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8 DECEMBER, afscheid Kennismakerij in Hal 79
Op zaterdag 8 december nemen we officieel afscheid van de locatie van de Kennismakerij in Hal 79.
In december verhuizen de Bibliotheek Tilburg Centrum en de Kennismakerij naar de LocHal. Vanaf
begin januari 2019 is iedereen meer dan welkom om onze nieuwe locatie te komen bewonderen.
De afgelopen vier jaar is er in de proeftuin van de Bibliotheek Midden-Brabant
geëxperimenteerd met wat Bibliotheek Nieuwe Stijl in kan houden. Wat de vorm ook was en
welke inhoud het betrof, het had allemaal een gemene deler: het delen van kennis en verhalen
op andere manieren dan alleen via het boek.
Op zaterdagavond 8 december kijken we in revuestijl terug op een aantal van die verhalen
en topics én kijken we vooruit naar wat de Kennismakerij samen met de thematische
labs in de LocHal gaat betekenen. Toegang is gratis. Houd voor meer informatie over
de line-up en de onderwerpen de website bibliotheeknieuwestijl.nl in de gaten.

Opening LocHal
24 januari, officiële opening Bibliotheek Tilburg Lochal
25 tm 27 januari, openingsfestival van de bibliotheek in de LocHal,
boordevol activiteiten voor iedereen.
Meer informatie zie : lochal.spoorzone013.nl en : www.bibliotheeknieuwestijl.nl
Meer Kennismakerij zie pg. 13 en agenda pg. 14

Tapijttegelhuis Tilburg

NIEUW

Altijd de laagste prijs!!

vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt
• PVC

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

Collectie
in de winkel

Tijdelijk bij aankoop
van een PVC vloer
deze

textiel
bedrukken

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

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

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon
multipack vanaf € 19,95
+ 1 patroon naar keuze gratis

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 19 62 63 06
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com
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Voorbereidingen Carnaval 2019
De leden van de carnavalsverenigingen
komen weer langzaam uit hun zomerroes.
De carnavalswagens zijn ontworpen en in
de maak. Inmiddels is het najaar 2018. Met
11-11 in aantocht, komt er nog meer leven
in de verenigingen. De Carnavalsstichting
Tilburg viert dit jaar het lustrum: 5x11 jaar
carnaval in Tilburg! Met hét motto voor het
nieuwe carnavalsjaar:

Ongelooge waor, 55 jaor!?
De nieuwe Prins van Kruikenstad wordt
gehuldigd op 11-11 in de Stadhuisstraat.
Ook de carnavalsverenigingen en hun
leden uit Oud-Noord starten het nieuwe
carnavalsseizoen per 11-11-2018.
Zie pg. 2

16 november: Jazz, klassiek én wereldmuziek
met het StarkLinnemann Quartet in de
Hall of Fame.
18 november: Buurtbühne in De Baselaer en najaarsconcert in de St. Caeciliakerk te BerkelEnschot van het Hasselts Gemengd Kapelle Koor.
Wilt u zelf meezingen in een koor?
Diverse koren zoeken nieuwe leden. Ook
de Muziek Marathon Tilburg juni 2019
wordt weer georganiseerd, doet u mee?
Zie pg. 8 en 9

Sint en Kerst ook voor dieren

1 november t/m 31 december

€ 160,=
€ 100,=
€ 120,=
€ 100,=
€ 55,=

21 november

Gratis demonstratieavond Dermapen
Met aantrekkelijke aanbiedingen
19:00 tot 20:00 uur
Van te voren aanmelden via de online
agenda of telefonisch: 085 130 25 42

www.lanette.eu
LANETTE Institute

OPLAGE: 14.100

Tilburg

FEESTDAGENactie
Meso Fill Hyaluron 1 ml
Dermapen Quick Treatment
Dermapen + Sheetmask
Cryolipolyse
Velashape & LPG

EDITIE 18

Impressie LocHal 3D Studio Prins

Muziek in Tilburg Oud-Noord

€ 250,-

S E C OND L I F E

• Tapijttegels,

“De goedkoopste op het
gebied van
compatible inktcartridges”

novemBER 2018

Verwen je hond met een extra kluif, een
nieuwe mand, of een halsband. Geef je
kat een nieuwe, mooie krabpaal. Voor
knaagdieren is er lekkers; voor vogels een
speeltje in de kooi. Voor elk dier een
passende traktatie.
Ondernemerspg. 4 en 5

Sinterklaas in Tilburg
Op Zondag 18 november
komt Sinterklaas
weer aan in Tilburg!
Om 10.45 uur begint het
feest in de Piushaven
en om 11.30 uur
wordt pakjesboot 12a verwacht met
de Sint aan boord. Rond 13.10 uur is
hij op het Pieter Vreedeplein en om
14.00 uur in de Wagenmakerij.
Vele pieten komen mee met Sinterklaas
en met veel plezier helpen ze de
Sint en houden ze hem gezelschap.
Ze delen pepernoten uit en nemen
de tekeningen van de kinderen in
ontvangst, die Sinterklaas op een later
tijdstip allemaal rustig gaat bekijken.
Om dit feest mogelijk te maken zijn
er al vanaf februari veel vrijwilligers
van het Centraal Sint Nicolaas Comité
Tilburg actief met het regelen van alle
activiteiten, zoals de vele bezoeken
van Sinterklaas aan de kinderen bij
bedrijven, wijkcentra en bibliotheken.
Ze stellen mandjes samen voor ouderen
en organiseren een ouderenfeest.
Ook is er een Sint Musical.
Een van deze vrijwilligers is Jeroen van
den Hoof, lees zijn verhaal op Kinderpg. 3
--------------------------------Sinterklaas Activiteiten in Oud-Noord:
November
18: Feest Wagenmakerij
Kinderpg. 3
24: Wildgeraas, maak zelf muziek in
de Kennismakerij
Kinderpg. 3
25: Kindermiddag in De Poorten met
bezoek van Sinterklaas
Kinderpg. 3
Suprisemiddag in ‘t Uilennest
pg. 2
28: Sinterklaasshow in Den Herdgang pg. 12
December
2: Sinterklaasshow in Den Herdgang pg. 12
3: Bezoek van Sinterklaas in Den Herdgang
met optreden van de Gangmaokers pg. 12

Geef u op,

voor eten en gezelligheid met Kerst
Kerstuitje St. Aoda naar Maastricht,
opgeven tot 1 december. Kerst-in
St. Aoda, Café zaal Bierings, opgeven
voor 10 december. Kerst Inn De Baselaer,
opgeven voor 14 december. Zie pg. 3 en 7

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.
Geschikt voor alle leeftijden, maar zeker ook
geschikt voor senioren met gezondheidsklachten.
Kom langs voor een gratis proefles!

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl
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avalsjaar 2019

Tilburg viert dit jaar het lustrum: 5×11 jaar carnaval in Tilburg! Voor het 11-11 feest wordt de Stadhuisstraat weer omgetoverd tot groen-oranje feestpaleis.
De Prins en de Raad van 11 van de Stad Tilburg worden voorgesteld. Carnavalsverenigingen De Steunzolen en De Schéél Praaje zullen de Prins en de Raad van 11
van de Stad Tilburg in de Stadhuisstraat verwelkomen. Toegang op het festivalterrein op vertoon van het nieuwe stadsembleem. Meer informatie en aankoop
stadsembleem via : www.kruikenstad.nl. CV De kerkuilen, KV De Görkese Turken, K.V. De Fènpruuvers en
CV De Hoekzèlers hebben hun eigen prins die ze bekend maken op hun 11-11 feest.

Aankondiging Kruikenbrui
loft
201

ELLUF - ELLUF BAL CV De Kerkuilen

Op 17 november is het 11-11 Bal van
CV De Kerkuilen in ‘t Uilennest. Er komen
bevriende verenigingen en diverse blaaskapellen en om 23.11 uur wordt er bekendgemaakt wie de nieuwe Prins en zijn
Adjudant van de carnavalsvereniging zal zijn.
Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 uur.
Meer activiteiten in ‘t Uilennest
25 november, Sinterklaas: om 16.00 uur
SURPRISE. Klanten maken voor andere
klanten een leuke surprise met een
rijmpje en een cadeautje tussen
€ 10,- en € 15,-. Geef u op aan de bar
zodat we later lootjes kunnen trekken.

15 december organiseert
CV De Kerkuilen hun jaarlijks terugkomende kerstbingo, met vele leuke prijzen.
Dit alles in een ambiance van kerstsfeer.
Aanvang 20.00 uur.
26 december, Tweede Kerstdag, kerstborrel.
31 december, 22.00 uur geopend voor
Oud en Nieuw viering. Geen poespas,
wel een hapje en gezellige ouderwetse muziek.

26 januari 2019
Leuterconcours van Kruikenstad

Voorselectie voor het Leuterconcours vindt
plaats op 29 december. Deelnemen? Meldt je
aan via : leuteren@fenpruuvers.nl
vóór 1 december 2018. K.V. De Fènpruuvers

9 februari,
de DB Bloaskapel gaat een feestje bouwen

Het Kruikenpaar 2019:

9

Hendrikus van Bom tot Zjoere van CV De Bombezjoerders en
Loense Lieske van CV De Schèèl Praaije

Op 4 maart 2019 worden zij in het
44 jaar geleden waren er drie mensen die in Oisterwijk een
blaaskapel wilden oprichten. Dit waren Cor Rovers, Jan Jonkers
onecht met elkaar verbonden.
(de vader van Erik Jonkers, nu onze voorzitter en muzikale leider)
en Piet Hoezen, de toenmalige kastelein van de Sanny-Bar in Oisterwijk. Alle drie konden ze geen noot lezen en nog geen instrument vasthouden.
De nieuwe muzikanten kregen de naam ‘De Döllekesblaozers’. Henk van Ras werd hun leraar. Gezamenlijk waren ze erg enthousiast en ze
leerden vele leuke liedjes blazen. Het repertoire werd beter en andere verenigingen leerden ook hun kwaliteiten te waarderen. Er zijn inmiddels
singles uitgebracht, en er is een eigen geweldige CD.
Een Tilburgse kapel
De Carnavalsvereniging van de Sanny-bar heette ‘De Döllekesraopers’ (Dennenappelrapers) dus de nieuwe muzikanten kregen de naam
‘De Dollekesblaozers’. Na het overlijden van Piet Hoezen in 1988, verhuisden ze na nog een tussenstop op een andere locatie, in 1995 naar café ‘t
Uilennest. Christ Kanters, lid en was voorzitter
van de kapel, was daar kastelein. Oisterwijk is
Döllekesgat, maar Tilburg is Kruikenstad. Dus
een Dölleke kan onmogelijk uit Tilburg komen.
De oude naam DöllekesBlaosers werd
vervangen voor de DB Bloaskapel.
Op donderdagavond repeteert DB Bloaskapel
gemiddeld 32 keer per jaar bij ‘t Uilennest en ze
gaan 26 keer p.j. naar festiviteiten. De kapel
bestaat inmiddels uit twintig personen.
44 jaar
Dit jaar bestaan ze 4x11 jaar. Dit lustrum
wordt natuurlijk gevierd op 9 februari in ’t
Uilennest, Koestraat 125, waar dan iedereen
welkom is. Ook zal de DB Bloaskapel aanwezig
zijn op het 11-11 Bal van CV De Kerkuilen in
‘t Uilennest. : www.blaoskapel-db.nl
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Carnavalsvereniging De Steunzolen heeft
al meer dan 22 jaar zijn residentie aan de
Korte Heuvel in het gezellige Café Tribunaal.
Naast vergaderingen en ontvangst van
bevriende verenigingen met carnaval,
worden daar ook de jaarlijkse kerstbingo
in december en kapellemiddag Spuls
Blaosfist in januari gehouden. En daarbij is
natuurlijk iedereen van harte welkom!

