hele zomer  
zoekplezier in de wijk.  
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 7 september 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 worden  de volgende prijzen verloot:

 Î een boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS,  
  : www.all-aboutflowers.nl

 Î een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak  
       G. DE MAN-MELIS, : www.gdemanmelis.nl

 Î vijf x de exclusieve WTON tas en vijf x de  
 exclusieve WTON pen 
U krijgt bericht wanneer u één van deze prijzen heeft gewonnen. 

In de eerstvolgende wijkkrant en op 
: www.persoonlijkekunstencreatie.
nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-
noord worden het antwoord en de namen 
van de winnaars gepubliceerd. 

Oplossing mei: een foto van het standbeeld 
van Petrus Donders in het Wilhelminapark
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Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    06 27 32 47 70
                      www.massagepraktijk-tilburg.nl

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
Tekstcorrectie: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met  
de Tilburgse Koerier. 
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redactie 
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/ Diversen: De 
Kennismakerij; Tante Pollewop; CNGO; Plus; 
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord; Tilburgse 
Koerier; Kringloop Tilburg; Lieke Frederieke
E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertenties:

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk
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.

Uitgavedata 2018:

Download de planning 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 (nood-
zakelijkerwijs) 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 schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk

Fijne zomervakantie, tot ziens in 
de editie 27 september. Stuur uw 
artikelen in voor 7 september.

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschriften 
    Nieuwsbrieven 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

Editie 2018 Deadline
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

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

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

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

Gebit

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

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                         013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
  www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

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

Tuinaanleg

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

Fiets

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

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  

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

Schilder

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

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

 Supermarkt

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

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

Tekstschrijver

Therapie

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek                 Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58 A         013 544 11 60
                     www.fysiotherapiedebesterd.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
TuiNa praktijk - Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten
Theresiaplein 12                    06 16 51 37 07
info@marjogeeris.nl     www.marjogeeris.nl

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

R.J.Dierenbenodigdheden
Textielplein 12                       013 544 01 22
khysta@hotmail.com
                    www.rj-dierenbenodigdheden.nl   

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

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

Auto

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617            013 581 10 90
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
             www.kindercreche.nl/kinderopvang
                                             -spoorzone-tilburg
Peutercrèche De Vijf Hoeven (2,5-4 jaar)
H. van Tulderstraat 7             013 535 90 38
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/de-vijf-hoeven
Peutercrèche Poorten (2,5-4 jaar)
Hasseltstraat 194                   013 464 92 26 
                                              06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
        www.kindercreche.nl/locaties/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
per 20-08-2018 ook 52 weken opvang
Schaepmanstraat 44              013 744 01 51
                                             06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
     www.kindercreche.nl/locaties/het-spoor

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Schaepmanstr. 42                  013 744 01 50
spoor@norlandia.nl          www.norlandia.nl
       www.facebook.com/norlandiahetspoor

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        

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

Woonzorgcentra

Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9         06 44 94 00 81 
martine@suzukivioolstudio.nl
                                www.suzukivioolstudio.nl

Muziek

Maatschappelijke organisaties
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17                              013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl
                                         www.fenikstilburg.nl

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 - 08.30
Peuteropvang locatie Baselaer 
Hoefstraat 175                        013 542 20 55
Peuteropvang locatie Den Bijstere 
Daltonerf 8                               013 535 91 72
Info alle locaties:                   06 50 28 69 68 
m.engel@kinderstadtilburg.nl

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

Lieke Frederieke tweedehands 
merkkleding en kringloop    
Hasseltstraat 137-02  wo. t/m za. 10 - 17 uur         
     Lieke Frederieke tweedehands merkkleding

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

Bloemen

Bowling
Dolfijn, the plays to be
o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf 
Ringbaan Oost 2a                     013  203 71 38
                 Online reserveren: www.dolfijn.eu

Creatieve workshops

Ontdekstation013        06 81 11 54 77
Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                www.ontdekstation013.nl
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

