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Deze zomer was bijzonder lang,  
zonovergoten en met hoge temperaturen. 
Het was een tijd om inspiratie op te doen, 
bij te komen van de drukke werkzaam-
heden, dingen te ontdekken, te sporten, 
te reizen en nieuwe plannen te maken. 

Nazomerse creativiteit
Kinderen gaan naar school, de meeste  
mensen weer aan het werk. Nieuwe 
indrukken, nieuwe ideeën en tijd 
voor nieuwe activiteiten. 

De uitwerking kan nu beginnen en kan 
vorm krijgen om het ontspannen gevoel 
vast te houden, bijvoorbeeld door het 
creatief te uiten. Ga de uitdaging aan en 
sluit je aan bij een groep of volg een cursus!

Lees hierover in deze editie van 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord en hou de 
agenda bij de hand, dan weet u iedere 
dag wat er te doen is in de wijk.

Genoeg te doen in de wijk Oud-Noord.  
Ben creatief, ga schilderen pg. 4 of 
maak je eigen film pg. 13. Bekijk een 
film pg. 6, ga sporten pg. 2 en 3, 
ga zingen, of luisteren naar mooie liederen 
pg. 17. Ga lachten bij cabaret pg. 9.

En beleef veel plezier deze herfst.

PaperPassion 18, 19, 20 oktober 

PaperPassion is hét event voor papierlief- 
hebbers. Knip, plak, schets, kleur, schrijf, verf  
en bewonder! Inspiratie genoeg op internet,  
maar niets vinden onze bezoekers leuker  
dan zelf te doen!

Lees verder op                                         pg. 5
 

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

Twee gratis proeflessen op vertoon van  
deze advertentie. maximaal 1 bon per persoon

De mooiste 
dingen maak  

je zelf! 

www.knitenknot.nl  

 18-19-20
Oktober ‘18KoepelhalTILBURG

KOM NAAR ONS FEESTJE VAN PAPIER EN CREËER 
EEN LEUKE HERINNERING VOOR LATER!  

SPECIAL 2018: Let Sketch Started 
EN OOK: Projectlife© • Handlettering • Mixed Media  

• Stamping • Art-, Travel-, Bullet- en Biblejournaling  
• Fotocollages • Origami • Kalligrafie • Mandala • 

Stationery • Doodling • Decoupage • Papercutting • 
Papierscheppen • Snailmail • Cards & nog veel meer...  

 Boek 
online je 

kaartje met 
korting!

Kom (work)shoppen bij het  
leukste brei- en haakevent van NL! 

Breien, haken, spinnen, vilten, 
knopen, borduren en meer…

 Boek online  
je kaartje  

met korting!

adv95x130_kk-pp18.indd   2 04-09-18   16:35

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 goedkoopste op het 
gebied van 

compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon 

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

CollECtiE 
in dE winkEl
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niEuw

s
E

C
o

n
d

LI
FE

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

www.refillcolors.com - info@refillcolors.com

Creatieve events in 
de Koepelhal

Genoeg te doen in 
Oud-Noord

KNIT&KNOT 12, 13, 14 oktober 
De 6e 
editie van 
KNIT&KNOT, 
de brei- en  
haakdagen 
van het 
Zuiden. Een 
event voor 
iedereen 
die houdt 
van haken, 
breien, vilten, 
macrameeën, spinnen en borduren. Een  
warm welkom voor creatieve makers uit  
Nederland en België! 

Lekker shoppen bij exposanten of aanschuiven 
bij specialisten voor make & takes, workshops 
of een masterclass. Of je nu net begint of al 
de nodige ervaring hebt. Inspiratie genoeg 
bij bekende bloggers, designers en auteurs, 
maar ook bij de verrassende nieuwkomers 
is veel creativiteit te ontdekken!

Wat gebeurt er in de Spoorzone? Is er iets te doen in MFA Het Spoor? Wat organiseert 
Stadstuin Theresia? Ook leest u er wie BST (stichting Belangengroep Spoorzone Theresia) is; 
hoe u uw wijkagenten bereikt of hoe het zit het met het parkeren in onze wijk. En natuurlijk is 
er ook aandacht voor nieuws van de gemeente en contactgegevens zoals van ContourdeTwern.

Deze informatie wordt dagelijks geactualiseerd. Er is afgelopen vakantieperiode hard aan  
gewerkt en velen onder u hebben het platform inmiddels gevonden.

Informatiebundeling doel Wijkraad Theresia 
Wijkraad Theresia heeft zich ten doel gesteld alle relevante wijkinformatie te bundelen en  
gemakkelijk en snel voor u toegankelijk te maken. Dat gebeurt zowel digitaal via de  
vernieuwde website, als via deze wijkkrant die u in uw brievenbus ontvangt. Én op locatie want  
in MFA Het Spoor wordt over een tijdje een informatiepunt ingericht. 

'Thuis in Theresia' overkoepelende motto
Binnenkort verneemt u nog meer van onze ambities. Houd dus de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
en het digitale wijkplatform in de gaten!                                          Meer wijkraad Theresia pg. 9

  Wijkplatform 'Thuis in Theresia'  in de lucht!

Het platform is up-to-date en handig via tablet en/ of smartphone te gebruiken.

THE PURE 
OXYGEN FACIAL

www.lanette.eu
LANETTE Eshetic Institute

Op het splinternieuwe wijkplatform van Thuis in Theresia, staat al het nieuws en  
informatie uit uw wijk Theresia op 1 plek. 

                                                               : www.wijktheresia.nl
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Op dinsdag 4 september is het nieuwe seizoen voor Special Gym weer begonnen. Deze  
gymles is speciaal voor mensen die nog thuis wonen en een chronische ziekte hebben,  
hartproblemen, reuma of een spierziekte. 

Iets voor u? Er is nog plaats voor enkele mannen en vrouwen vanaf circa 55 jaar. Ook de  
MBVO-groep start weer. Meer Bewegen Voor Ouderen. Na afloop is er 
ruimte om gezellig samen koffie te drinken. 

Twee gratis proeflessen 
In seizoen 2018/2019 verwelkomen we u graag met niet één 

maar twee proeflessen Special Gym en MBVO-groep! 

Kosten: 16 euro per maand. De Meedoenregeling Gemeente Tilburg is geldig. 
Tijd: Special Gym: dinsdag 11.00 tot 12.00 uur; MBVO: dinsdag 09.45 tot 10.45 uur.
Locatie: MFA Het Spoor. Begeleiding: Toon van den Broek.

Meer informatie en aanmeldingsformulier: balie Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 
: 013 542 16 64. De organisatie valt onder Sportbedrijf Tilburg i.s.m. ContourdeTwern.

Marathon van Theresia 
In 2019 bestaat de hardloopgroep van 
Stadstuin Theresia vijf jaar. Om dit te vieren 
én iets terug te doen voor de wijk is het plan 
ontstaan voor De Marathon van Theresia. 

De datum moet nog worden geprikt, maar 
het denkwerk is begonnen. De marathon 
krijgt het karakter van een estafette en vindt 
plaats op het Theresiaplein: samen leggen de 
lopers zo’n 170 rondjes af, goed voor 42.195 
meter. Iedere loper zoekt sponsoren zodat er 
een mooi bedrag voor een – nog te bepalen – 
goed doel in de wijk beschikbaar komt. 

Hardloopgroep: 
van meter tot marathon
Wil je (een klein stukje van) de 
marathon lopen? Je bent van harte 
welkom om een paar keer mee te 
komen lopen op zaterdagochtend 
om 9.30 uur. Als het goed bevalt, 
kun je daarna voor € 6,00 per 
maand lid worden. Meer informatie 
via : pieter.johanns@gmail.com

         Sport            
en 

           beweging                    in                
Oud-Noord  

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

Ieder jaar in oktober, vlak voor het echt 
nat en koud wordt, trekken choreografen 
en dansers één van de Tilburgse wijken in 
om te onderzoeken wat hun werk daar kan 
betekenen. Straten, pleintjes en parken 
worden hun werkterrein. Ze laten ons 
zien hoe we kijken naar onze omgeving 
en hoe we die ervaren. Net als vorig jaar 
strijken ze dit jaar neer op het terrein 
achter het station en in de wijk Theresia.

Tussen 2006 en 2016 vond het project 
steeds in het stadscentrum plaats. De laatste 
jaren zien we vanuit de choreografen een 
groeiende behoefte aan contact, ontmoeting 
en het oprecht kunnen onderzoeken van de 
openbare ruimte. De snelheid en vluchtigheid 

Bewegen en sporten voor ouderen in 2018-2019

Making Space Week in de wijk Theresia

van het centrum (b)lijkt daarin een barrière. 
Om het project door te kunnen ontwikkelen 
en mee te laten groeien met de tijdsgeest, 
is vorig jaar besloten om met het Making 
Space project in de Theresiawijk neer te 
strijken. Dit bleek een groot succes. Makers 
konden met hun dansers de tijd en ruimte 
innemen die ze nodig hadden om hun 
onderzoeksvragen uit te diepen en ook 
bleek dat er mooie ontmoetingen met de 
wijkbewoners en de wijk zelf ontstonden.

Making Space 2018, 1 tot en met 5 oktober
Vanwege de geslaagde editie van vorig 
jaar, is dit jaar besloten opnieuw met 
Making Space de Theresiawijk in te gaan. 
Het dagritme van de wijk, de bijzondere 
plekken en ook de ontmoetingen die af- 
gelopen jaar plaatsvonden, waren doorslag-
gevend om opnieuw voor Theresia te kiezen. 

Deelnemende makers zijn de ervaren  
choreografenduo’s van Vloeistof en The100- 
Hands, de jonge choreograaf Evangelos Biskas  
en twee choreografiestudenten van de 
Fontys Dansacademie. De dansers zijn 
tweedejaars studenten van de Fontys Dans- 
academie. Al met al zullen er zo’n veertig 
mensen in de wijk neerstrijken om op 
verschillende plekken te werken.

Tijdens de week is publiek van harte welkom. 
Er zijn geen vaste presentatiemomenten, 
maar publiek kan ieder moment van de week 
een kijkje gaan nemen als de choreografen 
aan het werk zijn. De locaties en de 
onderzoeksvragen van de choreografen 
worden begin september bekendgemaakt op 
de site van Tilburg Dansstad en DansBrabant.

Making Space is een project dat dans- 
ontwikkelaar DansBrabant samen met  
Fontys Dansacademie en Tilburg Dansstad  
organiseert. : www.dansbrabant.nl   
www.facebook.com/dansbrabant

(Sport)activiteiten Stadstuin Theresia
Rik concours  
Er start weer een nieuw rik concours 
in Stadstuin Theresia. Het concours zal 
plaats vinden op de dinsdagen 2, 9, 16, 
23 en 30 oktober, aanvang 19.30 uur. 

De TheresiaTroffee voor 2018 wordt op 
het einde van het jaar wederom uitgereikt 
door de voorzitter van de Rikclub 
Ben van den Abeelen. 

Loop binnen en speel een proefpotje mee.  
De kosten bedragen € 2,50, inclusief 
één kopje koffie of thee. 
Aanmelden : info@stadstuintheresia.nl,   
: 013 590 70 30

Alsjo zoekt sjoelers
(m/v)

Heeft u een passie voor 
sjoelen en gezelligheid?
 Wordt dan lid van Alsjo. 

Deze sjoelvereniging in Oud-Noord  
zoekt nieuwe leden.

1 x keer per maand op zaterdagavond 
vanaf 20.00 uur sjoelen bij 

Café Bierings, Goirkestraat 50
Zin om mee te doen? 

Meer informatie en opgeven bij 
dhr. Ben Kleintjes : 013 467 22 98

U kunt ook eens de sfeer komen proeven 
op een van de volgende zaterdagavonden:  

22-10; 27-10; 17-11 of 08-12.

U bent van harte welkom.

De Making Space Week is een jaarlijks terugkerende onderzoeks-, inspiratie- en 
ontmoetingsweek rondom dans in de publieke ruimte. 

 ZondagmiddagKaffee 
Stadstuin Theresia 

Voor iedereen die op zondagmiddag 
gezelligheid zoekt, middels samen TV kijken, 

spelletjes doen, lezen of gewoon niets 
doen is van harte welkom in de Stadstuin 

Theresia van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

De zondagen van het ZondagmiddagKaffee 
zijn gepland op 9 en 23 september, 
7 en 21 oktober, 4 en 18 november 

en 2 en 16 december 2018.

Lezing:  
De Schok Van Het Nieuwe

24 oktober
Paviljoen Podium Stadstuin Theresia

vanaf 20.00 uur, door Hanneke Bedaux 

Een lezing over Kunst in het tijdperk 
van verandering. Wat gebeurde er in 
de kunst in de aanloop naar de Eerste 

Wereldoorlog, tijdens en erna?
Aanleiding: 11 november 2018 is het 

100 jaar geleden dat er een wapenstilstand 
werd overeengekomen die een einde 

zou maken aan WO I (1914-1918).
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Dans je graag? Of zou 
je misschien willen 
dansen, maar vind je het 
spannend om jezelf op 
de dansvloer te laten 
zien of met anderen te 
dansen? Misschien zeg je 
wel: ik kan niet dansen!
Iedereen kan dansen, 
zegt Rivka Bergshoeff van Dansbeleving. 
Pasjes leren is niet nodig, het gaat om het 
plezier: in de muziek, in de beweging en in 
het contact met anderen op de dansvloer.

Biodanza-methode© 
Rivka vertelt over de Biodanza-methode©. 
De grondlegger ervan, de Chileen Rolando 
Toro, begon in 1968 te onderzoeken hoe 
muziek en beweging de gemoedstoestand 
beïnvloeden. Zijn doel was het bevorderen 
van fysieke en mentale gezondheid. Door 
jarenlang met uiteenlopende groepen 
proberen, observeren en verbeteren 
heeft hij de methode ontwikkeld. 
 
Biodanza kan bijdragen aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Je ervaart hoe het is om vanuit 
je individuele bewegingswens je eigen koers 
op de dansvloer te bepalen en met anderen 
samen te dansen. Bovendien voel je je op 
den duur steeds vrijer in je beweging en durf 
je meer expressie in je dans te laten zien. 
Dat werkt ook buiten de dansvloer door!

Een Biodanza-avond duurt circa 1,5 uur 
en heeft een vaste opbouw. Die zorgt 
voor goede balans tussen actie en rust, 
inspanning en ontspanning. Daarmee kun 
je wekelijks ‘ontladen’ en weer lekker de 
batterij opladen. Daarna zit je beter in je vel! 

De muziek is zeer gevarieerd: pop, rock, jazz,  
klassiek, modern, Zuid-Amerikaans, Afrikaans  
en meer. Je danst afwisselend alleen, in 
tweetallen en in de kring. Voor iedere dans 
wordt een korte uitleg en een demonstratie 
gegeven, waarna je uitgenodigd wordt om  
het op je eigen wijze te doen.

Woensdagavond in MFA De Poorten
In samenwerking met Feniks Tilburg zijn 
we met Biodanza-avonden begonnen op 
de woensdagavond in MFA De Poorten. 
Aanvang 20.00 uur, via de website of e-mail 
eerst aanmelden. We hebben inmiddels 
een leuke groep, maar nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom. Danservaring of 
bepaalde vaardigheden zijn niet nodig! 
: www.dansbeleving.nl
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Ondernemers 

uit de wijk

Het nieuwe sportjaar 2018-2019 is begonnen en dus staat 013sporT in de startblokken om 
hier verslag van te doen. Ook jouw vereniging plaatsen wij graag op het hoogste podium! 

013sporT  
013sporT richt zich op de breedtesport in Tilburg en omgeving. Wij brengen het sportnieuws 
ongeacht het niveau, ledental of populariteit van de sport of vereniging. Stuur je als vereniging 
zelf een bericht (met foto) in, dan plaatsen wij dat op de website : www.013sport.nl. 
Zo bereik je naast de eigen leden ook nog eens duizenden andere sportliefhebbers.  