Van links naar rechts: Ad Toepoel, Louis Mulderij,
Huub Griend Adjundant, Opper Fred 1e,
Frans van de Moosdijk spreekstalmeester.

Stichting Alleen op deze aarde

Doe mee met het Huisorkest van De Steunzolen
Bij carnaval hoort muziek en sinds 1996 zorgen daar de muzikanten van ’t Host ofwel HuisOrkest STeunzolen met verve voor.
Een gezellige club Steunzolen die de officiële gelegenheden niet alleen muzikaal begeleiden, maar naar een hoger niveau
tillen en cachet geven met echte, onvervalste carnavalsmuziek. Ze zijn vaste gasten op vele voorfeesten en partijen, en altijd
op zoek naar nieuwe talenten. Dus als je het leuk lijkt om muziek te maken, ben je van harte uitgenodigd om mee te doen!
Ter ere van het 55-jarig bestaan van De Steunzolen hebben ze meegedaan aan het toenmalige (en laatste) Blèrconcours
van Tilburg, met het zelfgeschreven lied ‘Affesére, dé kunde léére' en wonnen ze de publieksprijs! Dat smaakte naar meer
en sinds vorig jaar zijn ze ook actief in het nieuwe liedjesfestijn van de carnavalsstichting Tilburg: Zumme Zinge?! Ook voor
dit jaar hebben ze een lied bedacht en zijn ze volop aan het repeteren om er een grandioos spektakel van te maken.
Lid worden van Carnavalsvereniging De Steunzolen
Maar CV De Steunzolen is vooral goed in ongebreideld feest vieren, met vrijheid en blijheid hoog in het vaandel, maar
met respect voor het verleden en bijhorende tradities. Lijkt jou dat ook wat en heb je interesse om lid te worden, of heb
je interesse in een van de andere activiteiten zoals het huisorkest? Neem dan gerust contact op via het secretariaat
: secretariaat@desteunzolen.nl of kom naar de volgende activiteiten: 9 december 2018 - Kerstbingo bij Café Tribunaal,
5 januari 2019 - Zumme Zinge?! bij Poppodium 013, 13 januari 2019 - Spuls Blaosfist bij Café Tribunaal

Karate

Bingo en Raad van 11 presentatie
11 november: tijdens de bingo wordt de nieuwe raad
en de nieuwe prins bekend gemaakt van de CV De
Hoekzèlers. Deze seniorencarnavalsvereniging is onderdeel van Stichting Alleen op deze aarde. Na elke ronde
worden er een of twee leden bekend gemaakt.
Van 14.00 tot 16.30 uur, bingoboekje € 6,00

11 december: kerstuitje naar de kerstmarkt in
Maastricht, € 20,00 p.p. Vertrek 10.00 uur, de koffie
staat van te voren klaar, opgeven tot 1 december
25 december: kerst- in, 12.00 uur, opgeven voor 10 december
Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde opgeven bij
Juanny van der Elzen : 013 456 04 92, Café zaal Bierings,
Goirkestraat 50 : www.alleenopdezeaarde.nl. Agenda pg. 14

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST,
EEN MANIER VAN LEVEN
Een schitterende vechtkunst
waarin traditie en sport met
elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Nu ook bij jou in de buurt!
met trainingswww.bushinkan.nl
Joost Franken 013-4562481 Website
tijden en alle info:

11-11 Bal
De Görkese Turken
Op zaterdag 17 november is het weer tijd voor
het Görkese Turken 11-11 bal, waar bekend
wordt gemaakt wie dit jaar Prins, Adjudant
en de Raad van XI zijn. Met Johnny Purple
als speciale gast en DJ Tony in de DJ booth.
Het feest is voor iedereen (16+) toegankelijk
en vindt plaats in de Heuvel Gallery. De
deuren gaan open om 20.30 uur en het feest
start om 21.00 uur. Kom meefeesten!
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Kinder

Intocht Sint
18 november 2018
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Om 14.00 uur zal Burgemeester Weterings de Sint officieel welkom heten
in de Wagenmakerij!
Feest Wagenmakerij
Vanaf 13.00 uur organiseert het Sint Nicolaas Comité een groots welkomstfeest
in de Wagenmakerij (naast de Koepelhal). Met clowns, dansgroepen, attracties
en natuurlijk de pieten! Rond 14.00 komt Sinterklaas aan waarna hij door
de burgemeester welkom wordt geheten. Voor alle ouders (en natuurlijk de
kleintjes) zijn er voldoende eet- en drinkgelegenheden om er een gezellige
middag van te maken. Het feest duurt tot 16.30 uur en de toegang is gratis.
Bibliotheekbezoek

Vrijwilliger
Centraal Sint Nicolaas
Comité Tilburg

IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Knutselen voor
kinderen in de
Hall of Fame

Ik ben Jeroen van den Hoof, 37 jaar, woonachtig in Oud Noord en vier jaar actief lid van het
Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. Ik ben hier als vrijwilliger binnengerold door mijn vrouw,
die al langer vrijwilliger is. Sinds twee jaar ben ik ook actief in de commissie ‘openbare activiteiten’.
Deze zet zich in voor de openbare activiteiten waaraan Sinterklaas deelneemt, zoals de intocht,
bezoeken in de diverse wijken van Tilburg, en bibliotheekbezoeken.

Iedere week knutselen met allerlei materialen.
Elke woensdag om 14.00 uur, deelname € 1, Kinderknutselmiddag:
www.facebook.com/kinderknutselhof
Heb jij zin in een gezellige
Sinterklaasmiddag?
Ben je tussen de 0 en 12 jaar? Hou je van spelletjes
doen, naar muziek luisteren en lekker snoepen?

25 november

Sinterklaasmiddag in De Poorten
Sinterklaas komt ook
Als je je voor 10 november inschrijft : kasteeltuin@
goirke-hasselt.nl is er ook nog een leuk cadeautje voor je.
Het programma start om 14.30 uur bij de Kasteeltuin. Rond
15.15 uur vertrekken we naar De Poorten. Daar spelen we
spelletjes, eten en drinken we wat en luisteren we naar
sinterklaasmuziek. Rond 17.15 uur is de activiteit afgelopen.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door
wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt,
ContourdeTwern en het Sint Nicolaas comité.

Vanaf 10.45 uur wordt het gezellig
aan de Piushaven met een optreden
van Clown Howie en live muziek!
Rond 11.30 uur zal pakjesboot 12a
aanmeren in de Piushaven. Rond
12.00 uur vertrekt de Sint op zijn
paard richting het centrum om
rond 13.10 uur aan te komen op
het Pieter Vreedeplein. Daar zal
de Sint zijn paard rust gunnen en
verder gaan in een open auto. Alle
kinderen en volwassenen worden
uitgenodigd om samen met de Sint
richting de Wagenmakerij te lopen!

Ikzelf ben betrokken bij de organisatie van de Tilburgse intocht, wat echt een uitdaging is. Er moet
van alles geregeld worden om de intocht op rolletjes te laten lopen. Ik had vooraf niet gedacht dat
er zoveel bij komt kijken om Sinterklaas met een boot aan te laten komen, een stuk door
Tilburg te laten lopen, en om vervolgens met een groots kinderfeest in de Wagenmakerij te eindigen.
De inzet die je er als vrijwilliger in stopt, krijg je rijkelijk uitbetaald als de Sinterklaasperiode begint en je alle kinderen (en
volwassenen) bij de intocht langs de kant volop ziet genieten. Hier doen we het voor! Ook mijn mede-commissieleden
die zich inzetten voor andere activiteiten doen dit vol overgave. We starten al in februari met de voorbereidingen van de
aankomende Sinterklaastijd, om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn als Sinterklaas naar Tilburg komt.
Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg is opgericht in
1901 (dus al 117 jaar geleden!). Hiermee is het de oudste
organisatie in Nederland die zich richt op het organiseren
van allerlei activiteiten, zoals de intocht van de Sint
op 18 november 2018.
Naast de intocht organiseert het comité activiteiten voor
bijzondere doelgroepen. Deze worden bekostigd uit
allerlei bijzondere activiteiten, zoals een musicalvoorstelling.
Voor meer informatie over het comité, vrijwilligerswerk,
de musical, de goede doelen én alle andere activiteiten
kunt u terecht op : www.sintintilburg.nl

Sintmusical: Bij Sint aan boord

IEDERE
DAG VERRASSEND
Hallo Twan,
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast
S c h i l d e r w e r k e n

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

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderh
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?

Openingstijden:
ma-za:08.00-21.00
zo:09.00-21.00
Openingstijden:
maaandag t/m
zondag van

IJsselstein

08.00 - 21.00 uur, 365 dagen van het jaar

www.p

En ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag
de 21 september aanleveren voor de wijkkran
| Besterdring 110 | 5014HM Tilburg | T: 073-5427485
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.
e
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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 recent nieuws. Het platform wordt dagelijks
geactualiseerd, zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt...