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

Administratie

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

Lederwaren

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  Rakkers                    j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30  Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
vr   18.30-20.00  Minioren                 j+m 4 t/m 6 j
vr   20.00-21.30 16+ groep                        j+m 16+

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

VÓÓR Ondernemers
BusinessHub Besterd
Pop-up voor ondernemers
Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 5            businesshubbesterd.nl

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

Verzorging
LANETTE Clinic
Goirkestraat 19,                   Maak een afspraak:
ma t/m vr 9.00-17.00:             06 11 88 55 54
Na deze tijden online:             www.lanette.eu 

Hennie van Lare, schrijfdocent
                            www.schrijfwerkplaats.com

Printer
Refillcolors                      013 580 05 80
Veldhovenring 32                 06 19 62 63 06
info@refillcolors.com
                                        www.refillcolors.com 

Bakker
Meesterbakker Van Iersel
vaniersel@meesterbakker.nl 
bestellingen                             013 468 59 45
of         vanierselkantoor@meesterbakker.nl
                   www.vaniersel.meesterbakker.nl

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

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

Sport

Runshop Greg van Hest 
Wilhelminapark 43                  013 577 06 88
info@runshopgregvanhest.nl
                          www.runshopgregvanhest.nl

Wijk Facebookpagina’s  

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

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

Wijkraad Goirke-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt 
p/a Hasseltstraat 194 
                                      www.goirke-hasselt.nl

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

Wijkraad Theresia
p/a Schaepmanstraat 36
                                          www.wijktheresia.nl
         www.facebook.com/WijkraadTheresia

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

Museum

De Krachtcentrale 
Boomstraat 131                      06 190 77 041
info@dekrachtcentrale013.nl
                          www.dekrachtcentrale013.nl

Evenementen
12 t/m 14 oktober: KnitenKnot, Koepelhal
Info@knitenknot.nl          www.knitenknot.nl
18 t/m 20 oktober: PaperPassion, Koepelhal
info@paperpassion.nl  www.paperpassion.nl 

Adverteren vanaf € 10,- excl. BTW

Kindercampus
Kindercampus Oculus   
0 - 7 jaar
St. Willebrordplein 6              013  532 37 37
5014 BX Tilburg
8 - 13 jaar en BSO      
Bankastraat 2                          013  543 46 43
5014 BW Tilburg
                          www.oculuskindercampus.nl

Kinderopvang

Hocus-Pocus-Focus  
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com  saskiadellevoet.nl     
             SaskiaDellevoet/ Hocus-Pocus-Focus 
Art-fact                                   www.art-fact.nl                                                                   

Kunst & Cultuur
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Vrijwilliger gezocht voor beheer
Het Spoor zoekt voor de maandag- en vrij-
dagavond vrijwilligers voor in het beheer. 
Vind je het leuk om achter de bar te werken, 
ben je flexibel en weet je van aanpakken? 
Neem dan contact op met centrumcoördi-
nator Bob Legius via 013 542 16 64.

Nieuwe naam  Steunpunt vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Oud Noord 
heet voortaan Vrijwilligerspunt Oud Noord. 
Onze openingstijden zijn op maandag, 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 
uur en we zitten in de Poorten, Hasselt-
straat 194. In week 30 zijn we een week 
dicht, in week 31 en 32 hebben we een 
wisselend rooster. Voor de zekerheid kun je 
naar de Poorten bellen als je langs wilt ko-
men, via 013 464 92 10. Dus ben jij op zoek 
naar vrijwilligerswerk? Wil je graag andere 
mensen op vrijwillige basis helpen bij jou in 
de buurt? Of heb je hulp nodig bij een klein 
klusje? Bij het Vrijwilligerspunt Oud Noord 
helpen we je graag!