Jij maakt het sportnieuws
Jouw inbreng is belangrijk. Dus: ben jij lid van een vereniging en is er nieuws te melden 
(bijvoorbeeld een wedstrijdverslag, de aankondiging van een toernooi of ander evenement),  
stuur dat dan naar ons toe. Vergeet daarbij niet de link naar de website van je vereniging  
te vermelden, zodat wij die kunnen opnemen in de berichtgeving. 

Deze service is gratis en alle berichten worden geplaatst! (Uiteraard behouden wij ons het  
recht voor om teksten naar eigen inzicht te redigeren of ongepaste inhoud te weren).  
Stuur je verenigingsnieuws met foto naar : info@013sport.nl.  

Nieuw sportjaar, nieuw sportnieuws

Wekelijks dansen, dat brengt beweging in je leven!

Foto: 013sporT / Toin Damen

Dansbeleving                    Laat muziek beweging in je leven brengen
Woensdagavond in De Poorten
 3 introductielessen voor € 25,-

Voor info: www.dansbeleving.nl
Aanmelden: info@dansbeleving.nl 
Voor vragen bel 06 2474 7030

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

Loopt u al een tijdje rond om gezonder te 
gaan leven? Heeft u minder spierkracht dan 
u zou willen of regelmatig gewrichtspijn? 
Dan is Tai Chi mogelijk iets voor u. 

Marjo Geeris: “Al sinds 1996 beoefen ik 
Tai Chi Chuan (kort: Tai Chi) en Qigong. 
De Chinese bewegingsleer heeft me doen 
voelen wat qi (energie) is, hoe deze gestuurd 
kan worden en hoe deze bijdraagt aan 
mijn balans. Deze ervaring heeft mijn 
nieuwsgierigheid naar de filosofie achter 
de Chinese geneeskunde gewekt. 
Sinds 2009 ben ik 
gediplomeerd TuiNa 
therapeut met een 
eigen TuiNa-praktijk. 
In het dagelijks 
leven valt het me 
op dat onvoldoende 
mensen werken 
aan hun eigen 
gezondheid. Om 
deze mensen op weg te helpen, heb ik 
besloten om Tai Chi les te gaan geven.”

Wat is Tai Chi?
Tai Chi is een vorm van bewegingskunst 
die ook als krijgskunst gebruikt wordt. Het 
wordt wereldwijd beoefend als effectieve 
bewegingsvorm voor de gezondheid. Tai Chi 
bestaat uit vloeiende en rustige bewegingen. 
Deze bewegingen worden binnen de eigen  

Gezond in balans met Tai Chi
mogelijkheden 
uitgevoerd, werken 
ontspannend en zorgen 
voor een goede balans. 
Tai Chi kan op elk 
moment en op elke 
plaats worden uitgevoerd. Het is voor 
bijna iedereen een geschikte oefenvorm. 

Voor wie?
De Tai Chi vorm die tijdens de lessen wordt 
aangeleerd en beleefd, is Tai Chi for health. 
Deze vorm is ontwikkeld door de aan reuma 

lijdende 
Dr. Paul Lam 
samen met 
een team van 
medische- 
en Tai Chi-
specialisten. 
De oefeningen 
leiden tot 
onder meer 

verbetering van spierkracht, flexibiliteit, 
balans en vermindering van pijn in de 
gewrichten. Deze vorm is bijzonder geschikt 
voor mensen met reumatische aandoeningen. 

Tevens is wetenschappelijk bewezen dat 
de vorm geschikt is als val-preventie. Maar 
eigenlijk is Tai Chi for health geschikt voor 
iedereen die wil werken aan de eigen 
gezondheid.  

Chinees gezegde 
Ontspannen en soepel als een baby, 
gezond en krachtig als een houthakker, 
kalm en rustig als een wijze.

Ervaring deelnemer:
"Tijdens de revalidatie na mijn knieoperatie 
bleek mijn balans erg goed te zijn. De 
revalidatietijd was daardoor korter dan vooraf 
werd verwacht. Mijn goede conditie heeft zeker 

te maken met de wekelijkse Tai Chi lessen."

Tai Chi lessen volgen
Wil je meedoen of een (gratis) proefles 
volgen, neem dan contact op met Marjo 
Geeris : 06 16 51 37 07 of meld je aan via  
:  info@marjogeeris.nl. 

De lessen worden gegeven in 
MFA De Poorten in de Hasseltstraat in 
Tilburg. De kosten voor een blok van 8 
lessen bedragen € 60,00. Deze kosten 
kunnen (deels) worden betaald uit de 
meedoenregeling van de gemeente Tilburg.
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Sinds Ramon van den Hoek in 2011 Refillcolors aan de 
Veldhovenring 32 heeft overgenomen, is hij niet stil blijven zitten.  
Dat hij in de winkel veel meer biedt dan het vullen van cartridges,  
blijkt uit het grote aanbod van computer en post gerelateerde 
producten en diensten. Ramon verkoopt daarnaast woon- 
accessoires van Woodart en per september 2018 naar wens  
bedrukte textiel.

Nieuw vanaf september: textiel bedrukken 
Laat een afbeelding bedrukken op o.a. polo, T-shirt, pet of tas.  
Ook mogelijk op eigen, meegebrachte textiel, vraag naar de  
mogelijkheden. Interessant voor feesten, verenigingen, studenten.  
Speciale prijzen voor grotere afname.

Vullen lege inktcartridges en printerverkoop
Ramon vult al vanaf 2006 inktcartridges, eerst nog in loondienst en later als winkeleigenaar. 
Hij denkt dat mensen geld kunnen besparen op zowel inkt als op de toners voor in de printer. 
Een navulsysteem is ook nog eens beter voor het milieu. Refillcolors is al jaren uw vertrouwde 
adres voor het vullen van uw inktpatronen of toners en nieuwe inktpatronen en toners van  
second life of andere merken. En dat natuurlijk tegen een zeer scherpe prijs. 
Naast computeraccessoires verkoopt Refillcolors printers van diverse merken. Alle aan- 
biedingen vindt u op : www.refillcolors.com. Uw nieuwe printer kan thuis worden bezorgd  
en worden geïnstalleerd tegen een bedrag van slechts € 55,00. Waarom moeilijk doen  
als het makkelijk kan?! 

Pakketpunt en Postpunt 
Gedurende de openingstijden van Refillcolors kunt u DHL-pakketten afhalen en met GLS  
pakketten verzenden. In de winkel kunt u degelijk verpakkingsmateriaal verkrijgen. Ramon  
adviseert en helpt u met het goed en veilig verpakken van uw goederen. Voor het  
verzenden van brieven kunt u terecht bij het Sandd Postpunt waar u ook zegels kunt kopen.  
Al uw te versturen post stopt u in de blauwe brievenbus.

Een goede presentatie
A3 en A4 drukwerk kunt u laten 
lamineren. Werkstukken en 
boekwerken kunt u laten inbinden.

Nieuwsgiering geworden? De 
Woodart collectie bekijken? Een 
pakket versturen? Vragen over uw  
printer of cartridges? Loop eens  
binnen in de winkel op de 
Veldhovenring 32 te Tilburg. 
Openingstijden ma: 13.00 tot 18.00 
uur, di t/m vr: 09.30 tot 18.00 uur 
en za: 09.30 tot 17.00 uur. Of kijk 
op de site : www.refillcolors.com 

Speciale actie: 
10 % korting op 
bedrukken van 
T-shirts tot
31 oktober 2018

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord ook voor ondernemers: 
 ▪ adverteren vanaf € 10,- excl. btw per keer, contactgegevens op de wijkinformatiepagina, 

  8 x = 1 x gratis, advertentietarieven : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
 ▪ advertentie, met link naar uw website, op de websitepagina : www.      

 persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
 ▪ gratis plaatsing van een zelfgeschreven artikel over uw bedrijf.  

 (max. 400 woorden/2 foto's, voor u geschreven tegen een kleine vergoeding.) 
Mail Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Loven
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Ondernemers 
uit de wijk

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  ●

Cursus volgen bij 
Studio Xplo?

Wil jij graag beter leren tekenen 
of schilderen? Of wil je kunst 
beter leren begrijpen? Dan kun 
je bij Studio Xplo terecht als 
beginner of als gevorderde. 

Wij zien mogelijkheden 
in beperkingen en zijn 
gespecialiseerd in werken 
met mensen met een visuele 
beperking. Als je denkt dat tekenen of schilderen voor jou niet is  
weggelegd, ben je dus óók meer dan welkom. Naast teken- en schilderlessen wordt er vanaf  
oktober ook een cursus kunstgeschiedenis aangeboden. 

Studio Xplo is gevestigd in verzamelpand De Verdieping aan de St Annastraat 20 in Tilburg.  
De studio wordt geleid door beeldend kunstenaar Jofke®. Zij werkt samen met stagiaires en  
gastdocenten. Vorig jaar organiseerde zij het Taktila™ symposium in De Poorten. Studio Xplo  
zou graag nog eens terug komen.

Meer informatie
Neem eens een kijkje op de websites : www.StudioXplo.nl en : www.Jofke.nl
Voor vragen : info@studioxplo.nl en : 013 544 08 11.
 

Laat jij je tanden zien?
Gratis consult met gratis 
airflowbehandeling, dat is wat 
wij weggeven 
Want: je mond is een belangrijk deel van 
je gezicht dat direct opvalt. Immers een 
frisse en schone mond is aantrekkelijk. 
Het is fijn te kunnen lachen en praten 
zonder dat je je zorgen hoeft te maken 
over een slechte adem, vieze smaak 
in je mond of aanslag op je tanden.

Als er iets mis is met je tandvlees is de 
mondhygiënist dé aangewezen persoon om 
je hiermee te helpen. Wij behandelen mond- 
en tandvleesproblemen en helpen nieuwe 
problemen te voorkomen. De tandarts 

kijkt met 
name naar 
je tanden 
en kiezen 
en houdt 
globaal het 
tandvlees in 
de gaten.

Voorkom gaatjes en voorkom ontstoken 
tandvlees laat je adviseren en controleren 
door de mondhygiënist. Een op hbo-niveau  
opgeleide professional, je coach voor  
een gezonde mond!

Naast je uiterlijk is ook een gezonde 
mond belangrijk voor je gezondheid. 
Er wordt steeds meer bekend over de 
relatie tussen de gezondheid in je mond 
en de totale gezondheid van iemand.
Durf jij aan ons je tanden te laten zien? We 

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

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

   De mondhygiënist een professional is met 
een hbo-opleiding van 4 jaar?

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

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

Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft? 

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. 
 

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

hebben géén wachttijd, er is géén verwijzing 
nodig en we zijn rechtstreeks toegankelijk. 
Iedereen is vrij om zijn eigen behandelaar 
te kiezen. Je kunt ons gewoon bellen.
Wij staan voor een persoonlijke benadering 
en zorgen voor een warm welkom.

Op vertoon van onze advertentie* geven we 
je een gratis tandvleescheck. We bekijken 
en ‘scoren’ je tandvlees. Daarna adviseren 
we je over een eventuele behandeling. Last 
but not least verwijderen we je tandplak 
(als dat er zit) met de Airflow master. Een 
supersonisch apparaat waar we je hele gebit 
spic en span maken. Dit is vooral ideaal voor 
rokers of als je een vaste beugel of spalk hebt.
Keep on smiling en laat ons je tanden zien!

Bezoek, bel of mail ons: Mondhygiënepraktijk 
Tilburg, Rosmolenplein 60, 5014 ET Tilburg, 
: 013 535 65 29 : info@mhp-tilburg.nl 
: www.mhp-tilburg.nl of like ons op facebook

*Eén advertentie per persoon die nog 
nooit met ons kennis heeft gemaakt. 

Een slechte 
adem das pas 

vies!

Een schone mond 
zoent beter.

Aan de slag bij Galerie-Atelier Pjotr 
Bij Galerie-Atelier Pjotr komen wekelijks mensen werken aan hun creativiteit. In het atelier  
worden diverse cursussen gegeven bijvoorbeeld tekenen, schilderen, boetseren, keramiek  
en andere technieken. Dat gebeurt onder deskundige leiding van kunstenaar Peter Verbraak.  
Doordat in Atelier Pjotr ieder op zijn eigen niveau aan zijn creativiteit werkt, kan men op 
ieder moment instromen. 
De ateliertijden zijn woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag  
van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor verdere inlichtingen: 
Galerie-Atelier Pjotr   :  013 536 54 39   :  info@galeriepjotr.nl   :  www.galeriepjotr.nl

 Refillcolors, meer dan vullen lege inktcartridges
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Het is eindelijk zover! Na ongeveer een 
jaar aan voorbereiding, wordt mijn nieuwe 
beauty center gerealiseerd worden. Het zal 
het centrum zijn voor de salon, opleiding 
centrum en groothandel tegelijkertijd. 

Iedereen die wel eens een pand heeft gekocht, 
herinnert zich ongetwijfeld de hoeveelheid 
werk die verzet moet worden om de eigen 
wensen te realiseren. Wat je denkt dat van-
zelfsprekend is voor de een (mij), is voor de 
ander (de aannemer) totaal onduidelijk en 
vice versa. Ik ben achter termen gekomen die 
ik niet kende en achter problemen waarvan 
ik het bestaan niet afwist. Ook hier weer 
is goede communicatie zo belangrijk! 
 

LANETTE Esthetic Institute

PaperPassion 18, 19 -20 oktober, 
hét event voor papierliefhebbers 
PaperPassion is het enige event in 
Nederland dat zich voor 100% richt op 
creatievelingen met een passie voor papier, 
foto’s, letters en beelden in alle vormen! 
Kom shoppen of schuif aan bij specialisten, 
bloggers en vloggers voor informatie,  
beleving, vragen en make & takes. 

Bullet journal 
Een nieuwe trend in ‘PaperLand’ is de bullet 
journal. Een bullet journal is een notitie- 
boekje waarin je op een creatieve manier van  
alles verzamelt. Het is een agenda, dagboek,  
planner, tekenboek, things to do-list en 
boodschappenlijst in één! Met recepten, 
krantenknipsels, recensies van concerten, 
lijstjes van televisieprogrammà s. Rust in je 
drukke leven? Het enige wat je nodig hebt  
is een notitieboek, een liniaal, een pen en  
een portie creativiteit! 

Doen! 
Papier hier! Handgeschept, geribbeld, glad, 
gekleurd, transparant, dun, dik, karton. 
Om te knippen, plakken, vouwen, scheuren 
voor het maken van decoraties, planten en 
zelfs meubilair. Handlettering, kalligrafie, 
papiervouw of snijkunst.  
Volg scrapbooking voor gevorderden of stap 
voor stap voor beginners, verwerk foto’s met 
Project Life®, leer letterschilderen. Vakantie 
in het vizier? Maak een selfy met je Selphy 
en vertrek niet zonder je Traveljournal! 
 
#letsketchstarted
Het project #letsketchstarted, een landelijk 

KNIT&KNOT en PaperPassion

KNIT&KNOT 12, 13, 14 oktober, 
de brei- en haakdagen van het Zuiden 
Lekker shoppen bij exposanten of aan-
schuiven bij specialisten voor make & takes,  
workshops of een masterclass. Of je nu net  
begint of al de nodige ervaring hebt, 
inspiratie genoeg bij bekende bloggers, 
designers en auteurs, maar ook bij de 
verrassende nieuwkomers is veel creativiteit  
te ontdekken!

The return of the stitches! 
Dit jaar is er als extra thema hip borduren: 
cross stitch trends. Kom kijken hoe je 
bepaalde handwerktechnieken prachtig kunt 
combineren, bijvoorbeeld als decoratief 
element op een (spijker)jasje, als woondeken 
of kussen voor het interieur. Zelf aan de slag? 
De borduurspecialisten leren het je graag! 