Heb jij een plan of idee of zie je bijvoorbeeld iets in jouw wijk waarvan
je een punt wilt maken?…
Lees verder op:
www.wijktheresia.nl
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Zaterdag 22 september vond de
nale van de derde editie van ‘Heel
Besterd Bakt’ plaats. Van 10.00 tot
17.00 uur was het een gezellige
drukte op het Besterdplein.
Lees verder op:
www.wijktheresia.nl
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Gouden bekroning producten Meesterbakker van Iersel
Niet een, niet twee, niet drie maar zelfs vier
producten van Meesterbakker van Iersel zijn
Bekroond met Goud! De Worstenbroodjes,
Desem speltbroden, Chocolade bollen én de
Bolussen mogen zich dus met recht dé
lekkerste noemen. Het Nederlands Bakkerij
Centrum uit Wageningen heeft deze
bekroning uitgereikt en geeft
hiermee aan dat de producten
voldoen aan de strenge
kwaliteitseisen en zich onderscheiden van andere producten.
De lat ligt hoog!
Bakkers die kwalitatief hoogwaardige
producten bakken, komen in aanmerkingen
voor een Gouden Bekroning. Tijdens de
keuring, die wordt uitgevoerd door de
keurmeesters van het Nederlands Bakkerij
Centrum in Wageningen, wordt naar diverse
aspecten van het product gekeken. De
producten worden anoniem beoordeeld op
bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma.
De score wordt uitgedrukt in maximaal 5
gouden medailles per onderdeel. Wanneer een
product op 3 onderdelen de maximale score
haalt en alle andere onderdelen niet lager
scoort dan 4 gouden medailles, verdient het

de titel Bekroond met Goud. Alle
producten die met Goud Bekroond
worden, zijn terug te vinden op de
website : www.bekroondmetgoud.nl.
Met goud bekroonde producten van
Meesterbakker van Iersel
Uiteraard worden alle 4 de producten iedere
dag vers voor u gebakken. Want alleen zo
komen alle ingrediënten en het vakmanschap
van de bakkers tot hun recht. Wilt u er ook van
meegenieten? In de winkels zijn de producten
herkenbaar aan een gouden zegel. Zo weet
u ook zeker dat u goud in handen heeft!
Meesterbakker van Iersel in de wijk Tilburg
Oud-Noord: Enschotsestraat 145 en
Wilhelminapark 98 : vaniersel.meesterbakker.nl

Gewoonten die je tanden kunnen verpesten
Mondhygiënepraktijk Tilburg ziet in de praktijk veel tandproblemen die voorkomen hadden
kunnen worden. Ze komen vaak voort uit gewoonten waar men meestal niet dagelijks bij
stilstaat. We willen er een paar onder de aandacht brengen. Misschien is het bijpassende
advies toe te passen in je dagelijks leven. Zijn er gewoonten waar jouw tanden onder lijden?
Of heb je vragen? Bespreek het met ons.

“Koken voor en door Theresia”
organiseerde op 8 september 2018
wederom een supergezellige Buurt
BBQ in de binnentuin van Stadstuin
Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Wilt u ook een boom in uw tuin?
De gemeente stelt gratis bomen
beschikbaar. Kijk hier voor meer
informatie...
Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Via smartphone
of tablet:

Thuis in Theresia
Bekijk het ook
en doe mee:
via uw
computer.

Kauwen op een ijsklontje, potloden of pennen
Door op een ijsblokje te kauwen kun je je tanden beschadigen, met tandpijn
tot gevolg. Kauw jij graag op ijs, potloden of pennen, maar wil je ook
lang plezier blijven houden van je tanden? Mondhygiënepraktijk Tilburg
adviseert je dan om liever op een stukje suikervrije kauwgom te kauwen.
Tandenknarsen
Het lijkt zo onschuldig, vooral ’s nachts de tanden en kiezen krachtig over elkaar te
schuiven. Dit wordt ook wel bruxisme genoemd. Dit kan een gevolg zijn van stress.
Soms leidt het knarsen tot problemen zoals gebitsslijtage, breuk van vullingen, kaakklachten
of vergroting van de kauwspieren. Een speciaal plaatje dat je ‘s nachts in je mond plaatst
kan ervoor zorgen dat de tanden minder slijten en de kaken leren te ontspannen.
Volgende editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord meer tandadviezen.
dmp administratie
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Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.

Wat je nog niet wist
over de mondhygiënist...

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

Via uw smartphone...
...of tablet!

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 mondhygiënist helemaal
gratis is voor kinderen tot 18 jaar?
Je voor een bezoek aan de mondhygiënist
geen verwijsbrief van de tandarts nodig hebt?

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. De
mondhygiënist voorkomt gaatjes en tandvleesontsteking, de tandarts repareert.
Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?

www.wijktheresia.nl

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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Pip for kids organiseert het!

Diverse creatieve educatieve workshops bij Pip for kids.
Eigenaresse Inge van Rijswijk: "Met mijn detailhandels-diploma, examenvakken
in handvaardigheid en etaleren, en het kappersdiploma mag ik wel aangeven
dat creatief werk mijn voorkeur heeft. Met ondernemende ouders als voorbeeld
heb ik al van jongs af aan geleerd dat je moet proberen te blijven groeien en
doorzetten om iets te bereiken."
"Na 25 jaar in kapsalons te hebben gewerkt, mocht ik het geluk ervaren om
kinderen te krijgen. Met weinig budget maar met veel inzet begon ik met knipklanten aan huis, het maken van kinder(verkleed)kleding, en decoratiematerialen
die ik uitwerkte in diverse thema’s. Door mijn vrijwillige, enthousiaste en intensieve inzet op de
basisscholen heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb al leuke workshops mogen verzorgen op
diverse basisscholen, voor maatschappelijk werk IMW en bij diverse ondernemers. Graag zie ik
in de toekomst grotere (betaalde) projecten op eventueel een vaste locatie."
Workshops
Men kan deelnemen aan workshops met een diversiteit aan activiteiten, waarin leerlingen
ieder met hun talent een geheel vormen en samenwerken. Zodat volwassenen en kinderen
hun creativiteit kunnen blijven ontwikkelen. Inge: "Ik groei graag met de jeugd mee en heb daar
veel leuke ideeën voor. Mijn werkuren zijn op doordeweekse dagen van 9.00 tot +/- 15.00 uur."
Wilt u ook graag een creatieve educatieve workshop voor uw:
-- School: basis en voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven, enz.
-- Bedrijf: voor personeel of bezoekers, een personeelsuitje of
open dagen.
-- Sportclubs, dansvoorstellingen, muziekverenigingen, theaters, enz.
-- Wijkcentra, voor diverse leeftijdgroepen.
-- Kamplocaties die scholen en/of verenigingen ontvangen
(denk aan voorbereidingen bonte avond of iets dergelijks).
-- Verzorgingsinstellingen of woonzorgcentra.
-- Activiteiten van buurtbewoners.
Leuk om op deze manier je gedachten positief te benutten,
hoop jullie snel te mogen voorzien van workshops! Voor
grote groepen (meer dan 50 – 100 personen) kan een dag
invulling met diverse workshops aangeboden worden. Tevens
lever ik schmink of andere feest- en decoratiematerialen.
Workshop aanbod, schrijf in en doe mee!
November:
13: Decoratie met stoffen, 10.00 – 12.30 uur. weet je nog niet
hoe je een naaimachine kunt bedienen dan kun je dat hier ook
leren. € 15,00 p.p.
15: Graffiti, 10.00 – 12.30 uur. € 20,00 p.p.
19: Haren, 10.00 – 12.30 uur, ook voor de moderne vader die wil
leren vlechten, opsteken en dergelijke is welkom. € 15,00 p.p.
21: Windlichten schilderen, 10.00 – 12.30 uur, warmte en
sfeer voor de donkere avonden. € 20,00 p.p.
23: Servies en High tea, 10.00 – 13.30 uur. € 20,00 p.p.
December:
5: Schminken, 14.30 – 16.30 uur voor volwassenen maar ook de kleintjes
kunnen hier zelf leren schminken indien de ouders vast willen
voorbereiden voor een gezellig sinterklaasavondje. € 12,50 p.p.
Voor alle workshops geldt:
minimaal 8 inschrijvingen per workshop om door te laten gaan,
groepskorting voor grote groepen.
Cadeautip
Een leuke cadeautip voor de feestmaanden of verjaardagen: bestel een cadeaubon. Dit kan
zowel voor de workshops of kappersbehandeling voor volwassenen of kinderen.
Inschrijven en meer informatie : info@pipforkids.nl of : 06 26 79 30 48 : www.pipforkids.nl
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LANETTE Institute

21 november

Gratis demonstratieavond Dermapen
19:00 tot 20:00 uur
Met aantrekkelijke aanbiedingen

Steeds meer vrouwen
willen een strakkere huid
zonder chirurgische
ingrepen en dat kan door
Van te voren aanmelden via de online
middel van de Dermapen.
agenda op :www.lanette.eu
De nieuwste techniek op
of telefonisch: 085 130 25 42
het gebied van micro needling. De behandeling
is een effectieve manier om de huid in de diepte Onder meer zeer geschikt tegen fijne lijntjes,
rimpels, huidverslapping, acne littekens, pigmentte vernieuwen en verfraaien zonder de
stoornissen, grove poriën, striae en littekens.
opperhuid te beschadigingen.