Bewegen om gezien te worden
‘Bewegen om gezien te worden’ is een 
sport- en beweegprogramma speciaal voor 
volwassenen met een visuele beperking. 
Wekelijks komt een groep van ongeveer 
twaalf blinden en slechtzienden op maan-
dagmiddag bij elkaar in het Spoor om 
samen te bewegen. Ester Rosmolen van 
de gemeente: “Het houdt mensen langer 
fit, hun spieren worden sterker en coör-
dinatie verbetert. Daarnaast is het vooral 
leuk en gezellig, zeker in een groep!”  Er 
komen verschillende activiteiten aan bod 
zoals wandelen, gymnastiek, verbeteren 
van kracht en lenigheid en lichaamsbesef. 
Speciaal opgeleide begeleiders kijken naar 
wat wél kan. Reactie van een deelnemer: “Ik 
vertrouw de begeleiding en durf nieuwe 
dingen te doen, die ik eerst niet durfde.” Wil 
je meer info of jezelf opgeven? Dat kan bij 
Ester Rosmolen, ester.rosmolen@tilburg.nl 
of 06 154 79 438, of bij Jannie Haverkamp 
via janniehaverkamp@contourdetwern.nl 
of 06 264 71 168.

De werkgroep Samen op Stap is de afgelopen 
maanden druk bezig geweest om invulling te 
geven aan het programma voor het nieuwe 
zomerfestival, dat plaatsvindt op vier gezellige 
middagen in juli en augustus. ContourdeTwern 
en de parochie ondersteunen hen daarbij. “Juist 
tijdens de zomerstop, als de (klein-)kinderen op 
vakantie gaan, hebben ouderen de behoefte om 
erop uit te gaan en onder de mensen te zijn. Wij 
bieden deze ouderen activiteiten die net even 
anders dan anders zijn. Geen bingo of kaarten 

Ook mensen onder de 50 hebben behoefte aan vriendschap en nieuwe sociale contacten, ervaart coördinator Annemarie Vermeulen van  
ContourdeTwern. “Doordat een partner wegvalt of iemand verhuist bijvoorbeeld. Ik word regelmatig benaderd door mensen uit genoemde leeftijds-
groep die  in contact willen komen met leeftijdsgenoten.  Daarom zijn we in januari van dit jaar gestart met de Vriendschapsbank voor 35-plussers. 

Vriendschapsbank nu ook voor 35- tot 49-jarigen

dus”, zegt een van de vrijwilligers.

Ondanks dat het nog geen vakantie is, zorgt 
vier middagen met elkaar optrekken in een  
gezellige ambiance wel voor het vakantiege-
voel, hopen de vrijwilligers. Het Zomerfestival is 
dan ook voor ouderen die niet zo’n groot net-
werk hebben en anders thuiszitten. “Het is met 
hulp van de ouderenadviseur,  wijkvrijwilligers 
en de Wever ook dit jaar weer gelukt om nieuwe  
mensen hiervoor te interesseren. Ook voor oude 

deelnemers zijn nog wat plaatsen beschikbaar. 
De groep zit daarmee helemaal vol”, aldus  
sociaal werker Jannie Haverkamp.    

Aan de vrijwilligers zal het niet liggen: zij heb-
ben veel plezier in het voorbereiden van de 
middagen. En het programma? Dat blijft tot het 
einde een verrassing. “Het enige dat we kun-
nen verklappen, is dat we verschillende locaties  
bezoeken. De wijkcentra, er is een busreis en 
zelfs de kerk doet mee!”

3e zomerfestival voor ouderen

Omdat ze dromen over een carrière in de mu-
ziek, om verveling tegen te gaan, om nieuwe 
vrienden te maken of om geïnspireerd te wor-
den door andere muziekliefhebbers. Alle jonge-
ren hebben zo hun eigen reden om naar Studio 
Hartwerk te komen in The DiZz, het jongeren-
centrum in de Hasseltstraat. Studio Hartwerk is 
een project van R-Newt, het jongerenwerk van 
ContourdeTwern. 