#knitknotworldmap 
Haak, brei, borduur, spin of vilt je ook op  
vakantie? Laat het de redactie van KNIT&KNOT 
weten. Je eigen rechtenvrije foto’s van 
projecten vanuit binnen en buitenland kun  
je een extra tag geven op Instagram: 
#knitknotworldmap. Foto’s van bijzondere 
technieken gespot? Ook die zijn welkom. Kom 
de pracht bewonderen bij de ‘KNIT&KNOT all 
over the world’-presentatie op de INSTAwall. 
Heerlijk om zo je creatieve vakantiegevoel 
nog even vast te houden! 

KNIT&KNOT: vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober, 
10.00 tot 17.00 uur; zondag 14 oktober van 
10.00 tot 16.00 uur. Kaarten in voorverkoop: 
€ 8,50; kassakaarten € 10,00. Meer info en 
kaarten bestellen : www.knitenknot.nl

Uiteindelijk leiden al mijn 
‘bloed, zweet en tranen’ tot 
een fantastisch nieuw allround 
beauty instituut onder de nieuwe naam 
‘LANETTE Esthetic Institute’ in de wijk 
Groeseind op Sint Pieterspark 69. Daar bieden  
we u een zeer compleet pakket aan behande-
lingen voor uw uiterlijk. Volgens planning 
gaan we begin 2019 open. Tot die tijd houd 
ik u op de hoogte van de werkzaamheden.

project om Arts & Crafts te stimuleren, 
toont het eindresultaat van een jaar lang 
visuele dagboeken. Waren de dagboeken 
vorig jaar nog leeg, dit jaar stellen we 
100 persoonlijke schetsboeken tentoon. 
Visuele kunstwerkjes die bezoekers 
mogen inzien om inspiratie uit te halen. 
Sneakpreviews bekijken? Dat kan op 
Instagram via de hashtag #letsketchstarted. 

PaperPassion 18, 19, 20 oktober 10.00 tot 
17.00 uur. Kaarten in voorverkoop: € 8,50. 
Gratis goodiebag voor de eerste 1.500 
bezoekers die online een kaartje boeken. 
Kassakaarten: € 10,00. Meer info en kaarten 
bestellen : www.paperpassion.nl 

Netty en partner Carly voor het 
nieuwe pand Sint Pieterspark 69
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Woonhuis 
te koop

Hovenierstraat 7  
Udenhout
5 kamers, 

woonoppervlakte 
135 m², 

perceeloppervlakte 
388 m²

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

hovenierstraat-7

Deelnemer NVM 
Open Huizen Dag

Zaterdag 6 oktober 
Vrijblijvend bezichtigen
tussen 11.00 en 15.00 uur  

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

Het koor heeft nu zo’n 35 leden. Onder 
muzikale leiding van Jan, de geduldigste 
dirigent ter wereld, repeteren die elke 
veertien dagen op dinsdag in MFA de Poorten. 
 
Dat de leden het erg leuk vinden blijkt wel uit  
de opkomst: elke repetitie is toch zo’n 90% 
van de leden present. De gezellige pauze en 
nog gezelligere nazit is daar natuurlijk ook 
debet aan.  
Van een koor met een triestige achtergrond is  
het uitgegroeid naar mooi bont vrienden- 
gezelschap, wat ook blijkt uit het feit dat het 
op 1 november al vijf jaar bestaat. Dat lustrum 
zal gevierd worden met een etentje voor de 
repetitie en een feestelijke dronk erna, en het 
ziet er naar uit dat plezierig doorgezongen 
wordt naar het tweede lustrum. 

Meer informatie mail naar Wendy Zwekars
: wendyzwekars@contourdetwern.nl  
of kijk op : www.contourdetwern.nl 
zoekterm: Weduwen en Weduwnaars Tilburg

Activiteiten in de wijkcentra

Tijdens de laatste wijklunch voor de 
grote vakantie werd er gezongen door 
Moniek van de Oetelaar. Na de lunch 
kon iedereen die wilde een biedermeier 
bloemstuk maken. Corin Sweegers leidde 
de activiteit samen met verschillende 
vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in 
bloemschikken. Corin bracht veel groen 
en bloemen mee zodat iedereen een mooi 
bloemstuk kon maken. De opkomst was 
erg groot en het was een groot succes. 

Op 14 augustus is er genoten van de theater-
show ’Als de dag van toen’ in theater 
De Boemel in de Spoorzone. Vooraf was er  
koffie/thee met iets lekkers. Na afloop van  
het theaterstuk was er voor iedereen heer- 
lijke soep en broodjes. Het was een geslaagde  
middag in de vakantie. 

25 augustus was er na de lunch een sjoel-
competitie. Er waren acht sjoelbakken en 
veel gasten deden mee. Dat is iets dat je 
niet dagelijks doet, sjoelen. Iedere sjoelbak 
had een scorelijst en wie de hoogste punten 
had, na drie rondes, kreeg een prijsje. 
Weer een gezellige activiteit na de lunch.

Mede met een bijdrage van Verrijkjewijk van 
de wijkraden Theresia en Loven-Besterd  
kunnen de vrijwilligers deze lunches en  
entertainment organiseren.

Wijklunches in Het Spoor: 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 voorafgaand van de wijklunch bij Het Spoor.

In oktober start het filmseizoen 2018 /2019 van De Poorten weer. De entree is € 4,50; 
een abonnement voor 6 films kost € 24,00 inclusief een consumptiebon en popcorn. 
Aanvang van de films is 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

12 oktober       THE POST  
The Post, van Steven Spielberg, is het waargebeurde verhaal over de 
samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van een grote 
Amerikaanse krant, Katherine Graham (Streep) en redacteur Ben 
Bradlee (Hanks) van The Washington Post. Ze zijn genoodzaakt al hun 
meningsverschillen aan de kant te schuiven in hun strijd tegen de 
concurrent The New York Times om als eerste geheime overheids-
documenten te onthullen die drie decennia en vier Amerikaanse 
presidenten overspande. Ze riskeren daarmee niet alleen hun 
carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan van hun krant.

9 november                  14 december                  11 januari                   8 februari                   8 maart

Start filmseizoen De Poorten

Lustrum Weduwen- en Weduwnaarskoor
ContourdeTwern biedt op 
verschillende manieren 
steun aan weduwen en 
weduwnaars. Onder 
leiding van Wendy  
Zwekars (sociaal werkster 
bij ContourdeTwern) is 
er een programma voor 
rouwverwerking en 
begeleiding, maar vooral 
ook om het ‘normale leven’ weer op te 
pakken en ondanks het verlies ook de leuke 
kanten van het bestaan weer te ontdekken. 

Zingen als medicijn voor verwerking
Een van die activiteiten is het koor. Uit  
diverse onderzoeken is namelijk gebleken
dat muziek, en zingen in het bijzonder, heel  
goed werkt: muziek stuurt de emoties,  
ontspant en maakt blij. 

Deelnemers hoeven niet te kunnen zingen, 
het gaat vooral om het ontladen van emoties 
en het hebben van een gezellige avond. Het 
basisrepertoire is toegankelijk voor iedereen 
en past bij de gemoedstoestand van de 
koorleden. Het koor is niet het zoveelste 
smartlappenkoor, maar zet vooral in op 
Nederlandse liedjes met gevoel en inhoud. 
Een mix van gezellige meezingliedjes 
afgewisseld met liedjes met inhoud die recht 
doen aan de achtergrond van het koor. 
 

Wijklunches in Het Spoor, gezelligheid en genieten 
Ellen Jonkers verzorgt samen met een groep vrijwilligers met veel passie en zin iedere  
keer weer een leuke wijklunch.

Dansavond voor iedereen vanaf 18 jaar 
in De Poorten, van 20.00 tot 24.00 uur.  
Muziek van de jaren '50 tot '90.

Volgende disco dansavonden: zaterdag 
27 oktober, 1 en 29 december, 26 januari

Discodansavond DO YOU REMEMBER in De Poorten, 29 september
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Tilburgse statushouders aan het werk dankzij 
evenementen in de stad 
Hardlopers die dit jaar deelnamen aan de CZ Tilburg Ten Miles 
werden onderweg voorzien van water of een natte spons door het 
Refugee Team, een groep statushouders (voormalig vluchteling) die 
als vrijwilliger meewerken in de organisatie van diverse evenementen 
in de Tilburg. Als vrijwilliger leveren zij een waardevolle bijdrage in de 
stad, doen ze nuttige ervaring op én vergroten zij de kans op een baan.

Wat begon als een klein initiatief met ongeveer tien asielzoekers uit 
de voormalige opvanglocatie Jozefzorg, tijdens de opbouw van de 
Warandelooploop in november 2017, is inmiddels uitgegroeid tot een 
succesvolle formule om Tilburgse statushouders naar werk te  
begeleiden. Door vrijwilligerswerk te doen bij evenementen snijdt  
het mes aan twee kanten: evenementorganisatoren staan te springen  
om extra vrijwilligers en vluchtelingen leren Nederlands en nuttige 
vaardigheden in bijvoorbeeld logistiek, catering en beveiliging. 

Wethouder Mario Jacobs: “De samenwerking met het Refugee Team 
laat goed zien dat we als gemeente innovatieve ideeën die de stad 
vooruit helpen omarmen. Het programma biedt statushouders in 
de stad een kans om direct actief te worden in Tilburg en maakt 
hierbij slim gebruik van de mooie evenementen die onze stad kent.”

Het succes van het Refugee Team in Tilburg blijft in andere steden niet  
onopgemerkt. Inmiddels start het initiatief in Eindhoven en experimen- 
teren ook de gemeenten Breda, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch om  
vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk bij evenementen  
beter te laten integreren.

Voor meer info: Martijn Berghman van More2Win, initiatiefnemer van 
het Refugee Team via : 06 27 55 63 66 of : martijn@more2win.com

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

EHBO-ers Rode Kruis tijdens zomerse evenementen 

 www.spoorzone013.nl

Vrijwilligers van het Rode kruis waren aanwezig bij verschillende evenementen afgelopen zomer. Zij hebben zich  
o.a. ingezet voor de Tilburgse Kermis en de Tilburg Ten Miles. 

Tilburgse Kermis
Om gehandicapten een leuke middag te bezorgen tijdens de Tilburgse Kermis, hebben vele vrijwilligers geholpen  
tijdens de gehandicaptenmiddag op dinsdag. 

Eerste hulp Tilburg Ten Miles, geen kwestie van blaren prikken
Zondag 2 september liepen meer dan tienduizend deelnemers mee in het hardloopevenement Tilburg Ten Miles. Het 
Rode Kruis verzorgde ook op deze dertigste editie de hulpverlening en had het een stuk drukker dan voorgaande jaren.
 
Voor het Rode Kruis in Tilburg is de Tilburg Ten Miles het grootste evenement van het jaar. Rond de zeventig  
vrijwilligers werden de hele zondag ingezet op vier vaste eerstehulpposten langs de hardlooplooproute. Daarnaast  
fietsten nog drie biketeams rond om een oogje in het zeil te houden bij de deelnemers. De vrijwilligers komen  
niet alleen uit Tilburg, zelfs uit Gouda is hulp gekomen.
 
De eerstehulpposten hadden een goede bezetting. Hulpverlening bij een hardloopevenement, is geen kwestie van  
blarenprikken. Naast professionele lopers, doen ook veel gemotiveerde amateurs mee aan de tien mijl, een afstand  
van 16,1 kilometer. Juist zij zoeken hun grenzen op, zoals tijdens voorgaande edities al is gebleken. Vorig jaar moest  
een deelnemer worden gereanimeerd en in 2011 is zelfs een man overleden. “We hebben vooral te maken met  
uitdroging en oververhitting.”, vertelt hulpverleenste Jenny. Koel is de middag zeker niet, want het publiek wordt  
getrakteerd op een warm zonnetje en de deelnemers maken dankbaar gebruik van natte sponzen en bekers water  
om zichzelf te verkoelen. De warmte maakt slachtoffers en zorgt in de laatste uren van de dag voor extra drukte op  
de eerste hulp. “Ik kan nu al zeggen dat we het drukker hebben dan vorig jaar.", beaamt ook vrijwilliger Eric. Er  
dreigde zelfs onderbezetting op de hoofdpost bij de finish. Hulpverleners moesten van andere posten worden  
gehaald om bij te springen. Toch is er gelukkig nergens sprake van ernstige gevallen. Ondanks de drukke laatste  
uurtjes was het voor iedereen een geslaagd evenement.

Gehandicaptenmiddag Tilburgse kermis 2018

Tilburg Ten Miles 2018

Tilburg Ten Miles 2018

12 oktober, Popronde Tilburg in de Kennismakerij

Supersonic Blues keert terug naar de 
Spoorzone! Na twee bomvolle shows tijdens  
de laatste editie van Roadburn is dit Haagse  
powertrio met Popronde in de Kennismakerij 
te zien. Wat je kunt verwachten? Smeuïg 
pompende boogierock met fuzzy gitaarriffs, 
groovy baslijntjes én een vleugje funk n' soul.  
Supersonic Blues zet helden als Jimi Hendrix,  
Blue Cheer, the MC5 en Cream verassend  
naar zijn hand en klinkt daardoor retro en  
fris tegelijk!

Fokko is een Nederrockband rond songwriter  
Fokko Mellema, met een arsenaal aan  
puntige rocknummers, epische gitaarsolo's  
en kenmerkende directe teksten over  

dertigersdilemma's en liever niet naar de  
sportschool gaan.

Optredens gratis toegang:
Supersonic Blues: 21.00 uur, Fokko: 22.15 uur
 
Meer activiteiten Kennismakerij:            pg. 8  
                                            en agenda pg. 18
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Intensief werk
Cleverens had het voorspeld: het bouwen 
van de maquette nam een aantal jaren in 
beslag. Iedere millimeter op de Tilburgse 
kaart moest immers onderzocht worden 
aan de hand van foto’s en plattegronden 
en door wandelingen in de wijken.  
 
Op de zolderverdieping van zijn woonhuis 
in Halsteren maakte de oud-Tilburger een 

opzet van zijn geboortestad binnen de ring-
banen naar de situatie van ongeveer 1955. 

Nadat hij in januari 2016 overleed, nam 
Stadsmuseum Tilburg de maquette mee 
naar Tilburg en vroeg onderzoekers en 
bouwers de klus te klaren. Vrijwillige 
onderzoekers deden het veldwerk 
en noteerden per kavel welke huizen 
of gebouwen er stonden en welke 

MEdiaCoaCH MindFulnEss trainingEn CoMMunitY(art)projecten

saskiadellevoet.nl

afmetingen die afzonderlijk hadden. Hun 
notities waren nodig voor de bouwers 
die met de hand en klein gereedschap 
de vele gebouwen gestalte gaven. 

Van bibliotheek naar MFA Het Spoor
De maquette stond in eerste instantie in 
De Bibliotheek Tilburg Centrum aan het 
Koningsplein. Daarna gaf MFA Het Spoor 
ruim een jaar de gelegenheid om de 
maquette tentoon te stellen en de bouwers 

Welkom in de wereld van de nieuwe natuur.  
We kunnen nu met de nieuwe CRISPR-
technologie letterlijk knippen en plakken  
in DNA. Er is een revolutionaire ontwikkeling  
gaande die grote gevolgen gaat hebben voor  
mens, plant en dier. De nieuwe biotechnologie  
is daar!
De mogelijkheden zijn eindeloos: de uitbanning 
van ziektes, de optimalisatie van de staat van  
ons lichaam en maximale voedingswaarde uit  
voedsel.
Bij deze Tegenlicht Meet Up gaan we in gesprek 
met verschillende experts over de mogelijk- 
heden die deze ontwikkeling biedt en de 
ethische vragen die het met zich mee brengt.

31 oktober: Meet Up #MeToo@Tilburg
Aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30).
Gratis toegang, maar wel even aanmelden: 
: secretariaat@fenikstilburg.nl

Een programma van Het Wereldpodium, 
De Kennismakerij, Feniks en Blauwe Maan.