Galerie Pjotr expositie:
De schoonheid van
de vergankelijkheid
Peter Verbraak toont in Galerie
Pjotr een serie foto's met als
thema ‘De schoonheid van de
vergankelijkheid’. De foto's zijn
gemaakt tijdens een reis naar
Polen en Armenië en tonen
sterke ruimtelijke opnames
van objecten, waaraan je
gemakkelijk voorbij loopt. Door
een detail uit het object te vergroten, ontstaat er een interessant nieuw beeld.
De expositie is op afspraak te bezoeken. U kunt alvast een indruk krijgen van het werk
op de website.
Galerie Pjotr, Goirkestraat 78,

: www.galeriepjotr.nl : 013 536 54 39 : 06 13 57 64 44

December feestmaand, ook voor de dieren.
Speciaalzaak RJ-dierenbenodigdheden heeft ontzettend veel leuke artikelen te koop
om je dier een leuke Sint of Kerst te geven.
Sinterklaasletter voor de hond
Chocolade is giftig voor dieren, dus
chocoladeletters en kerstkransjes zijn niet
geschikt
voor uw hond. Wij
hebben speciale
hondenletters
gemaakt van
kauwmateriaal.
En natuurlijk
meer feestdagen
artikelen. Onze
huisdieren
horen bij het
gezin en ‘feesten’ op hun manier
dan ook mee. Bij RJ dierenbenodigdheden
vindt u lekkernijen geschikt voor uw dier.
Veilig kerstspeelgoed
Voor vele is dit de tijd om leuke kerstaccessoires in huis te halen. Versierselen
die wij zo mooi vinden, kunnen voor uw
dier gevaarlijk zijn. Wees voorzichtig als

er een kerstbal breekt en deze scherpe
glazen scherven achter laat, of met
kaarsen die om kunnen vallen. Zorg
ook dat een kerstboom stevig staat,
mocht uw kat op het idee komen...
Op plastic versiering kauwen is ook niet
goed voor de hond. Gelukkig hebben wij
voor hond en
kat ook
leuk en veilig
kerstspeelgoed
in onze winkel.
Wilt u uw
dier deze
feestdagen
extra
verwennen? Loop dan
eens binnen bij
RJ-dierenbenodigdheden, Textielplein 12
en zie wat er allemaal is. Maak er fijne
feestdagen van voor dier en mens.
: www.rj-dierenbenodigdheden.nl

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

Academische
Fysio-ManueelTherapeuten
Therapeuten
Academische
Fysio-Manueel
Specialisaties:
Specialisaties:

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

Echografie

Netwerken:
Netwerken:

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

Schoudernetwerk Midden Brabant

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht

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

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

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

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Teun Castelijns

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

Open
van
07:00
tot in
de
avond!

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

novemBER 2018

6

WERKZAAMHEDEN SPOORLAAN IN KAART
Er wordt hard gewerkt
gewerkt aan
aan de
de herstructurering
herstructureringvan
vande
deSpoorlaan.
Spoorlaan.
Deze plattegronden geven een overzicht van waar momenteel aan
gewerkt wordt en wat
wat er
er nog
nog op
opde
deplanning
planningstaat.
staat.

GEMEENTE TILBURG
www.spoorzone013.nl

BOUWEN

1

2
3

1. BUSSTATION

2. FIETSENSTALLING STATION

3. RECONSTRUCTIE STOEP, FIETSPAD EN GROEN

De werkzaamheden voor het toekomstige busstation zijn in volle gang.
De betonverharding is aangelegd en de bouw van het toekomstige chauﬀeursgebouw is gestart. Op een externe locatie worden de onderdelen voor de overkapping (luifel) van het bus perron gemaakt. De staalconstructie van de luifel wordt eind dit jaar
gemonteerd op het midden perron van het busstation. Dankzij
de overkapping is het in de toekomst mogelijk om bij slecht weer
droog de bus in- en uit te stappen. Op het dak van de overkapping komen zonnepanelen. Tot de opening blijft het tijdelijk aangelegde busstation aan de Burgemeester Brokxlaan in bedrijf.

Om het stallingsprobleem rond het station goed op te lossen, komen er twee geheel overdekte stallingen: een nieuwe stalling aan
de noordzijde van het station en vernieuwing en overkapping van
de huidige ﬁetsenstalling aan de zuidzijde. Ook het openbaar gebied voor deze laatstgenoemde ﬁetsenstalling wordt dan aangepakt
en heringericht. In de toekomst is er dan ruimte voor in totaal ca.
7500 ﬁetsen. Het stallen van de ﬁets is de eerste 24 uur gratis.

Om de Spoorlaan bereikbaar te houden voor alle verkeersdeelnemers worden de werkzaamheden in het openbare gebied
gefaseerd uitgevoerd. In afstemming met NS, ProRail, nutsbedrijven, ondernemers en bewoners worden de werkzaamheden ingepland.

Planning: de opening van het busstation is in maart 2019.

Planning: De werkzaamheden hiervoor starten in het eerste kwartaal van 2019. De planning is dat de stalling aan de noordkant (zijde Burgemeester Stekelenburgplein) in augustus 2020 in gebruik
genomen wordt. De stalling aan de Spoorlaan wordt in december
2021 in gebruik genomen.

Contactpersoon gemeente: Ron Flapper

Contactpersoon gemeente: Adriaan van de Sande

Planning: de werkzaamheden voor het zuidelijke trottoir en het
ﬁetspad starten begin 2019. Eind 2019 zijn de werkzaamheden
klaar.
Contactpersoon gemeente: Ron Flapper

STRATEN / WEGEN

A

B
C

A. SPOORLAAN TUSSEN NOORHOEKRING EN
WILLEM II STRAAT
Het trottoir van de Spoorlaan wordt aangelegd in gele natuursteen, net als veel straten in de binnenstad. Ook komen er aan
beide zijden van de Spoorlaan éénrichtingsﬁetspaden in rood asfalt. In het nieuwe ontwerp is ook ruimte voor meer groen, zoals
bomen, struiken en planten. De nutsbedrijven gaan aan het zuidelijke trottoir grootschalige werkzaamheden verrichten. De aanwezige kabels en leidingen moeten worden herschikt om plaats
te maken voor een nieuwe waterleiding van Brabantwater en een
nieuwe gasleiding van Enexis. Deze nutswerkzaamheden vinden
plaats voorafgaand aan de aanleg van het nieuwe trottoir en ﬁetspad.
Planning: de rijbaan van de Spoorlaan is inmiddels gereed. De
trottoirs, ﬁetspaden en groenstroken aan beide zijden van de rijbaan, worden de komende periode aangelegd in afstemming met
ProRail, NS en nutsbedrijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2019 gereed. Een aantal groenvakken en de bestrating voor de ﬁetsenstalling worden aangelegd als de ﬁetsenstalling gereed is en dat is eind 2021.
Contactpersoon gemeente: Ron Flapper

B. STATIONSPLEIN
Om de binnenstad en het stationsgebied met elkaar in verbinding
te brengen komt er op het stationsplein dezelfde gele granietstenen bestrating als in de binnenstad. Voor het station wordt in de
bestrating een accent aangebracht om de verbinding met het station te benadrukken. In dezelfde stramienmaat als waarin het station is gebouwd komen er donker gekleurde granietstroken in de
bestrating. Het gedeelte van het ﬁetspad dat over het plein loopt
wordt uitgevoerd in rode natuursteen.
Planning: In afstemming met de renovatiewerkzaamheden aan
het station wordt het westelijke deel van de bestrating, richting
het busstation, aangelegd vanaf december dit jaar. Het oostelijke
gedeelte zal aansluitend worden aangelegd, nadat de steigerconstructie voor onderhoud aan de stationskap is verwijderd, vanaf
maart 2019. Het stationsplein is gereed in juni 2019.
Contactpersoon gemeente: Ron Flapper

C. HERINRICHTING SPOORLAAN-OOST,
TUSSEN WILLEM II STRAAT EN HEUVELRING

Voor dit gedeelte van de Spoorlaan is nog geen ontwerp gemaakt.
Planning: nog niet bekend
Contactpersoon gemeente: Ron Flapper

MEER INFORMATIE
Hebt u speciﬁeke vragen over één van
de projecten, bel dan naar de genoemde
contactpersoon via telefoonnummer 14 013.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
De gemeente Tilburg publiceert alle vergunningen en besluiten over bestemmingsplannen digitaal. Wilt u de besluiten volgen? Zet dan de app Tilburg – omgevingsalert op uw
smartphone of tablet of neem via overuwbuurt.overheid.nl
een abonnement op de e-mailservice.
Via de BAM bouwapp kunt u op de hoogte blijven van de
meest actuele stand van zaken rondom de werkzaamheden
aan de Spoorlaan. Deze is gratis te downloaden via de Playstore en de Appstore via de zoekterm ‘BAM projecten’.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Activiteiten in de wijkcentra

8 en 9 december, voor 2e keer vogelshow in De Baselaer
De kampioen van Tilburg organiseert voor
de tweede keer een vogelshow in
wijkcentrum De Baselaer. Voor de 50e keer
heeft de show als doel voor de inzenders,
een gouden speld voor de beste vogel van
de tentoonstelling. De eigenaar mag zich dan
een jaar lang kampioen van Tilburg noemen.
In de week van Sinterklaas mogen alle
leden van de vijf Tilburgse vogelclubs hun
beste vogels naar de tentoonstelling van
De Kampioen van Tilburg te brengen. Dat
zijn: vogelvereniging AVVT, vogelvereniging
De Vink, vogelvereniging Hart van Brabant,
vogelvereniging Vogellust en vogelvereniging
Witroka. En dan maar hopen dan dat één van
hun vogels in aanmerking komt voor deze
titel. De meeste vogels hebben al een
tentoonstelling achter de rug. De vijf keurmeesters van de Nederlandse Bond

Burgemeester Weterings op bezoek in Groeseind-Hoefstraat
Op 24 oktober heeft wijkorganisatie De Ring samen met ContourdeTwern
een mooie wandelroute door de wijk georganiseerd om de burgemeester
informeel kennis te laten maken met de wijkbewoners.
In wijkcentrum De Baselaer werd de burgemeester al zingend ontvangen
door de peuters van peuteropvang Baselaer. Hij maakte kennis met
vrijwilligers en leden van kookclub ‘Koken en eten uit andere landen’, Accent
op Ieders Talent, werkgroep 55+, beheergroep Rosmolen en wijkbewoners
die ook belangrijk vrijwilligerswerk doen in De Baselaer en in de wijk.

23 november, filmvertoning en boekpresentatie 'T IS GOED ZO

van Vogelliefhebbers hebben dan ook
hun handen vol om uit die kwalitatief
goede vogels, de beste te kiezen.
50e vogeltentoonstelling van De kampioen
van Tilburg
De kampioen van Tilburg is de overkoepelende organisatie van de Tilburgse
vogelverenigingen. Dit jaar is het een
jubileumeditie van de tentoonstelling. Het
bestuur zet zich in er voor deelnemers en
bezoekers iets speciaals van te maken dat
u zeker gezien moet hebben! Ook tijdens
deze 50e keer zal het ze, net als die vorige
49 keren, lukken om de beste vogel van
de tentoonstelling op tafel te krijgen.
Wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175
Zaterdag 8 december van 10.00 tot 18.00 uur;
Zondag 9 december van 10.00 tot 16.00 uur.

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.