“Iedere woensdagmiddag en donderdagavond 
ondersteunen we jongeren om aan de slag 
te gaan met hun passie voor muziek”, vertelt  
jongerenwerker Marcel Vlemmix. “We maken 

opnames maar begeleiden jongeren ook bij het 
schrijven van teksten en het werken aan hun 
‘flow’. De vrijwilligers die dat doen, hebben veel 
kennis van en ervaring in de muziekwereld en 
weten waarover ze praten. Zo kunnen jongeren 
hun muziekkwaliteiten echt verbeteren.”

Bij Studio Hartwerk verbeteren jongeren niet  
alleen hun muzikale skills. “Wat ze hier leren, 
helpt ze ook op andere vlakken. Denk aan  
netwerken en een professionele houding aan-
nemen. Maar ook focussen op een doel en 
zelfverzekerder voor een publiek staan”, aldus 
Marcel. 

Marcel en zijn collega’s werken in de wereld van 
de jongeren. “We geloven dat elke jongere de 
ambitie heeft om iets van het leven te maken. 
Door daar te zijn waar de jongere is en oprecht 
contact aan te gaan, motiveren we jongeren om 
dat ook zelf te doen. Naast Studio Hartwerk heb-
ben we daarvoor nog andere toffe projecten in 
Oud-Noord zoals een escaperoom, project Skills 
en meiden- en jongensclubs. En jongeren kun-
nen zelfs aan de slag met een 3d-printer!”

Wil je meer informatie over Studio Hart-
werk of de andere projecten? Mail dan naar  
marcel@r-newt.nl of kijk op www.r-newt.nl.

Via muziek je vaardigheden verbeteren

Via een groepsapp hebben deelne-
mers contact met elkaar en worden 
er afspraken gemaakt. 
Er zijn al een aantal uitstapjes ge-
weest. De deelnemers zijn erg en-
thousiast en hebben inmiddels ook 
echt een klik met elkaar. Een aantal 
keer per jaar organiseren we inloop-
avonden voor de deelnemers en 
voor nieuw geïnteresseerden.

Ben jij tussen de 35 en 49 jaar en zie 
jij een nieuw vriendengroepje wel 
zitten? Neem dan gerust eens vrij-
blijvend contact op met Annemarie 
Vermeulen via 06 451 33 696.
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leuk en gezellig, zeker in een groep!”  Er 
komen verschillende activiteiten aan bod 
zoals wandelen, gymnastiek, verbeteren 
van kracht en lenigheid en lichaamsbesef. 
Speciaal opgeleide begeleiders kijken naar 
wat wél kan. Reactie van een deelnemer: “Ik 
vertrouw de begeleiding en durf nieuwe 
dingen te doen, die ik eerst niet durfde.” Wil 
je meer info of jezelf opgeven? Dat kan bij 
Ester Rosmolen, ester.rosmolen@tilburg.nl 
of 06 154 79 438, of bij Jannie Haverkamp 
via janniehaverkamp@contourdetwern.nl 
of 06 264 71 168.

De werkgroep Samen op Stap is de afgelopen 
maanden druk bezig geweest om invulling te 
geven aan het programma voor het nieuwe 
zomerfestival, dat plaatsvindt op vier gezellige 
middagen in juli en augustus. ContourdeTwern 
en de parochie ondersteunen hen daarbij. “Juist 
tijdens de zomerstop, als de (klein-)kinderen op 
vakantie gaan, hebben ouderen de behoefte om 
erop uit te gaan en onder de mensen te zijn. Wij 
bieden deze ouderen activiteiten die net even 
anders dan anders zijn. Geen bingo of kaarten 

Ook mensen onder de 50 hebben behoefte aan vriendschap en nieuwe sociale contacten, ervaart coördinator Annemarie Vermeulen van  
ContourdeTwern. “Doordat een partner wegvalt of iemand verhuist bijvoorbeeld. Ik word regelmatig benaderd door mensen uit genoemde leeftijds-
groep die  in contact willen komen met leeftijdsgenoten.  Daarom zijn we in januari van dit jaar gestart met de Vriendschapsbank voor 35-plussers. 