Een jaar geleden ging de hashtag #MeToo 
razendsnel de wereld over. Sindsdien 
deden ook hier meer vrouwen én mannen 

Science Stories
De Science Improv Jam combineert Science 
Stories, met improvisatietheater. Een Science 
Story wordt gekenmerkt door een korte 
presentatie over een bijzonder verhaal of van 
een grappig, onverwacht of ietwat vreemd 
onderwerp uit de wetenschap. En zoals een 
jam betaamt, kan het publiek bij sommige 
scènes meespelen in de geïmproviseerde 
sketches. Laat bij je reservering alvast weten 
als je het leuk vindt om mee te improviseren.

26 oktober: Tegenlicht Meetup Tilburg: 
Dokteren met DNA
Aanvang: 19:30 uur
Gratis toegang, maar wel even aanmelden:
: kennismakerij@bibliotheekmb.nl

 

24 oktober: Science Improv Jam: 
Duurzaam op reis?
Aanvang: 20.00 uur
Gratis toegang, maar wel even aanmelden:
: kennismakerij@bibliotheekmb.nl

 Zo rond de herfstvakantie gaan we in op 
de psychologie van op reis gaan. Want we 
weten bijvoorbeeld wel dat vliegen niet 
goed is voor het milieu, maar we doen het 
vaak toch met redeneringen zoals ‘ja, maar 
ik heb zonnepanelen, douche kort of eet 
geen vlees’. Verkeerspsycholoog Gerard 
Tertoolen geeft hierover in de Science Improv 
Jam een minicollege, gevolgd door een 
hilarische improvisatieshow over dit thema.
 

Activiteiten in de Kennismakerij
aangifte van seksueel geweld en vroegen 
om hulp: #WijZwijgenNietLanger.
Maar er waren ook verhalen over te korte 
rokjes en #Metoo werd bestempeld als 
heksenjacht. Heeft #MeToo een wereld zonder  
seksueel geweld en intimidatie dichterbij 
gebracht? Hoe bereiken we seksuele vrijheid  
en veiligheid voor iedereen? We vragen het  
onze gastsprekers, maar tijdens de Meet Up  
#MeToo@Tilburg gaat u ook zelf in gesprek.  
Aan de gesprekstafels krijgen persoonlijke 
verhalen en ideeën de ruimte.

De opening van de avond wordt verzorgd 
door Wethouder Esmah Lahlah; voorheen 
werkzaam als onderwijsdirecteur van de 
Master Victomology and Criminal Justice.
Onze gastsprekers zijn: 'twitterfeministe' 
Justine van de Beek (21) en hoogleraar 
Toine Lagro-Janssen (70), hoofd van het 
Centrum voor Seksueel Geweld in Nijmegen.
Ook te gast zijn Pleun van Onzenoort; 
oprichter van Stichting Stop Straatintimidatie 
en Jenny Janssens; initiatiefnemer 
van Stichting NO THANKS!

Meer activiteiten Kennismakerij:  agenda pg. 18

Voor het opmaken 
van uw reclamedrukwerk, nieuwsbrieven, 
bedrijfskranten en fotoboeken voor uw 

bedrijf of vereniging.
     Meer informatie:  

cvanderwaal@ziggo.nl  

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Tegenlicht Meetup Tilburg: Dokteren met DNA

De maquette van Tilburg met kerken en fabrieken, zoals Ruud Cleverens (1953-2016) die in maart 2015 voor ogen had, is bijna klaar. Tot en  
met 31 oktober is de maquette te bekijken in de Bibliotheek Tilburg Centrum op de begane grond. Eind oktober is de oplevering van het  
levenswerk van Ruud Cleverens en inmiddels van de huidige projectleider, de onderzoekers en de bouwers. 

Fantastische vrijwilligers
De maquette is door 
vele handen en hoofden 
gemaakt, en dat vindt 
Stadsmuseum Tilburg 
fantastisch. Vrijwilligers 
die tot het eind hebben 
meegewerkt zijn: Jacco 
Rensen, Wim van Baalen 
en Marie-Anne Berkers 
(Onderzoeksteam), 
Gerard Horvers, 
Jaap Gielen en 
Cees van den Hoek. 
Projectcoördinator en 
community-manager 
is Saskia Dellevoet.

aan het werk te zien. Vele wijkbewoners, 
kinderen van de basisschool en bezoekers 
van het wijkcentrum namen er op deze 
manier kennis van en dagelijks kwamen  
belangstellenden kijken hoe de onder-
zoekers en bouwers vorderden. Ook  
deelden zij persoonlijke verhalen met het  
bouwteam.
 
Tilburg binnen de Ring
Ruud Cleverens had destijds bedacht om te 
beginnen met een oppervlakte van drie bij 
drie meter. Mocht dat vorderen, dan zou hij 
alsnog de onderste strook gaan uitbreiden.  
De groep bouwers en onderzoekers 
respecteerde zijn opzet en heeft deze nu  
klaar vanaf Ringbaan Noord tot en met de  
Piushaven. Het deel Tilburg Oud Zuid wat 
nog eens drie vierkante meter is, moet nog  
worden onderzocht en gebouwd. Een 
aantal bouwers en onderzoekers zet  
hun werk voort. 

Permanente locatie gezocht
De Tilburg Maquette is de allerlaatste 
expositie die in het pand van de bibliotheek 
aan het Koningsplein te zien is. Hiermee 
sluit de Bibliotheek Tilburg Centrum een 
lange reeks aan tentoonstellingen af.  
 
De bibliotheek verhuist naar de Spoorzone  
en opent eind 2018 in de LocHal. Waar de  
immense maquette de komende jaren komt  
te staan, is op dit moment nog ongewis. In 
de Brabantse steden waar Ruud Cleverens  
maquettes maakte, kregen de bouwwerken  
een prominente plaats in de publieke  
ruimte. Stadsmuseum Tilburg zoekt nog  
naar de beste plek daarvoor.

Oplevering Tilburg Maquette tijdens laatste expositie in Bibliotheek Tilburg 
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Thuis in Theresia

Nieuws uit 
Theresia
Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van Wijkraad 
Theresia met als doel alle wijkbewoners, -verbinders, -professionals en 
andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze met 
elkaar in contact te brengen en te houden: iedereen kan aanhaken! 
Stuur uw bijdragen dus door via www.wijktheresia.nl.

Hieronder een greep uit het laatste nieuws. Het platform wordt dagelijks 
geactualiseerd, zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt...

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Wijkbewoners Karin en Harold maak-
ten een bijzondere  etstocht deze 
zomer, in Tadjikistan. Lees over hun 
avonturen en bekijk de foto’s…

Al het nieuws van Stadstuin Theresia.

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Al jaren wordt er elke laatste za-
terdag van de maand in MFA Het 
Spoor een wijklunch verzorgd. De 
volgende wijklunch is op zaterdag 
27 augustus (Wilt u ook deelne-
men aan zo’n wijklunch?)

Heeft u ook de  yer in de bus gekre-
gen? Wilt u ook meewerken om de 
veiligheid in de wijk te…

Via smartphone 
of tablet:

TEGELTEKSTEN DUIKEN OP IN 
TILBURG. Recentelijk zijn door 
heel Tilburg stoeptegels beklad met 
tegelteksten...

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Bij Stadstuin Theresia 
hangt een AED apparaat waar 

burgerhulpverleners gebruik van kunnen maken. 

Op : hartslagnu.nl vind je diverse informatie, 
kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van AED 

Tilburg en inschrijven voor (opfris)cursussen, 
voor voldoende burgerhulpverleners in de 

wijk die de AED kunnen gebruiken!

Wat is een AED : www.hartstichting.nl/
reanimatie/wat-is-een-aed

55+ club 
van wijkorganisatie De Ring

CABARETMIDDAG 
met 

Carola van der Meer 
Woensdag 10 oktober

De Baselaer 
14.00 tot 16.00 uur

Een Brabantse middag vol 
liedjes en sketches!

Kaarten zijn inclusief koffie en een 
koek, kosten 4 euro en zijn te koop in 

de Baselaer tijdens de donderdagbingo 
op 27 september en 4 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur. Op 10 oktober 

aan de deur kopen, kan ook.

Tot ziens, Ria, Joke en Trees

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

mail naar: info@loven-besterd.nl  

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. 

wijkschouw loven-Besterd 2018           
Binnenkort wordt er weer een wijkschouw georganiseerd in de wijk 
Loven-Besterd. Wie punten van aandacht in wil brengen, positief of 
een soort klacht, kan dat doen via info@loven-besterd.nl doen.

Buurtpreventie loven-Besterd
Het Buurtpreventie loven-Besterd zoekt mensen die zin 
hebben om het buurtpreventieteam te versterken. 

In onze wijk is buurtpreventieteam Loven-Besterd actief. De 
vrijwilligers van dit team spreken onderling af hoe vaak en op 
welke momenten ze op pad gaan. Zij krijgen via de wijkagent uitleg en instructies. 
Buurtpreventie is er voor u: de ogen en oren van de wijk. Samen met de politie en 
de gemeente werkt het team aan een veilige en prettige buurt.
Wilt u de veiligheid en leefbaarheid in de wijk ook mee vergroten? Neem contact op 
met de coördinator van uw buurtpreventieteam via buurtpreventie@tilburg.nl 
of bel 0900-8844 en vraag naar uw wijkagent.

Voor bewoners vanaf 55 jaar uit Loven-Besterd is een KBO-afdeling actief, namelijk 
Seniorenvereniging Theresia-Loven-Besterd. Deze afdeling organiseert diverse activiteiten  
vanuit MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36 én vanuit Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a.

De samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de Zonnebloem, Thebe en  
Zorgatelier de Binnentuin, wordt steeds beter. De vereniging wil zich verder ontwikkelen tot  
een organisatie voor senioren van alle leeftijden. Zowel het ontwikkelen van meer  
eigentijdse activiteiten zoals o.a. theaterbezoek, cultuurreizen of educatie, als het behartigen  
van belangen, staan hoog op de agenda. 

Lid worden
U kunt lid worden door aanmelding bij Dhr. Gerrit Brouwers : 013 53 52 357,  
Dhr. André Lemmens : 013 54 54 263 of Mevr. Marijke Goyaerts: marijkegoyaerts@home.nl 
Contributie voor 2018 is € 23,- per jaar. De contributie kan betaald worden uit de Meedoen- 
regeling en dat geldt ook voor deelname aan sommige activiteiten.

Bestuursleden gevraagd
Op 12 juli is de vereniging een eigen rechtspersoon geworden. Er is nog plaats 
voor enkele bestuursleden. Ook zoekt de vereniging nog enkele contactpersonen 
voor bijvoorbeeld voor het Clarissenhof. : marijkegoyaerts@home.nl

Seniorenvereniging Theresia-Loven-Besterd zoekt 
bestuursleden
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Voor het eerst ging Evelyne van Tante 
Pollewop deze zomer naar Kenia. Het 
land waar zij al bijna vijftien jaar intensief 
bij betrokken is. Dankzij het geld dat via 
de tweedehands kledingwinkel in de 
Molenstraat wordt ingezameld, krijgen 
kinderen in het gebied van Chepchoina bij 
Mount Elgon behoorlijk onderwijs. De ouders 
van Evelyne zijn daar vijftien jaar geleden 
mee gestart, via hun stichting Elimu Mount 
Elgon. En nu kreeg Evelyne eindelijk de kans 
om met eigen ogen te zien wat er met al die 
opbrengsten is gebeurd. Ze ging niet met 
lege handen. Vooraf werden via de winkel 
honderden kleine knuffeltjes verzameld. 

Evelyne: 
"Na een reis van drie dagen kwamen we 
aan bij het gebied waar de scholen zich 
bevinden. We verbleven in een gastenverblijf 
bij een rozenkwekerij die als grote werkgever 
betrokken is bij de projecten.  

Nieuw assortiment!
Krabpalen tegen scherpe prijzen

Dierendagaanbiedingen

Openingstijden:
Di-wo-vrij 9.00 tot 18.00 uur

Za van 9.00 tot 16.00 uur

Textielplein 12
 

013 544 01 22

www.rj-dierenbenodigdheden.nl

HONDEN  -  KATTEN  -  KNAAGDIEREN    
VOGELS  -  VOEDERS

Voor de gezinnen die hiervan afhankelijk zijn, 
is het heel belangrijk dat hun kinderen naar 
school kunnen gaan. Wat ooit begon met de 
bouw van een basisschool is nu uitgebreid met 
een flink complex voor voortgezet onderwijs 
en een ambachtsschool. Leerlingen kunnen 
onder andere kiezen voor een opleiding 
als automonteur, coupeuse, kapper of 
timmerman. Dit maakt dat ze later in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

De leerlingen waren erg enthousiast en lieten 
ons alles zien. Omdat mijn drie zonen mee 
waren en zij dezelfde leeftijd hadden als de 
kinderen daar, ontstond er een spontane 
uitwisseling van informatie. Ze hadden volop 
vragen over hoe dingen in Nederland gaan.

Na deze reis is de motivatie om een succes te 
maken van Tante Pollewop alleen nog meer 
toegenomen. Met alle vrijwilligers en klanten 
die kleding brengen en halen, kunnen we nog 
veel mooie dingen doen in Kenia en in Tilburg."

: www.tantepollewop.org

Foto's boven: De nieuwste opleiding is in de maak. Dat is de Hotelschool. Het is een schitterend 
mooi gebouw, met veel prachtig houtsnijwerk en mooie kussen voor de banken, alles gemaakt 
door de leerlingen. Een deel van de financiering komt van Tante Polleweop. Het hotel gaat nog dit 
najaar open. Vele jongeren zullen daar hun eerste stap zetten naar een toekomst in deze branche. 

Foto links: kinderen op school. 

Foto rechtsonder: een van de hoogtepunten van de reis was het uitdelen van de knuffels aan  
de kleuters. De kinderen daar hebben helemaal geen speelgoed. Ze spelen met wat er in de  
natuur te vinden is en maken een voetbal van allerlei bladeren en touw eromheen. Elke kleuter  
kreeg een klein knuffeltje en dat zorgde voor tweehonderd blije snoetjes natuurlijk! De  
zonen van Evelyne die mee waren hielpen ook mee uitdelen.

Tante Pollewop bezocht de projecten in Kenia
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Fysio- manuele 
therapiepraktijk 
Korte Hoefstraat 

 
 

Ruim 35 jaar ervaring 
gecombineerd met de 

nieuwste therapievormen 
en apparatuur in een 
praktijk waarin u als 

patiënt centraal staat! 
 
 

  
 

Samen werken aan uw herstel 
 
 

 

Fysio- manuele  
therapiepraktijk Korte Hoefstraat 
 
Ruim 35 jaar (augustus 1981) bestaat Fysio- 
manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat. In onze  
praktijk staat u centraal. Samen met u wordt gekeken 
naar de beste behandeling en begeleiding, eventueel 
in samenwerking met andere hulpverleners. Naast 
reguliere fysiotherapie kunt u ook terecht voor o.a. 
manuele therapie, oedeemtherapie en echografie. Een 
uitgebreide omschrijving van alle specialisaties vindt 
u op onze website www.fysiotherapietilburg.nl . 
 
 
Afspraak maken 
 
U kunt op verschillende manieren een 
afspraak maken: 
 
Telefoon: 013 - 5362922 
WhatsApp: 06 - 13792651 
Website: www.fysiotherapietilburg.nl 
E-mail: info@fysiotherapietilburg.nl 
Persoonlijk: Langskomen in de praktijk 

 
 
Eerste afspraak 
 
Tijdens uw eerste afspraak krijgt u, voorafgaand aan 
het intakegesprek en het onderzoek, een vragenlijst 
die u mag invullen in onze wachtkamer. Vervolgens 
komt de therapeut u halen en mag u plaatsnemen in 
een behandelkamer. Hierna volgt het intakegesprek 
en het onderzoek. Het intakegesprek en het 
onderzoek zijn nodig om uw klachten in beeld te 
brengen, hoe ze zijn ontstaan en om vast te stellen 
wat uw hulpvraag is. Aan de hand van deze gegevens 
kan uw fysiotherapeut een behandelplan maken, 
adviezen geven en / of een eerste behandeling 
uitvoeren. Dit duurt 30 tot 45 minuten.  
Wij vragen u het volgende mee te nemen bij uw 
eerste afspraak: 
-   Een eventuele verwijzing van de huisarts of     
     specialist. 
-   Een grote handdoek (voor op de              
     behandelbank). 
-   Een geldig identiteitsbewijs.  