Op vrijdag 23 november om 20.15 uur organiseert
ContourdeTwern i.s.m. FilmMoment een vertoning
van de documentaire 'T IS GOED ZO in wijkcentrum
De Poorten, inclusief nagesprek met de familie van
Eelco en documentairemaker Jesse van Venrooij.
Op deze avond wordt o.l.v Jan Waalen het boek met
alle blogs van Eelco samen met de dvd gepresenteerd.
Entree is gratis. Vooraf plaatsen reserveren
bij de receptie in De Poorten of via :
receptiedepoorten@contourdetwern.nl t.a.v. Lisa.
Die vrijdag is het precies twee jaar geleden dat Eelco de Gooijer euthanasie kreeg. Eelco, een
stevige man van toen 38 jaar oud, kampte met zware psychiatrische problematiek. De laatste
jaren zette hij zich in om psychisch lijden meer bespreekbaar te maken in de samenleving.
Het was Eelco's wens om een documentaire te laten maken over zijn laatste hulpverleningstraject. Hij benaderde vriend en documentairemaker Jesse van Venrooij. Het resultaat is een
integere maar ook confronterende documentaire over het leven en de dood, psychisch lijden,
vriendschap en over het nemen van afscheid.
Boek
Alle blogs die Eelco sinds 2013 schreef voor het platform BroedplaatsZ zijn gebundeld en
worden samen met een dvd met daarop de documentaire uitgebracht. Heeft u inhoudelijke
vragen over de documentaire, stuur dan een berichtje naar : tisgoedzo@filmmoment.nl

Werkgroep Kerst Inn organiseert: Kerst Inn 2018
Op 26 December is er een Kerst Inn in De Baselaer voor alle ouderen vanaf
60 jaar uit de wijken, Theresia, Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat.
Een gezellige kerstactiviteit op Tweede Kerstdag van 13.00 tot 19.30 uur.
Met een praatje, een drankje én een programma voor een
sfeervolle dag. En tot slot een lekkere koffietafel.
Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 14 december.

30 november, Wijkschouw Loven-Besterd 2018

Wijkschouw Loven-Besterd is op 30 november, aanvang 13.30 uur
in de Wissel, Leliestraat 49. De deur zal om 13.00 uur open zijn. Na
een presentatie van Rob van Putten van de Stichting Straat, gaan
we de plekken per fiets langs die in de presentatie vermeld zijn.

Meer informatie over de wijkraad Loven-Besterd:
www.facebook.com/LovenBesterd - www.loven-besterd.nl
mail naar: info@loven-besterd.nl

De Kerst Inn wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Verrijk je Wijk.

Aanmeldstrook: ik geef me op voor de Kerst-inn 2018.
Naam: ---------------------------------------------------------------------leeftijd: ----------Adres: ---------------------------------------------------------------------Postcode: ---------------Plaats: -----------------------------------------------------Deze strook inleveren bij de receptie van wijkcentra: De Baselaer, Het Spoor of De Wissel

Kerst in De Poorten

Eerste en Tweede Kerstdag
is De Poorten open voor
inloop. Meer informatie over
het programma volgt op
Facebook en in De Poorten.

Postzegel en Munthandel

In- en verkoop:
• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

Open do-vr-za 9.00 - 17.00 u
Besterdring 54 • Tilburg
vaniersel.meesterbakker.nl

Uw speculaas specialist!

013-5430053
denbesterd54@gmail.com
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18 november, Buurtbühne met najaarsconcert Les Amis en Resurrexit in De Baselaer
Het jubilerend gemengd koor Les Amis viert haar 40e verjaardag onder meer met
een najaarsconcert op zondagmiddag 18 november samen met gemengd koor
Resurrexit.
Les Amis staat onder muzikale leiding van Jan Aarts en wordt op de
piano begeleid
Najaarsconcert
door Munira Yakunina. Resurrexit wordt gedirigeerd door Wil van Leijsen en
op piano begeleid door Ellen Walschots.
De Buurtbühne is gratis toegankelijk en wordt ondersteund door Art-fact,
servicepunt voor de Amateurkunst in Tilburg en stichting ContourdeTwern. Kom
ook luisteren! Hiermee steunt u de activiteiten die de verenigingen organiseren.
Beide koren brengen een afwisselend programma en wensen u een luisterrijke
zondagmiddag toe tijdens deze Buurtbühne. U bent om 14.00 uur welkom in
wijkcentrum De Baselaer.

Jazz, klassiek én wereldmuziek met het StarkLinnemann
Quartet in de Hall of Fame
Op vrijdagavond 16 november geeft het StarkLinnemann Quartet een bijzonder concert in
de Hall of Fame. Een geweldig klassiek kwartet, dat normaal in theaters en schouwburgen
over de hele wereld speelt, staat nu ‘gewoon’ bij de Hall of Fame in de zaal.
Pictures at an Exhibition
Het betreft een bewerking van Pictures at an Exhibition van de Russische 19e-eeuwse componist
Modest Mussorgsky. In de bijzondere setting van de concertzaal van de Hall of Fame komt dit
concert goed tot zijn recht. Het is een pre-release concert van het kersverse album Pictures
at an Exhibition, dat onlangs werd gepresenteerd in de Philharmonia in Sint-Petersburg en dat
op 17 november officieel wordt gereleased in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.
Paul Stark (piano/compositie): “Het zou mooi zijn als liefhebbers van klassieke muziek of
jazz deze avond eens kennismaken met liefhebbers van wereldmuziek. Ik heb het stuk
zo bewerkt dat vele muziekstijlen samensmelten tot één muziekstuk. Het ene moment
luister je naar verstilde klassieke muziek en dan opeens komt er een fragment voorbij
waarin je je met enige fantasie in een gezellige jazzclub waant. Prachtig toch!”
Tickets voorverkoop: € 12,50 Aan de deur: € 15, - Facebookevenement met meer info:
www.facebook.com/events/1823063904397430

De Gangmaokers zoekt muzikanten!
De Gangmaokers is het huisorkest van Zorgcentrum Den Hergang.
Het doel van het orkest is om de ouderen in Den Herdgang
af en toe een leuke en gezellige middag of avond te bezorgen.

Vindt u het leuk om
in een gezellige sfeer
de ouderen veel plezier
zien te beleven? Het
orkest is dringend

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

40 Jaar gemengd koor Les Amis

Gemengd koor Les Amis bestaat
40 jaar! Dat is een bijzondere
mijlpaal die we feestelijk vieren.
Het zijn de vrienden (Les Amis), de vriendschap onderling, de lust om te zingen en het
Gemengd Koorfrisse
Lesrepertoire
Amis dat gekenmerkt wordt met
in samenwerking met Gemengd Koor “Resurrexit”
songs geschreven door de eigen dirigent, die
ENTREE GRATIS
de onderlinge band en sfeer sterk maken.
Een
greep uit het repertoire:
wijkcentrum ‘De Baselaer’, Hoefstraat
175, kleine
5014 NK Tilburg
BUURTBUHNE • zondag 18 november
2018 •and
14.00 the
uur Beast, the Mama's en
Beauty
de Papas, Miss Saigon, Abba, Rob de
Nijs, Claudia de Breij en uiteraard onze
dirigent Jan Aarts en nog vele anderen.

Lid worden van een van deze seniorenkoren kan ook. Vindt u het leuk om te
zingen en gelijk gezellig bezig te zijn,
kom dan naar een van de repetitieavonden. Meer informatie op de
website van Les Amis : www.
koorlesamis.nl of Facebook www.
facebook.com/Gemengdkoorlesamis
Website Resurrexit : www.resurrexit.nl
en e-mail : info@resurrexit.nl

Sinterklaas is jarig en dat wordt
gevierd met 'De Gangmaokers'
Rond de verjaardag van Sinterklaas gaan wij
dit jaar twee keer optreden voor de ouderen.
In woonzorgcentrum Den Herdgang en bij
Behandelcentrum De Hazelaar.
We gaan in beide huizen de
Sint en de bewoners een paar
gezellige uren bezorgen.

wijkcentrum
De Baselaer

op zoek naar muzikanten, vooral
naar koper- en/of houtblazers.
Wij repeteren elke maandagavond van
20.00 tot 22.00 uur in
Den Herdgang,
Berlagehof 60.
Wil jij onze band versterken?
Maak dan een
afspraak
met
Anny Hamers,
: 013 535 52 07
of 06 25 12 47 05
: annyhamers@home.nl

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

Tai Chi
Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdagochtend, gratis proefles
TuiNa praktijk
Marjo Geeris
info@marjogeeris.nl

06 - 16 51 37 07
www.marjogeeris.nl

We feliciteren alle koorleden met het 40-jarig
bestaan. Trots zijn wij ook op twee leden die
al 40 jaar lid zijn en medeoprichter zijn van
Les Amis. Dat zijn we natuurlijk ook op de
overige leden die al jaren hun lust en leven,
hun ziel en zaligheden gegeven hebben aan
dit koor.
Les Amis is een gemengd koor met leden vanaf
40 jaar en ouder. Wij kennen wel een leeftijdsgrens van 'aanname' en die strekt tot de leeftijd
van 75 jaar. Het koor zingt 4-stemmig.
Er wordt veel aandacht geschonken aan
de keuze van de muziek om iedereen de
gelegenheid te geven de kennis hiervan op
te nemen door herhaling en oefeningen.
Gezamenlijk een onvergetelijk dag je uit!
Natuurlijk hebben wij dit jubileum gevierd
Een jubileum van een koor, dat moest
natuurlijk gevierd worden met zang en klank!
We gaven een daverend jubileumconcert
samen met meezingkoor Meepesaant en het
Heyhoefkoor. Het was een geweldige middag
die plaatsvond in een tot de nok gevulde zaal
in het Plein te Udenhout. Daarna hebben we
nog een verrassingsconcert aangeboden aan
zorgcentrum Heikant. Een daar inwonend
oud-koorlid en medeoprichter van Les Amis
werd gehuldigd met een aubade. Dit waren
mooie momenten! Het was een onvergetelijk
dagje uit!