Vriendschapsbank nu ook voor 35- tot 49-jarigen

dus”, zegt een van de vrijwilligers.

Ondanks dat het nog geen vakantie is, zorgt 
vier middagen met elkaar optrekken in een  
gezellige ambiance wel voor het vakantiege-
voel, hopen de vrijwilligers. Het Zomerfestival is 
dan ook voor ouderen die niet zo’n groot net-
werk hebben en anders thuiszitten. “Het is met 
hulp van de ouderenadviseur,  wijkvrijwilligers 
en de Wever ook dit jaar weer gelukt om nieuwe  
mensen hiervoor te interesseren. Ook voor oude 

deelnemers zijn nog wat plaatsen beschikbaar. 
De groep zit daarmee helemaal vol”, aldus  
sociaal werker Jannie Haverkamp.    

Aan de vrijwilligers zal het niet liggen: zij heb-
ben veel plezier in het voorbereiden van de 
middagen. En het programma? Dat blijft tot het 
einde een verrassing. “Het enige dat we kun-
nen verklappen, is dat we verschillende locaties  
bezoeken. De wijkcentra, er is een busreis en 
zelfs de kerk doet mee!”

3e zomerfestival voor ouderen

Omdat ze dromen over een carrière in de mu-
ziek, om verveling tegen te gaan, om nieuwe 
vrienden te maken of om geïnspireerd te wor-
den door andere muziekliefhebbers. Alle jonge-
ren hebben zo hun eigen reden om naar Studio 
Hartwerk te komen in The DiZz, het jongeren-
centrum in de Hasseltstraat. Studio Hartwerk is 
een project van R-Newt, het jongerenwerk van 
ContourdeTwern. 

“Iedere woensdagmiddag en donderdagavond 
ondersteunen we jongeren om aan de slag 
te gaan met hun passie voor muziek”, vertelt  
jongerenwerker Marcel Vlemmix. “We maken 

opnames maar begeleiden jongeren ook bij het 
schrijven van teksten en het werken aan hun 
‘flow’. De vrijwilligers die dat doen, hebben veel 
kennis van en ervaring in de muziekwereld en 
weten waarover ze praten. Zo kunnen jongeren 
hun muziekkwaliteiten echt verbeteren.”

Bij Studio Hartwerk verbeteren jongeren niet  
alleen hun muzikale skills. “Wat ze hier leren, 
helpt ze ook op andere vlakken. Denk aan  
netwerken en een professionele houding aan-
nemen. Maar ook focussen op een doel en 
zelfverzekerder voor een publiek staan”, aldus 
Marcel. 

Marcel en zijn collega’s werken in de wereld van 
de jongeren. “We geloven dat elke jongere de 
ambitie heeft om iets van het leven te maken. 
Door daar te zijn waar de jongere is en oprecht 
contact aan te gaan, motiveren we jongeren om 
dat ook zelf te doen. Naast Studio Hartwerk heb-
ben we daarvoor nog andere toffe projecten in 
Oud-Noord zoals een escaperoom, project Skills 
en meiden- en jongensclubs. En jongeren kun-
nen zelfs aan de slag met een 3d-printer!”

Wil je meer informatie over Studio Hart-
werk of de andere projecten? Mail dan naar  
marcel@r-newt.nl of kijk op www.r-newt.nl.

Via muziek je vaardigheden verbeteren

Via een groepsapp hebben deelne-
mers contact met elkaar en worden 
er afspraken gemaakt. 
Er zijn al een aantal uitstapjes ge-
weest. De deelnemers zijn erg en-
thousiast en hebben inmiddels ook 
echt een klik met elkaar. Een aantal 
keer per jaar organiseren we inloop-
avonden voor de deelnemers en 
voor nieuw geïnteresseerden.

Ben jij tussen de 35 en 49 jaar en zie 
jij een nieuw vriendengroepje wel 
zitten? Neem dan gerust eens vrij-
blijvend contact op met Annemarie 
Vermeulen via 06 451 33 696.

-
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