Afzeggen en afwezigheid 
 
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit  
(24 uur van tevoren) door te geven. In het 
weekend kan dit via WhatsApp of mail. Wanneer u 
een afspraak bent vergeten, of u hebt de afspraak 
niet tijdig afgezegd, mogen wij u een verzuimnota 
sturen. 
 
Zonder verwijzing naar de fysio 
 
U kunt zich zowel met als zonder verwijzing van uw 
arts aanmelden bij de fysiotherapeut. Alleen bij 
chronische aandoeningen, aan huis behandeling of na 
een operatie is een verwijsbrief van de huisarts / 
specialist noodzakelijk. Wanneer u zonder verwijzing 
komt, wordt door middel van een ‘screening’ gekeken 
of u in aanmerking komt voor een onderzoek en / of 
behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor 
fysio- of manuele therapie dan wordt u verwezen 
naar uw huisarts / specialist. Wij hebben een 
samenwerkingsnetwerk met verschillende 
specialisten. 
 
Tarieven en vergoeding 
 
Afhankelijk van uw pakketkeuze, heeft u recht op een 
x-aantal behandelingen per 
kalenderjaar. Informatie 
over uw aanvullende 
verzekering en daarmee het 
aantal behandelingen 
fysiotherapie waar u recht 
op hebt, vindt u terug in uw 
verzekeringspolis. Iedereen 
die in Nederland woont of 
werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering.  
Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het 
grootste deel van de gezondheidszorg zoals 
huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal  

eerst het 
(verplichte) 
eigen risico 
betaald 
dienen te 
worden.  
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Website: www.fysiotherapietilburg.nl 
E-mail: info@fysiotherapietilburg.nl 
Persoonlijk: Langskomen in de praktijk 

 
 
Eerste afspraak 
 
Tijdens uw eerste afspraak krijgt u, voorafgaand aan 
het intakegesprek en het onderzoek, een vragenlijst 
die u mag invullen in onze wachtkamer. Vervolgens 
komt de therapeut u halen en mag u plaatsnemen in 
een behandelkamer. Hierna volgt het intakegesprek 
en het onderzoek. Het intakegesprek en het 
onderzoek zijn nodig om uw klachten in beeld te 
brengen, hoe ze zijn ontstaan en om vast te stellen 
wat uw hulpvraag is. Aan de hand van deze gegevens 
kan uw fysiotherapeut een behandelplan maken, 
adviezen geven en / of een eerste behandeling 
uitvoeren. Dit duurt 30 tot 45 minuten.  
Wij vragen u het volgende mee te nemen bij uw 
eerste afspraak: 
-   Een eventuele verwijzing van de huisarts of     
     specialist. 
-   Een grote handdoek (voor op de              
     behandelbank). 
-   Een geldig identiteitsbewijs.  

Afzeggen en afwezigheid 
 
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit  
(24 uur van tevoren) door te geven. In het 
weekend kan dit via WhatsApp of mail. Wanneer u 
een afspraak bent vergeten, of u hebt de afspraak 
niet tijdig afgezegd, mogen wij u een verzuimnota 
sturen. 
 
Zonder verwijzing naar de fysio 
 
U kunt zich zowel met als zonder verwijzing van uw 
arts aanmelden bij de fysiotherapeut. Alleen bij 
chronische aandoeningen, aan huis behandeling of na 
een operatie is een verwijsbrief van de huisarts / 
specialist noodzakelijk. Wanneer u zonder verwijzing 
komt, wordt door middel van een ‘screening’ gekeken 
of u in aanmerking komt voor een onderzoek en / of 
behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor 
fysio- of manuele therapie dan wordt u verwezen 
naar uw huisarts / specialist. Wij hebben een 
samenwerkingsnetwerk met verschillende 
specialisten. 
 
Tarieven en vergoeding 
 
Afhankelijk van uw pakketkeuze, heeft u recht op een 
x-aantal behandelingen per 
kalenderjaar. Informatie 
over uw aanvullende 
verzekering en daarmee het 
aantal behandelingen 
fysiotherapie waar u recht 
op hebt, vindt u terug in uw 
verzekeringspolis. Iedereen 
die in Nederland woont of 
werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering.  
Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het 
grootste deel van de gezondheidszorg zoals 
huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal  

eerst het 
(verplichte) 
eigen risico 
betaald 
dienen te 
worden.  
 

 Openingstijden 
 
Maandag  07:00 - 21:00  
Dinsdag  07:00 - 21:00  
Woensdag  07:00 - 21:00  
Donderdag  07:00 - 18:00  
Vrijdag  07:00 - 18:00  
Zaterdag  Gesloten  
Zondag  Gesloten 
 
In overleg met uw therapeut kunnen de 
openingstijden voor een behandeling 
eventueel afwijken.  
 
 
Locatie en bereikbaarheid 
 
Fysio- manuele  
therapiepraktijk Korte Hoefstraat 
Korte Hoefstraat 1b 
5046 DA Tilburg 
 
Telefoon: 013 - 5362922 
WhatsApp: 06 - 13792651 
Website: www.fysiotherapietilburg.nl 
E-mail: info@fysiotherapietilburg.nl 
Persoonlijk: Langskomen in de praktijk 
 
Volg ons op social media 
Facebook Fysiotherapie Korte Hoefstraat 
Instagram Fysiomanueletherapieraktijk 
  
Parken kan gratis in de directe omgeving 
 

 

 
 

Medewerkers 
 

Drs. Herman Lutke Schipholt 
Fysiotherapie • MSc. Manuele therapie • 

Drs. Biomedische wetenschappen 
Specialisaties: 

Wervelkolom• Hand • Schouder • 
 Heup • Kaakgewricht • 

 Dystrofie/ CRPS  • Echografie 
Aangesloten bij: 

Schoudernetwerk – Claudicationetwerk 
 

Drs. Ivo Lutke Schipholt 
Fysiotherapie • Manuele therapie • 
Drs. Bewegingswetenschappen • 

Universitair docent VU  
Onderzoeker chronische pijn VU 

Specialisaties: 
Wervelkolom •Hand • Schouder •  
Heup • Chronische pijn • Echografie 

Aangesloten bij: 
 Claudicationetwerk – Artrosenetwerk – 
Reumanetwerk – MSG Science netwerk 

 
Drs. Teun Castelijns 

Fysiotherapie • Manuele Therapie • 
Universitair docent Fysiotherapie SOMT • 

Drs. Neuropsychologie 
Specialisaties: 

Sport gerelateerde klachten  •  
Dry needling • Knie • Neurorevalidatie 

Aangesloten bij: 
Knienetwerk – Parkinsonnetwerk -  

MSG Science netwerk 
 

Nienke van Gorp Cremer 
Fysiotherapeut •Lymfe- oedeemtherapeut 

Specialisaties: 
Medical taping •  

Inspanningsdeskundige ouderen • COPD •  
Flexchair specialist •  

Revalidatie nieuwe knie & heup 
Aangesloten bij: 
Claudicationetwerk 

 
Pia Lutke Schipholt 

Medisch secretaresse • Kwaliteitsmanager 
 

Klanttevredenheid 
 
Om de kwaliteit van Fysio- manuele therapiepraktijk 
Korte Hoefstraat te waarborgen, wordt u na de 
laatste behandeling via “Qualiview” gevraagd om 
anoniem uw mening te geven over de praktijk.  
 

Afgelopen jaar scoorden  
we gemiddeld maar liefst een 9.2! 

 
Privacy en AVG 
 
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten 
waardoor uw privacy is gewaarborgd. Alle 
medewerkers van Fysio- manuele therapiepraktijk 
Korte Hoefstraat hebben een geheimhoudingsplicht 
en zullen niet zonder uw toestemming uw gegevens 
aan derden verstrekken. Ons volledige 
privacyreglement en AVG beleid kunt u opvragen in 
de praktijk en terug vinden op onze website. 
 
Netwerken  
 
We zijn aangesloten bij de volgende netwerken:  
 

Schoudernetwerk –  
Knienetwerk – Reumanetwerk – 

Parkinsonnetwerk - Claudicationetwerk – 
Artrosenetwerk- MSG Science netwerk. 

 

 
Webshop 
 
Wij bieden in onze webwinkel  
Braces & Bandages Tilburg een diversiteit in 
producten aan op het gebied van braces, zitkussens 
en andere hulpmiddelen. Kijk hiervoor op 
www.fysiotherapietilburg.nl 
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Vlakbij de ringbaan oost in één van 
tilburgs gezellige wijken ligt kinderopvang 
Oculus. We hebben een fijne samen-
werking met school en met andere professionals. we staan voor duurzame en 
groene kinderopvang, waar onder andere fantasie en verwondering centraal 
staan, net als het spelen en ontdekken met eventuele toekomstige klasgenootjes.

Kindercentrum Oculus is een 
Sterre Kinderopvang lokatie én 
VVE-gecertificeerd, dat wil zeggen dat wij zijn 
gespecialiseerd in voor- en vroegschoolse 
educatie. Wij werken met thema's die 
dicht bij de belevingswereld van 

kinderen staan. Binnen 
deze thema's bieden wij 
diverse activiteiten aan 
die aansluiten bij de 
verschillende leeftijden 
en stimuleren wij 
spelenderwijs 
de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden.

Wij zijn er trots op dat wij deel uitmaken van een kinder-
campus en op deze manier de doorgaande lijn van kinder- 
opvang naar de basisschool waarborgen.

Vanaf schooljaar 2017/2018 vormen we samen met 
basisschool Oculus één Kindercampus. Natuurlijk staat 

het u vrij om een andere basisschool te kiezen. Het is  
niet zo dat als u voor kindercentrum Oculus kiest, u uw  

zoon of dochter automatisch bij basisschool Oculus  
moet inschrijven. 

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht op onze website: 
Kinderopvang Oculus :: www.
sterrekinderopvang.nl/oculus

oudercommissie
De Oudercommissie van 
Kindercampus Oculus 
bestaat uit enthousiaste, 
betrokken ouders en verzorgers 
van kinderen in de kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang.
 
Wij maken de opvang graag steeds 
een stukje beter door met de directeur 
mee te denken en te praten over onderwerpen zoals opvoeding, veiligheid, 
gezondheid, voeding, spel en ontwikkeling, pedagogisch beleid, klachten 
en tarieven. Daarnaast helpen wij bij het organiseren van evenementen, 
zoals het Oculusfeest en de Dag van de pedagogisch medewerker.
 
Deel uitmaken van de Oudercommissie is leuk, interessant en nuttig. Je 
kunt informatie uitwisselen en krijgt meer inzicht in de gang van zaken en 
ontwikkelingen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, horen we 
graag wat er onder de ouders en verzorgers speelt. Dus laat u vooral horen.
  

kindercampus oculus  0 - 7 jaar St. Willebrordplein 6
8 - 13 jaar en BSO Bankastraat 2  :: www.oculuskindercampus.nl
                                                                                   Meer kinderopvang en basisscholen zie pg. 19       

Kinder 

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

K indercentrum Oculus 

           “Bij kindercentrum Oculus laten we ons leiden door           verwondering.”

Detective middag Stadstuin Theresia:

Donderdag 13 september werd de eerste radio-uitzending door      
      kinderen in Nederland live uitgezonden. Giel Beelen en Astrid de Jong 
begeleidden een groepje kinderen voor de radioshow. Ook Bert     
  Kranenbarg, Rob Janssen, Amber Brantsen en vele andere radiomakers    
        gingen terug naar de basisschool om échte kinderradio te maken. 

               De kinderen zenden uit op : radioactief.devijfhoeven.nl

Detective middag voor kinderen
(7 tot 10 jaar)

Heb jij al plannen voor de 
herfstvakantie? Nu wel!!!
Op woensdag 17 oktober kun je 
een spannende missie volbrengen in 
Stadstuin Theresia: je krijgt allerlei 
aanwijzingen, hebt live contact met een 
geheim agent en lost zo samen met de 
andere kinderen een misdaad op! 

Je bent welkom van 14.00 uur  
tot +/- 16.30 uur. 
€ 7,00 per kind.
Geef je snel op via : 
info@stadstuintheresia.nl 

Giel Beelen samen met de DJ's van Radio Actief
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Spooktocht
 

26 oktober 

Textielbuurt/straat
19:00 tot 22:00 uur

Onderweg drinken we 
drakenbloed en eten we 

afgehakte vingers.

Gratis.
Iedereen is welkom. 

Durf jij het aan? 
Geef je dan op
 (is niet verplicht). 

info /inschrijven
:  hantonlove@hotmail.com

9WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD                    OKTOBER 2018

Low Carb brood

2,1 gram per sneet je

Koolhydraatarm brood
7 gram per sneet je

Brood met weinig koolhydraten
Wilt u afvallen of volgt u een koolhydraatarm 
dieet? Kies dan voor ons Koolhydraatarm 
brood. Erg lekker en boordevol natuurlijke 
en gezonde grondstoffen. Het brood is 
rijk aan voedingsvezels en past in een 
cholesterol- en bloeddrukverlagend 
dieet.   Ons Koolhydraatarm brood bevat 
17% koolhydraten. Bij een standaard 
volkorenbrood is dit percentage 39% en 
bij een witbrood 49%. Een gemiddeld 
sneetje van ons Koolhydraatarm brood 
bevat 7 gram koolhydraten.  Ook hebben 
we het Low Carb brood. Met slechts 2,1 
gram koolhydraten per boterham behoort 
het brood tot de broden met het laagste 
koolhydraat percentage van het land!   Ons 
Low Carb brood bevat veel zaden. Hierdoor 
is het niet alleen heel koolhydraatarm, 
maar ook rijk aan vezels en eiwitten.

Koolhydraatarm

Low Carb brood

2,1 gram per sneet je

Koolhydraatarm brood
7 gram per sneet je

Brood met weinig koolhydraten
Wilt u afvallen of volgt u een koolhydraatarm 
dieet? Kies dan voor ons Koolhydraatarm 
brood. Erg lekker en boordevol natuurlijke 
en gezonde grondstoffen. Het brood is 
rijk aan voedingsvezels en past in een 
cholesterol- en bloeddrukverlagend dieet.   
Ons Koolhydraatarm brood bevat 17% 
koolhydraten. Bij een standaard volkoren-
brood is dit percentage 39% en bij een 
witbrood 49%. Een gemiddeld sneetje 
van ons Koolhydraatarm brood bevat 
7 gram koolhydraten.  Ook hebben we 
Low Carb brood. Met slechts 2,1 gram 
koolhydraten per boterham behoort dit 
brood tot de broden met het laagste 
koolhydraat percentage van het land!   Ons 
Low Carb brood bevat veel zaden. Hierdoor 
is het niet alleen heel koolhydraatarm, 
maar ook rijk aan vezels en eiwitten.

Koolhydraatarm

definitieve advert
MBakker van 
Iersel sept 2018

In de goede Iers-katholieke traditie vieren we jaarlijks 
op 31 oktober (de dag voor Allerheiligen, 1 november) 
 ‘All Hallows' Eve’ oftewel Halloween. Op kinder-
boerderij Kerkibo kun je woensdagmiddag 31 oktober 
weer enge pompoenen komen maken! Je hoeft 
je niet op te geven; we hebben heel wat pompoenen 
voorradig en desnoods doe je het uitlepelen en snijden 
samen. Ouders begeleiden. Het is van 14 tot 16 uur. 