18 november
jubileumafsluiting
Ter afsluiting
van het 40-jarig
jubileum
presenteert
Harrie Willemen,
het koor zich
40 jaar koorlid
nog samen met
gemengd koor Resurrexit voor de buurtbühne
op zondagmiddag 18 november om 14.00 uur
in de Baselaer. De entree is gratis.
Kom mee zingen
Les Amis zit niet stil na haar veertigste. Ze
bouwt verder met het motto ’Op naar de
vijftig!’ Wil je ons daarbij helpen en heb je
interesse in dit koor, kom dan eens een keer
luisteren tijdens de repetitie op maandagavond. Je zal dan genieten van het mooie
repertoire, onder het genot van een lekker
kopje koffie. Zeker weten dat je je helemaal
thuis voelt.
Les Amis betekent in de Franse taal 'De
Vrienden'. En inderdaad voor het koor, dat
uit gemiddeld dertig leden bestaat, betekent
deze naam nu al veertig jaar vriendschap.
Het koor staat onder leiding van
dirigent Jan Aarts en wordt op de piano
begeleid door Munira Yakunina.
Repetitie: maandagavond, van 20.00 tot
22.00 uur, Lambert de Wijsstraat 13, Tilburg.
Meer info : www.koorlesamis.nl of voorz.
Les Amis, Harry Maijen : 06 33 73 24 85

Harrie de Groot, 40 jaar koorlid

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com
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Theaterkoor Muzemento zoekt bassen en tenoren

Liefdesduet tijdens uitvoering: Blijf bij mij

Om de balans in het 45-koppige theaterkoor Muzemento er in te houden, zoekt het bassen en tenoren.
Muzemento is een gemengd theaterkoor dat zingt én acteert bij de uitvoering van producties. De verfrissende
mix van jong en oud staat garant voor bijzondere producties en concerten, waarbij geen uitdaging te groot is.
Kenmerkend is de combinatie van gezelligheid en gezonde inspanning, waarmee Muzemento elke keer weer
iets bijzonders op de planken weet te brengen. Omdat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te
ontplooien, kunnen decor- en kledingontwerp, teksten en solisten grotendeels uit het koor zelf worden gehaald.
Het theaterkoor heeft een rijke traditie: het bestaat al meer dan zestig jaar!
Cecile van de Wiel: “Momenteel zijn we bezig met het instuderen van een productie voor maart 2019. Onze
producties worden meestal gekenmerkt door een aangepaste weergave van een bestaand werk uit operette,
musical of opera, maar dan met een vrolijke kwinkslag."
Concert Peters Donderskerk
16 december geeft Muzemento samen met koor Cantiqua een concert in de Peters Donderskerk
in de Enschotsestraat. Ook geeft het regelmatig optredens in de verzorgingscentra in heel
Tilburg. Dat gebeurt dan meestal zonder regie, vanwege de beperkte ruimte.
Bas of tenor, zing je graag en ben je ook niet bang van wat toneelspel? Kom dan
eens langs om te kijken of de muziek en het koor je aanstaan! Twijfel je nog?
De leukste rollen zijn meestal voor de mannen weggelegd! Ook al zijn die in
de minderheid. Mannen laat je horen en kom zingen bij ons koor. Is je vrouw,
vriendin of collega toevallig alt en heeft ze ook interesse, neem ze dan gerust
mee. Om wat tegenwicht te bieden aan onze grote groep sopranen, kunnen
we ook alten goed gebruiken!

OPROEP

De repetitie is elke dinsdagavond om 20.00 uur in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1 V.l.n.r. Ad van beurden, Ad van de Hout, Franz Zwart,
in Tilburg. Koorleden kunnen zitting nemen in het bestuur en verschillende
Jan van de Put en Jac Donders
commissies. Lijkt zingen bij Muzemento je iets voor jou? Neem dan contact op via
Mannenkoor La Renaissance
: info@muzemento.nl, of bezoek onze website : www.muzemento.nl.
We zitten ook op Facebook: facebook.com/muzemento.
Wij zijn vijf mannen van het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance. Wij wonen allemaal
in Tilburg Oud-Noord en we zingen bij het
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance. Het koor
heeft zo’n vijftig zangers en bestaat sinds 1911
en heeft een rijke traditie en geschiedenis.
We treden regelmatig op in Tilburg en in de
directe omgeving. Elke twee jaar geven we
een groot concert in de Tilburgse Concertzaal.

18 november, najaarsconcert HGKK
Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor is een gemengd koor dat bijna 85 jaar geleden in het
café van Fouchier, vlakbij de Hasseltse kapel, is opgericht. Het koor bestaat momenteel
uit ongeveer veertig leden. Ondanks de lange geschiedenis is het HGKK nog altijd volop in
beweging en is het een koor waar een goede presentatie, zangkwaliteit en sociale
contacten hoog in het vaandel staan.
Op zondag 18 november om 15.30 uur is er
een najaarsconcert van het Hasselts Gemengd
Kapelle Koor in de St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2
te Berkel-Enschot. De entree is gratis.
Het HGKK zal het Requiem van John Rutter
uitvoeren. Het HGKK staat onder leiding van
Ramon van den Boom en wordt hierbij
begeleid door een instrumentaal ensemble.

Kyra van Camerijk zal de sopraansolo voor
haar rekening nemen.
Na de pauze vervolgt het HGKK het programma
met liederen van Amerikaanse componisten
als Gershwin, Copland en Lauridsen.
Aan het einde van het concert zal aan de
aanwezigen een vrijwillige bijdrage worden
gevraagd. Meer informatie : www.hgkk.nl

Mannen kom zingen!
Houdt u van zingen? Dan nodigen we u uit
om eens te komen kijken naar een repetitie.
Wij zijn enthousiaste zangers en we repeteren
elke maandagavond in een gezellige sfeer
in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1
(Tilburg-West). Daar werken we samen aan
een gevarieerd repertoire
van klassiek tot eigentijds.
Mee zingen? Woon
vrijblijvend enkele
repetities bij van
20.15 tot 22.15 uur.
Daarna is er meestal nog
een gezellige
nazit. Meer informatie:
: www.Mannenkoor-la-renaissance.nl
: info@mannenkoor-la-renaissance.nl
: 013 468 56 54

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
je van een eerste eigen woning?
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb
je verhuis- of verbouwingsplannen?

Muziek Marathon
Tilburg juni 2019!
In juni

2018 heeft de Muziekmarathon
plaatsgevonden. Drie weken lang
allerlei
muziekoptredens, van symfonieorkest tot popgroep, van blaasorkest tot
accordeon en koor.
In Het Spoor waren optredens van De Bent
en Les Musiciens Joyeux en in De Poorten
o.a. Des Unique, Michelle Sweegers en
Hind Hakki. Op de woensdagmarkt op het
Besterdplein, speelde de Basterd Marked.
Totaal zo’n 110 optredens in drie weken tijd!
Tilburg liet zien, wat het kan op muzikaal
gebied. Deze optredens vonden plaats in heel
Tilburg, op bekende muzieklocaties maar ook
in de wijken.
Dit alles was zo aanstekelijk, dat de Muziekmarathon de komende tijd een accent wil
leggen op muziek als verbindende factor
in de wijk. Oud-Noord, omgeving
Goirkestraat-Bisschoppenbuurt, willen we
dit jaar laten bruisen.
In juni willen we een kunst- en muziek
route organiseren. Er hebben zich al enkele
gegadigden gemeld. Daarnaast ontstond
het idee om op projectbasis een wijkorkest
samen te stellen, dat met enkele repetities
wat nummers ten gehore kan brengen tijdens
deze route. We roepen dan ook muzikanten
uit de buurt, van elk niveau, met elk
instrument, jong en oud, op om mee te doen.
Meer informatie of meld je aan via
: bent013@hotmail.nl
Facebook: tilburgse muziekmarathon 2018
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WIJKNIEUWS

Nieuws van de gemeente Tilburg

De nieuwe wijkwethouder stelt zich voor:
Esmah Lahlah

Aandachtswijk de Hasselt/Goirke-Noord
en Bouwmeesterbuurt-Zuid

Sinds juni is ze wethouder in Tilburg en van OudNoord. Geen onbekende wijk voor haar, want ze
woonde vier jaar lang in de Goirkestraat. Esmah
Lahlah vertelt over zichzelf, over haar beeld van de
wijk en over de combinatie van de twee: haar rol
als wijkwethouder.

Het college heeft in oktober de focus- en aandachtswijken voor de
komende twee jaar vastgesteld. Voor Oud-Noord betekent dit dat
de Hasselt samen met Goirke-Noord en de Bouwmeesterbuurt-Zuid
nu een aandachtswijk is geworden in plaats van een focuswijk.

"Ik vind Oud-Noord een hele fijne wijk. Ik heb er
met veel plezier gewoond met Noor en Ilyes, mijn
twee kinderen. Ons huis was zo'n prachtig oud pand
waarvan je er nog heel wat ziet in de wijk. Er zijn
sowieso veel pareltjes in Oud-Noord. Ik ging er altijd
hardlopen en ontdekte dan steeds weer nieuwe
mooie plekjes: de linten bijvoorbeeld of Kerkibo. Er
zijn zelfs overblijfselen van een kasteel in de wijk!
Dat heb ik lange tijd niet geweten. Zoveel historie
is één van de dingen die ik zo mooi vind aan OudNoord. En er zijn twee prachtige, internationaal
bekende musea. De Pont en het Textielmuseum zijn
echt plekken om trots op te zijn. Verder is er veel
saamhorigheid: mensen kennen elkaar, houden
elkaar in de gaten en staan voor elkaar klaar. Vaak
voelen de buurten hier als een warm bad.

Veranderingen

De komende vier jaar zijn er wat ontwikkelpunten
waar mijn aandacht naar uit gaat. Er is de laatste
jaren veel veranderd in de wijk. Door nieuwbouw
en het opknappen van starterswoningen kwamen er
nieuwe mensen. Daardoor werd de samenstelling
van sommige buurten anders. Die diversiteit is in
principe een prima ontwikkeling. Maar het kan ook
zorgen voor een gevoel van minder betrokkenheid
bij sommige inwoners. Dat is jammer. Je wil voorkomen dat mensen eenzaam worden.
Oud-Noord is van oudsher een arbeiderswijk, waar
veel armoede is. En er is soms sprake van wantrouwen: naar de gemeente, bijvoorbeeld. Over
woonvoorzieningen die alleen in deze wijk zouden
worden geplaatst. Of richting mensen die een
andere taal spreken. Daar wil ik ook verandering in
brengen. Met de aanpak voor de focuswijken gaan
we door; dat werkt erg goed. Met een speciaal team
wordt er gekeken naar wat nodig is. De verbouwing
van het Bart van Peltplein is hier een goed voorbeeld van. Dat ziet er nu zo anders uit, dat mensen
er anders mee omgaan.

Op veiligheidsgebied gaat het steeds beter. Wel zullen we samen met
bewoners, ondernemers en andere wijkpartners de komende jaren
proberen de leefbaarheid te verbeteren op allerlei andere gebieden.
We hebben bijvoorbeeld relatief veel bewoners in de Hasselt/Goirke/
Bouwmeesterbuurt met schulden, een toename van verwarde personen en eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Op fysiek gebied
speelt met name de aanpak van de vervuiling en het zwerfafval.
Heeft u zelf een idee om uw buurt te verbeteren, neem dan gerust
contact op met Natascha of Jaap (contactgegevens hieronder).

Bereikbaar

Als wijkwethouder wil ik vooral bereikbaar zijn;
dichtbij alle Tilburgers staan. Ik zie mezelf als een
eerste aanspreekpunt, al voelt dat misschien voor
veel bewoners niet zo. Maar echt; mensen mogen
me gewoon mailen, appen of bellen! Ik reageer dan
zo snel mijn agenda het toelaat. Sinds ik wethouder
ben heb ik al een paar wijkbezoeken gedaan. Toen
heb ik door verschillende buurten gefietst en heb
verschillende mensen bezocht.
Wat mij vooral heeft getroffen zijn de eigen initiatieven die ontstaan in de wijk en die door goede
samenwerking ook blijven bestaan. Bijvoorbeeld in
de omgeving van het Textielplein, waar bewoners de
boel hebben opgeknapt en samen schoonhouden.
Of de moestuintjes in de plantenbakken: ik heb een
groentenkoekje uit die moestuintjes mogen proeven
en dat was echt heel lekker! Zo leuk om te zien hoe
mensen elkaar leren kennen tijdens het uitvoeren
van dit soort ideeën. En hoe ze elkaar vervolgens
helpen. Vaak werken dit soort ideeën uit de wijk het
best, beter dan wij het kunnen bedenken.

Bewoners uit de Nassaubuurt hielden in september een opruimactie
waarbij zwerfafval werd geprikt. Ook hielpen mensen elkaar met het
opruimen van onder meer zolders en voortuinen. Het was goed
georganiseerd en er waren allerlei hapjes, onder andere gemaakt van
groente uit de moestuinbakken.

Ik probeer regelmatig aanwezig te zijn in de wijk.
Niet op een officiële manier, maar informeel en
laagdrempelig. Ik ga graag met mensen in gesprek
en ben dan ook van plan om openbare evenementen te bezoeken. Bovendien kan ik dan toch nog
deelnemen aan de gezellige buurtfeesten in de wijk,
al woon ik hier niet meer."

Textielplein binnenkort weer goed
bereikbaar vanaf Ringbaan Noord

Gratis afvalgrijper

Het klimaat verandert. Hierdoor zijn er steeds vaker
hevige regenbuien. Dit zorgt voor flinke wateroverlast op een aantal plekken in de stad, waaronder
Oud-Noord. Zo stond in 2014 de Kapelstraat onder
water. Om deze wateroverlast aan te pakken, legt
de gemeente Tilburg zogenoemde Blauwe Aders
aan. Een Blauwe Ader is een extra riool dat zorgt
voor de afvoer van overtollig regenwater.

De gemeente veegt de straten, maar op de
meeste plaatsen niet vaker dan een paar keer
per jaar. Steeds meer mensen ruimen op in hun
eigen omgeving. Als iedere inwoner één keer
per week tien minuten besteedt aan het opruimen van de straat is het het hele jaar door
netjes. De gemeente verstrekt hiervoor gratis
zwerfafvalgrijpers en speciale gele afvalzakken.

Ook op de Ringbaan Noord wordt een Blauwe Ader
aangelegd. De zuidelijke rijbaan van de Ringbaan
Noord is daarom al enige tijd afgesloten: al het verkeer zit op de noordelijke rijbaan, waarbij iedere zijde
maar één rijstrook heeft. Er zijn doorsteken gemaakt
ter hoogte van de Hasseltrotonde en de Kapelstraat.
Het verkeer vanaf het Textielplein wordt omgeleid.
Met name ondernemers geven aan overlast te ondervinden van de slechte bereikbaarheid. Gelukkig is
het einde nu in zicht: de aannemer heeft aangegeven
dat de werkzaamheden half november gereed zijn.

Interesse?
Stuur een mail met uw naam, adresgegevens
en telefoonnummer naar
groen@diamant-groep.nl of bel 013 464 17 00.
Grotere plannen?
Bijvoorbeeld het schoonmaken van het park of
de buurt met alle buren? Stuur een mail naar
schonestad@tilburg.nl of bel 013 542 90 77.

Wilt u meepraten of heeft u ideeën voor de wijk,
neem dan contact op met team wijken.
Natascha Verhaaren
omgevingsmanager Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
06 13 20 93 39

Jaap Quispel
wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70

Paul van Esch
omgevingsmanager Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat en Theresia
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93

Inez Rastovac
wijkregisseur Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat en Theresia
inez.rastovac@tilburg.nl
06 41 66 34 23

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'
Iedere editie geeft Wijkkrant Tilburg OudNoord met een bloemetje een bedankje
aan een vrijwillig(st)er in Oud-Noord.
De redactie wil een gezicht geven aan
vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.
Door: Claudia van der Waal

Dank je wel, Ludo Jongbloets
en Cees Mathijsen.
Ludo Jongbloets en Cees Mathijsen
zijn vrijwilligers bij Kerkibo. Dit is een
kinderboerderij aan de Bisschop Bekkerslaan.
Vanuit de Goirkestraat kun je Kerkibo
bereiken via het Norbertijnenpoortje en in
de Bisschop Bekkerslaan onder de Drömofflat door. In deze flat wonen ook de twee
vrijwilligers Ludo Jongbloets en Cees
Mathijsen. Medevrijwilliger coördinator
Herman Fitters wil hen bedanken voor
hun vrijwilligerswerk voor Kerkibo.
Ludo is tien jaar geleden naar de Drömof-flat
verhuisd en nu vijf jaar sleutelbeheerder bij
de kinderboerderij. Hij vroeg aan Herman
de sleutel van het terrein omdat hij wel eens
zag dat er iets niet in de haak was bij de
kinderboerderij, maar hij had geen sleutel
om de politie toe te laten op het terrein.
Herman zei: “Als je vrijwilliger wordt, krijg je
de sleutel.” Sindsdien zit Ludo er bijna
iedere dag.
Doordeweeks ondersteunt Ludo de medewerkers van Diamant, beantwoordt hij
vragen van bezoekers en bespreekt hij o.a.
met Cees wat er moet worden onderhouden
of nieuw aangeschaft. De 68-jarige Ludo
was timmerman in zijn werkzame leven,
zodoende is hij erg handig. Dit is te zien
aan het nieuwe grotere hok dat hij heeft
gebouwd voor de konijnen op de boerderij
en er is een nieuw klimrek voor de geiten
gemaakt. Een vaatwasser, een springkussen
en een geluidsinstallatie zijn aangeschaft. Ze
willen geen geld uitgeven aan iets wat ze zelf
kunnen; zo zijn ze ook aan het kijken of ze een
hokje kunnen maken om het springkussen
in op te bergen zodat er meer ruimte komt
in het chalet voor de winteractiviteiten.
Ludo vindt het leuk als mensen spontaan
willen meehelpen. Bezoeker Bas helpt
wel eens mee met het werk op de
kinderboerderij en schilder Johan, die ook
in de flat woont, schilderde het chalet.
Kerkibo verkoopt niets, maar uit vrijwillige
bijdragen van de (verjaardag)feestjes die men
kan houden in het Chalet en op het terrein
van Kerkibo worden onderhoud en nieuwe
dingen bekostigd. Ook gaan alle vrijwilligers
samen een keer uit eten. Neem voor
kinderfeestjes of groepsuitjes altijd eerst
contact op met : kerkibo@goirke-hasselt.nl

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

‘Buurman’ Cees woont nog niet zolang in
de Drömof-flat en komt nu drie jaar bij
Kerkibo over de vloer. Na het overlijden
van zijn vrouw ging hij regelmatig een
praatje maken. Hij vertelde dat hij in het
onderwijs had gewerkt. Zo werd hij gevraagd
om stagiaires te begeleiden. Op zijn 73e
jaar doet hij rustig aan, maar het is fijn
om bezig te zijn en onder de mensen.
Nadat hij zijn dienstplicht had vervuld
als marinier is Cees vertegenwoordiger
geweest van autolakken en later
opleidingsadviseur van de VOC (VakOpleiding
Carrosseriebedrijf). Bij Kerkibo begeleidt
hij de stagiaires en soms mensen van
stichting HALT (vroeger bureau HALT) die een
taakstraf moeten voldoen. Ook is Cees 25
jaar vrijwilliger bij de brandweer geweest.
Cees geniet ervan om bezig te zijn met
mensen en dieren, vindt het gezellig te
ouwehoeren over van alles en nog wat
en in de tussen tijd goed bezig te zijn.
De vrijwilligers praten over hoe iets
gemaakt moet worden en of het in het
budget past. Soms gaan ze een loempiaatje
halen en eten ze samen. Ook repareren
ze het speelgoed, en soms maken ze van
twee fietsjes of skelters er weer één.
Dit speelgoed is meestal gekregen of op
marktplaats gekocht. Goed (groot buiten)
speelgoed is daarom erg welkom, dus
heeft u iets over waar uw kinderen niets
meer mee doen, breng het naar Kerkibo!
Alhoewel de (oudere) kinderen ook wel
eens kattenkwaad uithalen, geniet Cees
erg van de spontane reacties van de
kinderen. Ze delen wel eens lolly’s of
ijsjes uit. Als de kinderen er om vragen

Sint- en Kerstaanbiedingen
Alle lederwaren halve prijs
20 procent korting op Krabpalen
Tot 31 december
Op = Op

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

zegt Cees niet te weten waar het ligt.
Maar de kinderen weten precies waar het
snoepgoed ligt, en wijzen het Cees dan aan.

Jeu de Boules groep van KBO Goirke-Hasselt
die bij Kerkibo op de baan speelt, komt ook
gezellig een kopje koffie drinken in de pauze.
Altijd een gezellige boel bij Kerkibo.