Ontdektstation013 is van 13 tot en met 21 oktober geopend. De hele herfstvakantie zijn 
alle kinderen en ouders die het leuk vinden om in de weer te zijn met allerlei verrassende 
uitdagingen, welkom. Voor € 5,- per persoon ga je aan de slag met allerlei toffe activiteiten.
Maak bij onze nieuwe scheikundeshow je eigen eetbare vegan slijm. Maak je eigen film bij 
het greenscreen of bouw je eigen creatie in de scraphoek. Tussen de activiteiten door kun 
je bijkomen in onze horecahoek met je zelfgemaakte ranja uit de ranjafabriek 
of iets anders lekkers.
 
Let op! Kinderen mogen alleen onder begeleiding naar binnen. Ontdekstation 
is leuk voor jong en oud! Meer informatie: :  www.ontdekstation013.nl.
 

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

Open do-vr-za 9.00 - 17.00 u
Besterdring 54 • Tilburg

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Pompoen snijden

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.

Foto: Nick Luypen

Vrijwilligers 
Kinderboerderij Kerkibo is elke dag geopend. In het 
weekend werken wij met vrijwilligers en we kunnen nog 
mensen gebruiken. Heeft u belangstelling hiervoor? Kom 
dan gerust eens langs, Bisschop Bekkerslaan 202a, of 
mail ons : kerkibo@goirke-hasselt.nl
Meer informatie over Kerkibo : www.kerkibo.nl

Spooktocht
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veilige omgeving. Doordat je in een groep 
werkt kun je elkaar een spiegel voorhouden, 
stimuleren en motiveren. Je bent een 
klankbord voor elkaar. Gaandeweg ontstond 
voor mij de weg die ik wil volgen."

Sandra: 

"Als je gaat lopen ontstaat 
er vanzelf een weg."

"En nu… Mijn creativiteit stroomt weer. 
Ik heb het schrijven en fotograferen weer 
opgepakt. Ik geniet ervan en het geeft me 
veel energie. Regelmatig plaats ik foto’s en 
teksten online waar ik mooie reacties op krijg. 
Daarnaast heb ik mezelf aangeboden als 
huis-/dierenoppas. Binnen drie weken zat ik 
voor de maanden juli/augustus volgeboekt. 
Zo heb ik weer even een plekje voor mezelf 
en voel ik me zinvol doordat ik iets voor de 
dieren en huiseigenaren kan betekenen. 
Ook ben ik stiltewandelingen gaan 
organiseren. De stilte, vooral in de natuur, 
brengt mij inspiratie en inzichten. Bijzonder 
mooi om dit met anderen te kunnen delen.

Doordat ik weer in beweging ben gekomen, 
weet ik wat mijn kwaliteiten en verlangens 
zijn. En nu ik actie onderneem, zit ik weer 
in een opwaartse spiraal. Ik kies ervoor om 
vrijwilligerswerk te gaan doen om weer 
nieuwe ervaringen op te doen en zelf-
verzekerder te worden in mijn kunnen. 

Mijn doel, een andere baan, heb ik nog 
niet bereikt. Maar ik sluit het traject bij De 
Krachtcentrale af met een grotere rijkdom; 
nieuwe vriendschappen, eigenwaarde en  
ik ben weer in beweging. Ik voel me daardoor  
veel beter en heb weer het vertrouwen 
dat ik mijn doelen ga halen.”

Menss helpt je vooruit
Menss is er voor volwassen Tilburgers die een 
nieuwe start willen maken en kansen willen 

pakken. Bijvoorbeeld door het doen van 
vrijwilligerswerk of het volgen van 
een leerzame training of cursus. 
Lijkt je dat wat? Kijk dan eens op :  

www.dekrachtcentrale013.nl  
en meld je aan voor      
een vrijblijvende    
       kennismaking. 

Pop-up museum 
tentoonstelling van 150 jaar nederlandse spoorwegen.

Vrijwilligers vertellen over 150 jaar Spoorwegen. 
Een unieke expositie met veel waardevolle attributen.

Openingstijden:
maandag, dinsdag en woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur.

De tentoonstelling is tot 20 oktober.

Door: Claudi Olieslagers, welzijn Den Herdgang

U heeft hem vast wel eens gezien in de wijk: Alberto de Jezus,  
een van onze wijkagenten. Hij kent uw wijk als geen ander. Samen 
met Pieter Dingemans zorgt hij hier voor de veiligheid. Alberto 
is 47 jaar en al 18 jaar agent en sinds 7 jaar onze wijkagent. 
Zijn wijk bestaat uit Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt.

Alberto is agent geworden omdat hij na een tijdje in het leger te 
hebben gezeten niet meer kon wennen aan een 9-tot-5-baan, en 
omdat hij de contacten met allerlei verschillende mensen zo prettig 
vindt. Alberto is het aanspreekpunt van de wijk en werkt aan de 
veiligheid in de wijken. Dit doet hij natuurlijk niet alleen, maar samen met 
veel instanties. Gezamenlijk proberen ze de problemen op te lossen.

Onze wijk
Alberto vindt de diversiteit van mensen en de combinatie van woonwijken en industrie mooi.  
Het mooiste plekje in de wijk vindt hij de Gasthuisring en de omgeving van het Wilhelminapark  
met zijn vele personen en problemen. Hij maakt zich wel wat zorgen om de toenemende 
armoede en verloedering. Helaas weten ook nog niet alle mensen de weg naar de hulp-
verlenende instanaties. Ik vraag Alberto wat hij als eerste zou doen als hij minister van Justitie 
en Veiligheid zou worden. Hij antwoordt dat hij dan als eerste het immigratieprobleem zou  
aanpakken en verbeteren. Verder zou hij zaken graag eerder gestraft willen zien en ieders  
DNA veiligstellen, zodat ook meer zaken kunnen worden opgelost.

Ouderen
Zelf werk ik met een kwetsbare groep, de ouderen. Vaak hoor ik ze zeggen “aangifte doen  
heeft toch geen zin”. Ik vraag Alberto: wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Alberto  
geeft aan altijd te melden als er iets verdachts gebeurt of iets waar ze zich veel zorgen over  
maken. Zodat bepaalde zaken in de gaten gehouden kunnen worden.

Bereikbaarheid
Alberto benadrukt dat je bij spoed direct 112 moet bellen. Voor wat minder dringende zaken  
kunt u bellen met 0900-8844. Mensen die in het bezit zijn van een computer kunnen ook  
altijd online melding maken van zaken waarbij het geen spoed betreft.

Door dit gesprek zijn we heel wat wijzer geworden. Ten onrechte denken mensen vaak dat 
ze de politie niet mogen bellen. Maar u bent de oren en ogen van de wijk. Samen kunnen 
we onze wijk veiliger maken. Als u te veel gaat bellen wordt u vanzelf aangesproken.
Voor meer informatie: kijk op : www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten  
Vul de locatie in en klik op de wijkagent waar u meer van wil weten.

In gesprek met wijkagent Alberto de Jezus

Alberto de Jezus

Maart 2017 trok Sandra de stoute schoenen 
aan en meldde zich aan voor een traject bij 
De Krachtcentrale 013. Omdat Sandra wat 
onverwerkte zaken uit het verleden had, 
die een negatieve invloed hadden op haar 
zelfvertrouwen, was het belangrijk om weer 
positieve ervaring op te doen. Inmiddels 
heeft ze haar traject met succes afgesloten. 
Hieronder deelt ze haar bijzondere verhaal: 

“Al een lange tijd stond ik stil."
"Uit mijn part-time baan haalde ik weinig 
voldoening en mijn kwaliteiten werden 
niet optimaal benut. Ook woonde ik 
noodgedwongen weer bij mijn ouders en 
ondernam niet veel dingen meer waar 
ik écht plezier aan beleefde. Hoewel het 
verlangen naar een inspirerende baan, een 
plek voor mezelf en het ondernemen van 
leuke activiteiten er wel was, lukte het mij 
niet om hier concrete stappen in te zetten. Ik 
voelde me onzeker en zat in een neerwaartse 
spiraal. Dit was niet wat ik wilde.

Door in beweging te komen en op zoek te  
gaan naar hulp, maakte ik kennis met  
De Krachtcentrale.
Hier begon de ontdekkingstocht naar mijn  
kwaliteiten, passie en drijfveren. Er is hier  
ruimte om te experimenteren, te leren 
en uit je comfortzone te stappen in een 

Programma Menss, De Krachtcentrale 013
Door: Sandra Claassen i.s.m. Regine Griep 

De trainingen van De Krachtcentrale 013 zijn onderdeel van het programma Meedoen  
en Sociale Stijging, kortweg Menss.

 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

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   

27 september 
oogstfeest
van 15.00 tot 16.30 uur, entree € 3,50
4 oktober 
dierendag, voor ieder wat wils 
aan dieren.
van 15.00 tot 16.30 uur, entree € 2,50
 

18 oktober
Herftstukjes maken
van 15.00 tot 16.30 uur, entree € 3,50 
1 november
optreden golden oldies duo
van 15.00 tot 16.30 uur, gratis entree!50PLUS Tilburg, Berkel- Enschot en Udenhout 

zit sinds 27 maart jl. in de gemeenteraad 
en wil graag de senioren van Tilburg 
vertegenwoordigen. Dat kan alleen als je 
weet wat er echt leeft. Naast contacten met 
o.a. KBO Tilburg, De Wever, ouderenraad 
Tilburg en ContourdeTwern, willen we ook 
van de mensen zelf horen wat er leeft. 

De partij 50PLUS houdt een spreekuur 
waarbij u alle vragen die betrekking hebben 

17 oktober, spreekuur partij 50PLUS in De Baselaer

op de gemeente wat betreft wonen, WMO,  
veiligheid e.d. kunt delen.
 
Graag zien wij u op 17 oktober en 14 
november tussen 15.00 en 16.00 uur in  
wijkcentrum De Baselaer. 
Namens 50PLUS zijn Dhr. B Maessen 
en Dhr. C Schuurmans aanwezig. 

U kunt ook natuurlijk vragen stellen via 
onze site : www.50PLUStilburg.nl

Heeft u vragen die betrekking hebben op de gemeente wat betreft wonen, WMO,  
veiligheid e.d.? Kom dan naar het spreekuur van de partij 50PLUS in De Baselaer! 

Activiteiten in Brasserie de Refter. U bent welkom! 

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

Bevordering van de gezondheid en de 
eenheid van lichaam en geest.

Voor alle leeftijden.
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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  
Vrijdag        tot 20.00 uur 
 
Verkoop 
Donderdag 25 oktober 
10.00 tot 14.00 uur 
Fitts mode en accessoires  
 
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden 
013 583 18 55 
 

Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Leoni 
Hoogendoorn 013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
   
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. 
 
Bruin Café 
Op vrijdagavond is ons Bruin Café 
tot 20.00 uur geopend. Kom gezellig  
‘efkes buurten’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
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. 
 
Ontspanning  
Zondag 30 september 
14.30 tot 16.30 uur  
Zondagmiddagmatinee met 
Troubadour Peter Dupont 
 
Woensdag 10 oktober * 
14.30 uur  
Bingo  
In het Parochiehuis 
Vredeman de Vriesstraat 38 
 
Woensdag 31 oktober* 
14.30 uur 
Pizza bakken met de Fudji 
 
Zondag 4 november 
14.30 uur 
Smartlappenkoor  
De Begiona’s 
t.g.v. 37e verjaardag  
Den Herdgang 
 
*Entree zonder welzijnspas: 
 € 5,00. Voor sommige activiteiten 
vragen we entree. Hierbij zit 
koffie/thee inbegrepen. Mensen die in 
het bezit zijn van een welzijnspakket, 
betalen geen entree.  

Feestweek  THÉ DANSANT  
Traditiegetrouw hebben we in de 
eerste week van oktober een 
feestweek. 
 
Maandag 1 oktober 
14.30 uur, opening met  DJ Peter 
Oerlemans. Met een  
exhibitionshow van Jan & Alicia. 
 
Dinsdag 2 oktober 
14.30 uur, Country line dance in  
De Poorten. 
 
Woensdag 3 oktober 
14.30 uur, 4 rondes bingo, met een 
fantastische afsluiting.  
 
Donderdag 4 oktober 
17.00 uur, Diner Dansant met onze 
eigen Gangmaokers. 
Inschrijven via restaurant.  
 
Vrijdag 5 oktober 
14.30, optreden Rob en Kelly. 
 
Zaterdag 6 oktober 
14.30 uur, naar de Danschool met  
DJ Jan & KBO Berkel-Enschot. 
 
Zondag 7 oktober 
Dansspektakel met Henk & Miriam en 
Maarten & Madelon. 
 

 Entree € 5.00 per dagdeel 
m.u.v. Diner Dansant. 

     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 2 okt t/m 18 nov 
 

 

02 - Rozenkrans bidden - 16.30 
05 - Samen Zingen - 14.30 
07 - Koopzondag - 14.30 
       Entree: gratis   
09 - Rozenkrans bidden - 16.30 
12 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Ons Hermenieke - 14.30 
13 - Eucharistieviering - 16.00 
16 - Rozenkrans bidden - 16.30 
19 - Samen Zingen - 14.30 
21 - Zondagmatinee met optreden  
       van Berkel-Enschot Zingt -  
       14.30 
27 - Rozenkrans bidden - 15.30 
27 - Eucharistieviering - 16.00 
30 - Rozenkrans bidden - 16.30 
31 - Herdenkingsdienst ter 
       nagedachtenis aan 
        overleden bewoners - 18.30 
 

 

02 - Samen Zingen - 14.30  
04 - Zondagmatinee met optreden  
       van Bart van Loon - 14.30 
        Optreden in het kader van   
        het 30-jarig bestaan van  
        De Bijsterstede 
09 - Samen Zingen - 14.30 
10 - Eucharistieviering - 16.00 
18 - Zondagmatinee met optreden  
       van Zand, Zeep en Soda  
        -14.30 
● Voor onze matineeoptredens geldt een  
    entreeprijs van €4,- (incl. 1 kop koffie/thee), 
    tenzij anders vermeld. 
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen. 

 

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

 
Wist u dat u als wijkbewoner ook 

gebruik kunt maken van onze 
maaltijden?  

Bent u 65 jaar of ouder dan betaalt u 
bij ons voor een drie gangen menu 

(exclusief consumpties)  
slechts € 7,75.  

 

Bent u jonger dan 65 jaar dan 
betaalt u (exclusief consumpties)  

slechts € 9,50. 
 

Vooraf reserveren is niet 
noodzakelijk, doch gewenst. 

Wij verwelkomen u graag in ons 
restaurant en wensen u daarbij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word vrijwilliger bij de wever!

Geven maakt blij en onze cliënten 
zijn blij met jouw inzet. Kijk op 

www.dewever.nl 
voor alle vrijwilligersfuncties.
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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

Pas op voor babbeltrucs
In Tilburg worden inwoners regelmatig slachtoffer van zogenaamde babbeltrucs. Onbekenden bellen aan  
en gebruiken een smoes om binnen te komen en geld of kostbaarheden te stelen. Er zijn tips en trucs om  
dit te voorkomen.

•  Kijk voordat u de deur opent wie er heeft aangebeld. Bij gebouwen met een centrale voordeur is het  
belangrijk om alleen open te doen voor eigen bezoek. De deur op een kier openen kan ook. Dat kan met  
een deurketting of een kierstandhouder. Laat nooit onbekenden binnen, ook niet als ze betrouwbaar en 
onschuldig ogen. 

•  Wilt u binnen iets pakken, bijvoorbeeld voor een collecte? Laat mensen buiten staan en doe de deur dicht.

• Loop niet met iemand naar buiten. Dieven komen namelijk vaak met zijn tweeën.

•  Alleen thuis? Sluit de achterdeur af. Soms komt iemand via de achterdeur binnen terwijl een inwoner aan de 
voordeur staat te praten.

• Geef nooit een pinpas of pincode af en betaal geen porto voor niet bestelde pakjes.

•  Dieven doen zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Maar meteropnemers komen nooit onaange-
kondigd langs. Bovendien dragen zij een uniform met logo, hebben ze een legitimatiebewijs (vraag hiernaar) 
en komen ze met een bedrijfsauto. 

•  Dieven kunnen soms vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.

Nieuwe wethouder op bezoek

De nieuwe wijkwethouder Esmah 
Lahlah was 16 augustus op ken-
nismakingsbezoek in Oud-Noord. 
Hier bezocht zij onder meer de 
vrouwen van Vrouwenkracht, de 
Kasteel- en buurttuin in het 

Stenen Kamerpark en het Textiel-
plein. Wethouder Lahlah wil Oud-
Noord beter leren kennen en gaat 
graag in gesprek met bewoners 
die een leuk initiatief of idee heb-
ben voor de buurt.

Omgevingsmanager aan het woord 
Natascha Verhaaren werkt al 15 jaar in de wijken, 
waarvan de afgelopen vijf jaar in Oud-Noord.  
"Ik wilde heel bewust binnen de Ringbanen, in 
de oude stad werken. Ik vind deze wijk zo leuk 
omdat het erg divers is: elke buurt is anders." 

"Als omgevingsmanager zet ik me in voor de wijk, 
samen met de wijkregisseur. Voor Oud-Noord is 
dat Jaap Quispel. Hij gaat over klachten en com-
plexe meldingen in het openbaar gebied. Maar 
hij pakt ook sociale problemen aan, zoals bijvoor-
beeld overlast van buren. Mijn rol is meer het bij 
elkaar brengen van partijen. Zo ben ik de link tus-
sen sociaal werk en de buurt. Bijvoorbeeld tijdens 
het Hasselts uurtje; iets dat we elke maand doen. 
We komen samen om te bespreken hoe het gaat in 
de buurt. In eerste instantie omdat we een focus- 
en een aandachtswijk zijn. Maar het uurtje wordt 
steeds leuker en nuttiger omdat meer partijen 
aansluiten. Zo zitten we om tafel met Thebe, de 
wijkagent, RIBW. En natuurlijk met bewoners. 

Er komen in de wijk veel leuke initiatieven van de 
grond. En zo'n initiatief inspireert mensen, wat 
weer kan leiden tot een ander initiatief. Een mooi 
voorbeeld vind ik de moestuinbakken die bewo-
ners wilden aanleggen bij flats. Hier ontmoetten 
verschillende vrouwen elkaar en samen hebben ze 
Vrouwenkracht opgestart. Zij bespreken onderwer-
pen zoals gezond eten, sport en geldzaken. Ver-
volgens hebben ze bedacht om anderen te helpen 
en ondertussen geven de vrouwen van deze club 
weer fietsles aan andere vrouwen. Wat ook mooi 
is, dat sommige initiatieven groter worden dan de 
wijk. Statushouders die elkaar ontmoeten in de 
Poorten, daar komen ook statushouders uit andere 
wijken op af. 

Thema's en acties
De belangrijkste thema's in de wijk zijn armoede en 
vervuiling. Om dat aan te pakken zijn verschillende 
acties in het leven geroepen. Zo worden er kerst-
pakketten uitgedeeld en we hebben al jaren een 
opruimdag. Buurtbewoners prikken samen vuil en 
helpen elkaar hun zolder of voortuin op te ruimen.  
Zo leren ze elkaar kennen. En ondertussen ziet de 
buurt er weer netjes uit.  

" Er komen veel initiatieven  
van de grond in de wijk" 

Naast de zaken die 'nodig' zijn organiseren we 
natuurlijk ook gewoon leuke dingen. Zo waren er de 
vorige twee jaar filmavonden in de open lucht. En 
er is een buurtmarkt waar mensen gratis de kra-
men mogen gebruiken. Deze wordt georganiseerd 
door de wijkbewoners. Het initiatief voor dit soort 
dingen komt vaak uit de buurt. Van de wijkraad, de 
wijkagent, sociaal werk, de woningcorporaties, de 
parochie of natuurlijk van de wijkbewoners zelf. En 
wij helpen waar het nodig is. We maken samen ook 
een actieplan / een wijkagenda. 

Werk in de wijk 
Er is veel veranderd in de manier waarop we vanuit 
de gemeente werken. Vroeger ging het meer om het 
fysieke: dus over nieuwbouw, wegwerkzaamheden 
of groen. Nu gaat het veel meer om de verbinding, 
het sociale aspect en dus probeer ik vanuit de wijk te 
kijken, met de bril van de bewoner. Eigenlijk veel logi-
scher. Als gemeente willen we sowieso weer meer de 
wijken in. De stad is nou eenmaal van ons samen, we 
moeten het met z'n allen doen. Alle tips en ideeën 
zijn dan ook welkom; onze contactgegevens staan 
onderaan deze pagina. 

Verkoper aan de deur

Babbeltrucs gebeuren voornamelijk aan de deur en ook wel bij pinau-
tomaten. De dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is 
alert op deze vorm van diefstal. Een deursticker met waarschuwing is te 
krijgen bij een van de Tilburgse stadswinkels. Mocht het toch misgaan, 
bel dan zo snel mogelijk de politie via 0900 8844.

Wethouder Lahlah in gesprek met de vrouwen van vrouwenkracht en  
een vrijwilliger in de wijk.

Natascha en Jaap tijdens de kwartaal lunch voor professionals en wijkraden.  
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Het repertoire bestaat uit klassieke muziek, 
waaronder stukken uit musical, opera en 
operette, filmmuziek en volksmuziek. U kunt 
Resurrexit vinden op de Tilburgse podia,  
in de wijkcentra en in de zorgcentra. 
Incidenteel verzorgen we een viering in 
de Petrus Donderskerk en op verzoek ook 
enkele in de Mariakerk aan de Schans. 

In de tweede helft van dit jaar staan weer 
een aantal activiteiten op de agenda, die 
voor het publiek gratis toegankelijk zijn: 

Vrijdag 12 oktober, 13.00 uur, nemen wij 
deel aan de 55+-seniorendag, georganiseerd 
door de F.T.Z. (Federatie Tilburgse Zang-
verenigingen) waaraan negen koren 
deelnemen en welke gehouden wordt in  
ontmoetingscentrum ’t Plein, Udenhout. 
 

Voor de 32 leden van het 
gemengd koor, betekent de 
naam Les Amis meer dan 39 jaar 
vriendschap en samen zingen. 
Een koor bij u om de hoek, 
waarbij wat kennis, lust en  
gezelligheid om te zingen, de  
drijfveer is tot behoud van  
dit koor.

Wij bieden een mooi en 
verrassend vierstemmig 
repertoire, zowel Nederlands, 
Engels als Duitstalig. Liederen 
door de dirigent geschreven en 
gecomponeerd, zijn een groot 
kenmerk van het koor en brengen 
u emotie en vreugde uit het leven.

Kom luisteren en genieten 
bij een optreden van onze 
jaarlijkse najaarsconcerten. 

Het koor staat onder leiding 
van dirigent Jan Aarts, met 
Munira Jakunina aan de piano.

De wekelijkse repetities zijn 
op maandagavond in de 
Lambert de Wijsstraat  nr.13 
van 20.00 tot 22.00 uur.
Kun je zingen? U bent 
van harte welkom.
Voor meer info 
: www.koorlesamis.nl  
of facebook: 
Gemengd koor Les Amis.

Zondag 18 november, 14.00 uur, treden wij 
als gastkoor op in wijkcentrum De Baselaer met 
het jubilerende gemengd koor Les Amis. Blijf 
ons volgen in uw wijkkrant Tilburg Oud-
Noord betreft deze Buurtbühne, die mede 
mogelijk is gemaakt door de organisatie 
Art-fact en stichting ContourdeTwern. 

13 januari, Nieuwjaarsconcert 
Binnenkort starten ook de voorbereidingen 
voor het Nieuwjaarsconcert op 13 januari  
met de Koninklijke Harmonie Orpheus, 
dat wegens succes ook volgend jaar weer 
doorgang zal vinden. 
   
Meedoen en Aanmelden
Wij hopen dat u in groten getale naar onze 
concerten komt luisteren, maar om deze 
activiteiten te kunnen blijven doen hebben 

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Inloophuis Midden-Brabant 
De Wever Thuis en Inloophuis Midden-Brabant samen voor uw ‘zorg’
Palliatief spreekuur, op afspraak 2-wekelijks op donderdag 
tussen 13.00 en 16.00 uur. Het spreekuur wordt vergoed vanuit diverse  
financieringsbronnen (o.a. zorgverzekering).

9 oktober, thema-avond: Energetische therapie
Gratis een interessante en interactieve avond, verzorgd door Natuurgeneeskundig  
therapeut Marjon Ketelaers, waarin aandacht is voor de volgende onderwerpen:  
wat is het?; hoe kan het mij helpen?; samenwerking therapeut - cliënt; energetische  
therapie bij kanker/chemotherapie.
Aansluitend ga je zelf aan de slag met heel fijne oefeningen, die jouw handvatten kunnen  
worden om 'lichter' door het leven te gaan. Je leert een positieve invloed te hebben  
op je angsten, je gedachten en geluksmomenten. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

23 oktober, lezing: Na kanker, positief op weg naar morgen
Verzorgd door Corina Roelands, o.a. ervaringsdeskundige & coach. Zij heeft het boek 
“Neeltjes-Tour” t.b.v. het Verbeetenfonds geschreven. Een lezing waarbij aandacht is  
voor positieve weg naar genezing. Vrijwillige bijdrage: donatie komt ten goede aan het  
Inloophuis. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur

3, 17 en 31 oktober, cursus 'Haast je Langzaam' 
'Festina Lente' oftewel 'Haast je langzaam'. Deze cursus betreft een combinatie van meditatie 
en creëren ofwel intuïtief creatief werken. Met meditatie als uitgangspunt gaan we door  
middel van verschillende creatieve technieken een bepaald thema vormgeven, zoals loslaten,  
bezieling en in je kracht staan. Technieken die we gaan gebruiken zijn o.a. tekenen,  
schilderen en boetseren. Kosten: € 5,00

Zingen voor je leven 
Zingen voor je leven – Tilburg is een koor voor 
iedereen die op welke manier dan ook met kanker 
te maken heeft (gehad), patiënten en hun naasten. 
We streven naar een ontspannen sfeer tijdens de 
repetities. Zingen geeft positieve energie en kan 
daarom een bijdrage leveren aan het leven met je 
ziekte. Zingen voor je leven – Tilburg maakt deel uit van het landelijk Zingen voor je leven 
korennetwerk van Kanker in Beeld en wordt verzorgd door Anneke Doek, bijdrage € 5,00.

Meer informatie Inloophuis Midden Brabant: agenda pg. 18

Gemengd koor Resurrexit zoekt enthousiaste leden voor haar seniorenkoor. De wortels van Resurrexit liggen in de wijk Groeseind- 
Hoefstraat en zij houdt al meer dan veertig jaar repetitie in wijkcentrum De Baselaer en wel op dinsdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur.  
Kom ons vrijblijvend beluisteren. Resurrexit staat onder de bezielende leiding van Wil van Leijsen en wordt sinds 1 juli 2018  
begeleid door Ellen Walschots. 

we leden nodig die onze vereniging op korte  
termijn komen versterken. Iedereen en van  
iedere leeftijd is welkom. 
Ons motto: 

"Elke leeftijd heeft zijn charme"  

U kunt zich aanmelden via onze website 
: www.resurrexit.nl en via e-mail 
: info@resurrexit.nl of telefonisch 
voorzitter Jan Kapitein : 013 455 05 29, of 
via secretaris Jan de Groot : 06 83 69 90 26.
 
Als aspirant-lid hebt u ter kennismaking 
met dit enthousiast seniorenkoor vanaf 
de datum van uw aanmelding een 
maand geen contributieverplichting. Wij 
hopen op uw komst en wensen u bij de 
komende concerten veel luisterplezier.

Les Amis, samen 40 jaar zingen 

Cantiqua Concert voert de wereldpremière 
uit van de Caeciliacantate “Muze van 
ons hart” van Arjan van Baest, tezamen 
met de Theresienmesse van J. Haydn.

Op 4 november wordt de wereldpremière van 
de Caeciliacantate 'Muze van ons hart'  
uitgevoerd in de Petrus Donderskerk, 
Enschotsestraat 124 te Tilburg. In opdracht  
van Cantiqua Concert heeft Judith ter 
Hofstede de tekst geschreven en Arjan van  
Baest, de dirigent van het koor, componeerde  
de muziek. 

De uitvoerenden van dit concert zijn 
Cantiqua Concert en het orkest Appassionate 
Consort. De vocale solisten zijn Kyra van 
Camerijk (sopraan), Eline Welle (alt), Peter 
Vos (tenor) en Mark Ellis Gough (bas). 
De piano wordt bespeeld door Gabrielka 
Clout en Henk de Croon is de organist. 
Regie Lieve van Tuijl. De algehele artistieke 
leiding is in handen van Arjan van Baest.

De aanvang van het concert is 15.00 uur.
De toegangskaarten à € 15,- (incl. koffie/
thee tijdens de pauze) zijn te bestellen bij: 
Lia de Kok, : 013 5334132 of per email 
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com of op 
de site : www.cantiqua.nl/kaartverkoop.

Resurrexit zoekt leden! 

4 november, Wereldpremière 
Cantiqua Concert 
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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 19 oktober 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 5x de WTON tas en  

        5x de 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 juli: een foto van de voormalige 
Maria ulo aan de Goirkestraat 72

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 12.00u geopend, Afscheidshuis In Harmonie

De Poorten:
Dinsdag 11.00u, Tai Chi lessen, TuiNa praktijk
Woensdag 20.00u, Dansbeleving  

Lessen schilderen en boetseren, woensdag 
10.00u, donderdag 14.00u, Galerie Atelier Pjotr

September
27: 20.00u, GeekborrelWYSIWYG, Deprez gebouw
29: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
        20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
30: 12.00u, Dag van ouderen, 
        barbecue en bingo, St. Aoda2

Oktober
1 t/m 5: Making Space dansweek, Wijk Theresia
1 t/m 7: Feestweek THÉ DANSANT, Den Herdgang
  2: 19.30u, start rik concours, SST6
  3: 10.00u, cursus 'Haast je langzaam', IMB1
  4: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
  6: 19.00u, Duitse avond, Het Spoor
  7: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
       13.30u, concert Les Amis, t Plein Udenhout
  9: 19.00u, Thema-avond:     
       Energetische therapie, IMB1 
10: 14.00u, Cabaret middag in De Baselaer
12: Deadline editie november WTON 
       13.00u, Optreden Resurrexit, t Plein Udenhout
      18.45u, Film, De Poorten 
      21.00u, Popronde Tilburg, KM3 
12 t/m 14: 10.00u, KnitenKnot, Koepelhal
13: 11.00u, rommelmarkt Bouwmeesterbuurt

13 t/m 21: Herfstvakantie-activiteiten, 
      Ontdekstation013

16: 10.00u, Workshop: Bloemschikken herfst, IMB1
       12.00u, Eten en optreden, St. Aoda2
17: 09.30u, Workshop mandala tekenen, IMB1
      10.00u, cursus 'Haast je langzaam', IMB1
      12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
      14.00u, Detectivemiddag v. kinderen, SST6
18 t/m 20: 10.00u, PaperPassion, Koepelhal
19: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten
20: 11.00u, Repair Café, De Baselaer
       12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
21: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
22: 20.00u, sjoelen, Café Bierings
23: 19.00u, Lezing: Na kanker, positief       
       op weg naar morgen, IMB1
24: 20.00u, Lezing: De schok van het nieuwe, SST6
       20.00u, Science Improv Jam:   
      Duurzaam op reis? KM3
26: 19.30u, Tegenlicht Meetup   
      Tilburg: Dokteren met DNA, KM3
27: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
       20.00u, Sjoelen, Café Bierings
31: 10.00u, cursus 'Haast je langzaam', IMB1
       14.00u, Pompoen snijden. Kerkibo
       20.00u, Meet Up #MeToo@Tilburg, KM3   
t/m 31: Tilburg maquette, begane grond
        Bibliotheek Tilburg Centrum 
 

De agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
wordt zorgvuldig samengesteld, echter is het altijd 
mogelijk dat gegevens niet kloppen. Informeer bij 
betreffende activiteit. Aan sommige activiteiten 
kunnen kosten zijn verbonden, informeer: 
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, 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 eind 2018 gepland staat in de                 
             LocHal van de Spoorzone. Burgemeester          
             Brokxlaan 18. www.bibliotheeknieuwestijl.nl
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan.
             www.facebook.com/DeNieuweJordaan
5Wijklunches Het Spoor, € 2,50 p.p. van te voren          
            opgeven bij de MFA
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A           
             info@stadstuintheresia.nl
Meer activiteiten: Woonzorgcentra pg. 14 en 15
Wijkcentra pg. 6                   ContourdeTwern pg. 20

November
  1: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
  4: 10.00u, Buurtmarkt, ContourdeTwern
      13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
       15.00u, Uitvoering Cantiqua Concert, 
      Petrus Donderskerk 
   7: 09.30u, Workshop mandala tekenen, IMB1
   8: Editie november WTON 
  9: 18.45u, Film, De Poorten
11: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
14: 20.00u, Science Improv Jam: 'Hé', KM3
15: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1 
16: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten
17: 11.00u, Repair Café, De Baselaer
       20.00u,  Sjoelen, Café Bierings
18: Reunie Tafeltennisvereniging Irene
       13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
        14.00u, Optreden Resurrexit, De Baselaer
23: Deadline editie november WTON
24: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
26: 19.00u, Spooktocht, ANJ4
28: 12.00u, Eten en verrassingsmiddag, St. Aoda2
29: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1

December
  1: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
  2: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
  5: 09.30u, Workshop mandala tekenen, IMB1
  8: 20.00u, Sjoelen, Café Bierings
11: 10.00u, Kerstreis met eten, St. Aoda2
12: 09.30u, Workshop mandala tekenen, IMB1
13: Editie december WTON
       12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
14: 18.45u, Film, De Poorten 
15: 11.00u, Repair Café, De Baselaer 
       12.00u, Kerst-Wijklunch, Het Spoor5
16: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
       14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
25: 12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
29: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
30: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6

EIND 2018: Verhuizing Kennismakerij Spoorzone   
                          naar de LocHal Spoorzone, KM3  
Januari
  5: 14.00u, Nieuwjaarfeest, St. Aoda2
11: 18.45u, Film, De Poorten 
13: Nieuwjaarsconcert Resurrexit met de  
       Koninklijke Harmonie Orpheus
26: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4

Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in de agenda? 
Voor activiteiten van buurtbewoners, verenigingen, stichtingen en goede doelen is een plaatsing van een 

agendapunt meestal gratis, zo ook een zelfgeschreven artikel. 
Voor agendapunten van ondernemers wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Wilt u uw contactgegevens in de wijkinformatie in de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord? 
Wilt u altijd vindbaar zijn voor de bewoners in uw wijk?

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: mevrouw Marianne Amzay-van den Hout 
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: mevrouw Thea Maas 
5x een WTON tas zijn gewonnen door: Mevrouw Marie-José Salden, Mevrouw Corrie van Bijnen,  
                                                                        Mevrouw Annemarie van Hest, Mevrouw Elly Smits en Mijnheer Peter Vos
5x een WTON pen zijn gewonnen door: Mijnheer Rogier Mommers, Mevrouw Klara Linnenbank,  
                                                            Mevrouw Anouk Jansen, Mevrouw Agnes Remeijsen en Mevrouw Berty Schmitz.

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. De nylon beautycase moet worden opgehaald de andere prijzen: 
bloemenbon, tas en pen worden bij u in de brievenbus gedaan.
Van harte gefeliciteerd! 

Agenda

Opgave oktober

!Nieuw! WTON tas en WTON pen
Te winnen met de fotowedstrijd van de Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord een WTON tas of de WTON pen. 
Ook te koop: tas € 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00. 
Zo steunt u de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Stuur een mailtje naar de redactie, alvast bedankt.

De foto’s van de fotopuzzel van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord maken soms veel  
herinneringen los bij de buurtbewoners die een antwoord inzenden. Hieronder een aantal  
reacties op de foto in de juli-editie.

Reacties wijkbewoners op wijkpuzzelfoto’s

Marianne Amzay-van den Hout:
“Deze foto herkende ik meteen als de voorgevel van de 
voormalige Maria ulo aan de Goirkestraat 72. De deur 
was eigenlijk de hoofdingang, maar de leerlingen gingen 
via de speelplaats door de zijdeur naar binnen. De twee 
grote ramen ernaast waren van de docentenkamer. De 
enige keer dat ik daarbinnen ben geweest was voor mijn 
godsdienstexamen. De pastoor nam het examen af in bijzijn 
van zr. Elisia Pröpper, destijds hoofd van de meisjes ulo. Geen 
godsdienstdiploma, dan mocht je ook geen examen doen.
Ik was hier leerling van 1956 tot 1960. Heb op 19 juli 
1960 met goed gevolg mijn examen afgesloten. Ik 
bewaar fijne en goede herinneringen aan deze periode 
in mijn leven. De school en het voormalige klooster 
ernaast zijn verbouwd tot appartementen.”

Herkent u de locatie van de nieuwe opgave, heeft u ook een leuke herinnering of verhaal  
hierbij en deelt u dat graag met onze lezers? Stuur dan uw verhaal mee met uw inzending.  

   Bijzondere verhalen en herinneringen worden in de wijkkrant  
geplaatst. En wie weet wint u een boeket, beautycase  
       of een WTON tas of -pen. 

Anouk Jansen:
“De voormalige Mariaschool is te vinden in de Goirkestraat 72-74, 
ik woonde er ooit tegenover als student. Ik herkende het direct!”

Foto: Henriëtte van Raak

Foto: Mari-Anne Berkers

Wijk Facebookpagina’s  
www.facebook.com                     
/mfahetspoor              /wijkcentrumdepoorten                                                                                                              
                                   /Wijkcentrum-de-Baselaer
                                           /vriendenvandewissel 
                                /ContourdeTwernOudNoord

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

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

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

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

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

Wijkinformatie

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, groen  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  natuur boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  kdj�kfeiboek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, ddjsdssd boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, groen  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  natuur boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  kdj�kfeiboek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, ddjsdssd boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, groen  boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  natuur boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  kdj�kfeiboek

gdvvnvarlgjnvm,bbg, ddjsdssd boek

gdvvnvarlgjnvm,bbg,  boek

             Zaterdag 13 oktober, 11.00 tot 15.00 uur
Rommelmarkt/voordeur sale in een deel van de Bouwmeesterbuurt.

(tussen Alleenhouderstraat-Ringbaan West-Outshoornstraat-
Hendrik de Keijserstraat). De inwoners verkopen voor hun deur  

spullen tegen leuke prijsjes. De verkoopplaatsen worden 
met ballonnen gemarkeerd.                                             

Voor informatie kunt u mailen naar  
: bouwmeester013@gmail.com

Georganiseerd door wijkbewoners Marion en Trees.
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Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                      www.tantepollewop.org

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

Kringloop

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

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

Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers                        013 580 21 13 
Kapitein Nemostraat 99          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

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschriften 
    Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Editie 2018 Deadline
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

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

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

Fiets

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

Schilder

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

Stomerij

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

 Supermarkt

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   

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

Muziek

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

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

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

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

Administratie

Lederwaren

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. 

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  Junioren jongens      10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  Senioren             j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  Junioren meisjes       10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  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 

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!

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 

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

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

Museum

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

Auto

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

KrisjKrasjKresj en Schalmei
Smidspad 76A                             013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
      www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj

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

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

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

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

Galerie/Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                           013 536 54 39
info@galeriepjotr.nl                06 13 57 64 44
                                              www.galeriepjotr.nl
Studio Xplo 
St Annastraat 20, verzamelpand 
De Verdieping                         013 544 08 11
info@studioxplo.nl 
www.Jofke.nl                        www.StudioXplo.nl  

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

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

Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                           013 543 42 77          
info.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 Cleijn Hasselt 
Hasseltstraat 198                        013 542 22 81
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl 
                                              www.cleijnhasselt.nl  

Dans
Dansbeleving wo-avond in De Poorten  
3 introductielessen voor € 25,-
                                                    06 2474 7030
info@dansbeleving.nl     www.dansbeleving.nl

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

Gebit

Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60                         013 535 65 29
info@mhp-tilburg.nl              www.mhp-tilburg.nl

Hobby
Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54                                 013 543 00 53
denbesterd54@gmail.com         06 14 02 71 77
do t/m vr 9.00-17.00          www.denbesterd54.nl         

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

Tuinaanleg

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

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Schaepmanstr. 42                      013 744 01 50
spoor@norlandia.nl              www.norlandia.nl
            www.facebook.com/norlandiahetspoor
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ContourdeTwern in Oud-Noord 
 
adres  MFA De Poorten

  Hasseltstraat 194

  5046 LP Tilburg

tel  013 464 92 10

adres  Wijkcentrum De Baselaer

  Hoefstraat 175

  5014 NK Tilburg

tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor

  Schaepmanstraat 36

  5041 AR Tilburg

tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel  

  Leliestraat 49

  5014 AE Tilburg

tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern. 

Filmavonden in De Poorten
Elke tweede vrijdag van de maand kun je 
genieten van een prachtige film in De Poor-
ten. De film begint standaard om 19.30 uur, 
de zaal gaat open om 18.45 uur. De entree 
is 4,50 euro, inclusief een hapje en een 
drankje. Tickets kun je kopen aan de bar 
van De Poorten. 

Agenda
12-10 The Post
09-11   Vele hemels boven de zevende
14-12  Finding your feet
11-01  Three billboards outside ebbing,  
 Missouri
08-02  Médecin de Campagne
08-03  The Leisure Seeker

De wijk Loven wordt 100 in 2019!
Dat is natuurlijk reden voor een feestje. Tij-
dens dit feest staat ‘100 jaar verhalen’ cen-
traal. Wij zijn dan ook op zoek naar verhalen 
uit de wijk. Kent u leuke, spannende, bijzon-
dere verhalen of interessante feitjes over 
Loven? Of kent u mensen die meer weten 
over de wijk? Wij horen het graag! Neem 
contact op met Shannon Odolphij, per mail 
via shannonodolphij@contourdetwern.nl, 
telefonisch via 06 537 17 087 of loop even 
binnen bij Buurthuis de Wissel, gevestigd  
aan Leliestraat 49.

Duitse avond: Jetzt geht’s los!
Op zaterdag 6 oktober vindt in MFA Het 
Spoor een Deutsche Abend plaats! Kom 
lekker genieten van deze Duitse avond met 
muziek, drankjes en hapjes. De best verkle-
de bezoeker krijgt zelfs een prijs! De entree 
is 2,50 euro, de avond begint om 19.00 uur 
en gaat door tot in de late uurtjes. Aanmel-
den kan tot en met 2 oktober bij de receptie 
van Het Spoor. Jetzt geht’s los! 

Lustrum Weduwen en Weduwnaarskoor
Tien jaar geleden begon Wendy Zwekars 
met een koor, bestaande uit deelnemers 
van Weduwen en Weduwnaars. Het is des-
tijds zo goed aangeslagen, dat ze nu een 
lustrum van 10 jaar kunnen vieren! 
ContourdeTwern wil haar en alle betrokke-
nen van harte feliciteren. Je kunt meer le-
zen over dit koor elders in deze krant. 

De gemeente Tilburg, ContourdeTwern  en 
KBO zetten in samenwerking met de ANWB 
het project ‘ANWB AutoMaatje’ op in Tilburg. 
Deze week ging het project officieel van start.

Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 pro-
cent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt 
vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Ook in 
Tilburg raken steeds meer mensen geïsoleerd 
van de buitenwereld omdat hun mogelijkhe-
den om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door 
leeftijd of gezondheid, steeds beperkter zijn ge-
worden. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer 
meedoen in de maatschappij. 

Vrijwilligers van ANWB AutoMaatje vervoeren 
met hun eigen auto minder mobiele mensen. 
Zo kunnen die weer naar de kapper, de huisarts, 
een boodschap doen, maar ook weer lekker op 

de koffie gaan bij vrienden. Om dit project tot 
een succes te kunnen maken zijn wij op zoek 
naar chauffeurs. 

• Heeft u een eigen auto? 
• Hebt u tijd en zin om met een plaatsge-

noot op pad te gaan?  

Dan zijn wij op zoek naar u! Als vrijwillige chauf-
feur krijgt u een onkostenvergoeding van 30 
cent per kilometer, plus eventuele parkeerkos-
ten. Deze vergoeding wordt betaald door de 
deelnemer. 
Uw auto moet een geldige APK en minimaal 
een WA-verzekering met inzittendendekking 
hebben. Chauffeurs moeten jonger zijn dan 75 
jaar en u wordt gevraagd om een Verklaring 
Omtrent Gedrag af te geven. U bepaalt zelf hoe 
vaak u wilt rijden. 

Wat mag u van ons verwachten: 
• ondersteuning en begeleiding
• vergoeding van de Verklaring Omtrent  

Gedrag
• deskundigheidsbevordering
• jaarlijks een bedankmoment en een leuk 

presentje
 
Contact 
Wilt u zich aanmelden of meer info? Neem dan 
contact op met Pascalle van Poppel, coördinator 
ANWB AutoMaatje Tilburg, via 06 813 30 298 of  
AutoMaatje@contourdetwern.nl. 

Zowel de medewerkers als de vrijwilligers van 
ContourdeTwern zijn trots op hun werk en dra-
gen dat graag uit. Daarom hebben we onlangs 
een boekje uitgebracht met mooie verhalen 
over ons werk in Oud-Noord. 

Het boekje is een leuke manier om ons beter te 
leren kennen. Zo vertelt Shirley van den Broek 
over de activiteiten die ze samen met kinderen 
onderneemt en laat Marcel Vlemmix je kennis-
maken met Studio Hartwerk. Hier gaan jonge-
ren aan de slag met hun passie voor muziek. 

Ook de oude(re) wijkbewoner komt uitgebreid 
aan bod. Denk aan de Huiskamer in De Baselaer, 
de stichting achter het succesvolle Zomerfesti-
val en onze diensten voor weduwen en weduw-
naars. 

Er staat natuurlijk nog veel meer in. Pik dus 
een boekje op bij jouw wijkcentrum en laat je 
inspireren. Neem gerust contact met ons op 
als je een vraag hebt of iets wilt ondernemen 

voor jouw straat, buurt of wijk. Wij vinden het 
namelijk hartstikke leuk om ook jouw verhaal te 
horen. 

Veel leesplezier!

Verhalen over ons werk in Oud-Noord

Opfrisbeurt De Baselaer
De voorzijde van De Baselaer heeft een opfrisbeurt gehad. De belettering is stukken duidelijker en de woorden op de gevel, die we samen met bewo-
ners hebben uitgekozen, geven aan waar het wijkcentrum voor staat. Eerder is het wijkcentrum van binnen verbouwd en nu ziet ook de buitenkant 
er een stuk beter uit. Kom gerust eens langs om het met eigen ogen te aanschouwen. Wij zijn er trots op! 

ANWB AutoMaatje Tilburg van start

Steunpunt Vrijwilligerswerk heet voortaan:
Vrijwilligerspunt

Je kunt bij het Vrijwilligerspunt terecht met 
al je vragen over vrijwilligerswerk en  

burenhulp, 
voor het aanmelden van vacatures 

en advies over de werving van vrijwilligers.

Iedere maandag, dinsdag en donderdag 
van 9.00 - 12.30 uur in De Poorten.

Online vind je ons op: 
www.vrijwilligerstilburg.nl