Kerkibo zoekt vrijwilligers, kom ons helpen!
Heeft u tijd over in het weekend? Vindt u het leuk om met mensen en dieren om te gaan?
Kerkibo zoekt vrijwilligers voor de zaterdag- en zondagmiddagen. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook mensen die niet ieder weekend kunnen, worden verzocht te reageren. Dit om vrije
dagen op te vangen van de vaste vrijwilligers.
Taken: voeren van de beesten, toezicht houden speeltuin en opruimen skelters
aan het eind van de middag.
Tevens zoeken wij handige mensen die af en toe een klus willen doen.
Informeer naar de vrijwilligersmogelijkheden bij Herman Fitters
: kerkibo@goirke-hasselt.nl Of kijk op de site : www.kerkibo.nl
Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20 013-303 18 18
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de
dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord. In de Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

Nog meer weerhaakjes
Vorig artikel (editie juli) ging over grasaren,
hun weerhaakjes en de gevaren daarvan. En
nu zie ik weer weerhaakjes, maar dan aan de
hengellijnen van vissers. In de praktijk zien we
de nare gevolgen van ongelukjes met dieren
en vernuftige stukjes ijzer met weerhaakjes
in alle groottes en vormen: vishaakjes. Soms
met een prachtig felgekleurd flosje of visje
erom heen. En dat wordt dan met een grote
boog zover mogelijk in het water gegooid.
Honden zijn speels, zo speels dat ze er
soms achteraan vliegen. Ik heb al honden
zien springen en happen naar zo'n mooi
visje. Ik heb de haakjes verwijderd uit tong
en verhemelte en de wonden gehecht. En
ook uit oogleden en een keer zelfs uit een
oogbol. Dat hondje was toen al door dat
haakje blind geworden aan dat oog. Ik heb
ze uit de huid moeten halen, omdat de
teckel in een dode vis was gaan rollen.
De meeste ‘ongelukshonden’ hebben
gelukkig een oplettende eigenaar. Die

komt met hun dier naar de praktijk als er
iets is. En zo kan ik de hond direct helpen.
Ook zien we wel eens watervogels, en zeker
die, die vissen eten en dus ook verleid worden
door zo'n felgekleurd haakje-dragend flosje of
visje. Maar meestal zijn ze dan al graatmager,
en of we ze dan nog kunnen redden?
Weerhaakjes geven niet alleen
narigheid aan dieren. Mijn
buurman is wel eens letterlijk
‘aan de haak geslagen' via
zijn broek in zijn been, in zijn
eigen roeibootje. Die konden
we gelukkig ook helpen.
Gelukkig zijn de haakjes
erg opvallend, kostbaar en zijn de vissers
er erg zuinig op. Vissers en honden, dat
moet samen kunnen in een vrij gebied.
Maar blijf alert als ze hun hengels uitgooien.
Door de wind maakt zo'n haakje soms een
heel andere boog dan bedoeld is en komt
het neer waar het niet zou moeten.
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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
Biljarten
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Bewegen
Maandag 10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag 14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag 9.30 - 11.45 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur
Bruin Café
Op vrijdagavond is ons Bruin Café
tot 20.00 uur geopend.
Kom gezellig ‘Efkes buurten’.

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl

Ontspanning
Donderdag 8 november
Optreden Bob Mustang
14.30 tot 16.30 uur

Dinsdag 27 november
Verkoop Scholten Mode en
Clara handwerk cadeautjes
Aanvang 11.00 uur (tot 16.00 uur)

Woensdag 21 november
Optreden Koor Gillesia*
14.30 uur tot 16.30 uur

Donderdag 6 december
Carma Schoenen
Aanvang 14.00 uur

Deelname activiteiten?
Mail dan naar
Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.

Donderdag 22 november
Frietdag*
10.00 uur schillen/snijden
14.30 uur spelmiddag met friet!
Medewerkers van Cubiss komen
ons helpen.

Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/
denherdgang

Maandag 3 december
Bezoek van Sinterklaas
Met onze eigen Gangmaokers*
19.00 tot 21.00 uur

Meedoenregeling
Heeft u recht op de
meedoenregeling? Deze kunt u
gebruiken in Den Herdgang. Meer
informatie via Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een kerkelijke viering in
ons restaurant.
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.

Woonzorgcentrum
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Donderdag 6 december
Kun je nog zingen, zing dan
mee
14.30 tot 16.00 uur samen zingen.
Woensdag 12 december
Optreden Koor Cantabile in
kerstsfeer*
14.30 tot 16.00 uur
*Entree zonder welzijnspas: € 5,00.

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

Verkoop
Woensdag 21 november
Firma Nieuwenhuis ondermode
10.00 tot 12.00 uur

Sinterklaasshow
Den Herdgang
Woensdag 28 november
van 16.00 tot 18.00 uur
Zondag 2 december van
14.30 tot 16.30 uur
Tickets te koop via:
www.sinterklaastilburg.wetickets.shop

Vrijdag 30 november
Snertmiddag voor
wijkbewoners met welzijnspas
Bent u in het bezit van een
welzijnspas, dan heeft u inmiddels
een uitnodiging gehad voor een
Snertmiddag. U wordt om 15.00 uur
verwacht voor koffie/thee. Daarna
gaan we genieten van een optreden en sluiten we om 16.30 uur
af met Snert. (opgeven bij Claudi)

Extra activiteiten

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 (m.u.v. sponsorbingo).

van 9 nov. t/m 13 dec.
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

Dagelijkse openingstijden
restaurant ‘Ons Genoegen’:
Koffie drinken:
Warme maaltijd:

09.00 - 11.30
12.00 - 14.00

Clubactiviteiten:
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak
10.00 -11.30
Ma: Kegelen
09.30-10.30
Di: Bibliotheek
Di/Do: Hobbygroep
10.00 -12.00
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.

09 - Samen Zingen - 14.30
10 - Eucharistieviering - 16.00
11 - Zondagmatinee met optreden
van Zand, Zeep en Soda
- 14.30
20 - Bingo avond t.b.v. Vrienden
van de Bijsterstede - 20.00
23 - Vrijdagmatinee met optreden
van KVL Band - 14.30
24 - Eucharistieviering - 16.00
30 - Samen Zingen - 14.30

02 - Zondagmatinee met optreden
van de Morava Band - 14.30
07 - Vrijdagmatinee met optreden
van Netty Reek &
Hans Somers - 14.30
08 - Eucharistieviering - 16.00
● Voor onze matineeoptredens geldt een
entreeprijs van € 4,- (incl. 1 kop koffie/thee),
tenzij anders vermeld.
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

Stichting Vrienden van de
Bijsterstede organiseert op dinsdag
20 november 2018 a.s. een grote
sponsorbingo met fantastische
prijzen! De opbrengsten komen
geheel ten goeden aan
bovengenoemde stichting, die tot
doel heeft geld in te zamelen om het
leven van onze bewoners te
veraangenamen. Zo exploiteren wij
een eigen rolstoelbus, hebben wij een
volière en een duofiets. Met het
ingezamelde geld kunnen wij o.a.
voorzien in het noodzakelijke
onderhoud van deze zaken.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.
Kosten voor een boekje zijn €12,50
voor 9 rondes en 1 hoofdprijsronde.
Locatie: De Bijsterstede
Energieplein 54
5041NH Tilburg
Aanvang: 20.00 uur
(inloop v.a. 19.30 uur)
Eindtijd: ± 22.30 uur
Voor vragen of informatie m.b.t. de
bingo en/of stichting Vrienden van de
Bijsterstede kunt u contact opnemen
met de heer Alex Hendrickx,
telefoon: 013 5496170

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
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Activiteiten Bijsterhof
In de grote ontmoetingsruimte van de Bijsterhof vinden
diverse activiteiten plaats, georganiseerd door het bestuur
van de huurders-activiteitencommissie Bijsterhof. Zo
is er iedere donderdagmiddag een bingo. Deze leuke
en gezellige middag is voor iedereen die van
bingo houdt. Kom binnenlopen en doe mee!

Speciale editie: 13 december kerstbingo
In de laatste maand van het jaar is er onze
speciale kerstbingo. Dan zijn er goederen
te winnen in plaats van geldprijzen.
Bingoliefhebber? De bewonerscommissie
Bijsterhof heet u van harte welkom!

Skateboarden is al populair in Nederland sinds de jaren ‘80. Veel jongeren
beoefenen deze urban sport, maar hoe zit het met de volwassenen?
Altijd al willen leren skateboarden? Wil je indruk maken op je kids óf lijkt het je leuk om het
na een lange tijd weer eens te proberen? Dat kan nu, want Ladybird Skatepark komt met
een skatecursus voor volwassenen. Onder de professionele begeleiding van ervaren
skateleraren kan iedereen het proberen.
De skatecursus bestaat uit zes lessen, waarin je één uur per keer aan het skateboarden bent.
De lessen vinden plaats in de avond op een doordeweekse dag. Door het jaar heen zijn er
meerdere kansen om je aan te melden voor de cursus.
Enthousiast? Pak je bescherming, stevige schoenen en oude broek er maar alvast bij en meld je
nu aan. Stuur een e-mail naar : ladybird.skateles@gmail.com met je naam, leeftijd en
eventuele skateboardervaring. Meer activiteiten Hall of Fame:
Kinderpg. 3 en agenda pg. 14
Wijkagenten Tilburg Oud-Noord:
Loven, Besterd en Theresia:

Als wijkagenten zijn wij regelmatig op de fiets
in de wijk te vinden. Wij zien dan veel, maar
voor de meeste zaken zijn wij afhankelijk van
meldingen van bewoners. Vaak zien wij dat
er pas naar de politie gebeld wordt nadat
zich bepaalde zaken hebben voorgedaan.

Foto: Jostijn Ligtvoet.

KennisKans: Bibliotheek opent deuren naar nieuwe kennis
Vanuit de gedachte dat iedere Tilburger de kans moet krijgen om zijn talenten te ontplooien
en een leven lang te blijven leren, ontwikkelde de Bibliotheek Midden-Brabant KennisKans:
een reeks gratis workshops aangeboden door lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en
organisaties, die hun kennisoverdracht willen openstellen voor een breder publiek.
Programmamaker Mark Dekker legt uit:

“Inwoners van Tilburg krijgen
zo de kans trainingen, colleges
en cursussen te volgen die
normaal gesproken achter de
gesloten deuren blijven.”
Studenten en inwoners samen in collegebanken
Eén van de eerste edities van KennisKans
organiseerde de Bibliotheek samen met
Lifestyle Studies van Fontys Hogescholen.
Docenten en studenten streken neer in
de proeftuinbibliotheek de Kennismakerij
waar de collegereeks Living in Transition
toegankelijk werd gemaakt voor alle
Tilburgers met interesse in stedelijke
ontwikkeling en social design.
Mark: “Na afloop vertelde docent Saar van
der Spek dat de aanwezigheid van nietstudenten de lessen echt extra diepgang gaf.
Sommige deelnemers werkten al jaren in
de praktijk en stelden hele gerichte vragen.
Dat gaf studenten weer meer inzicht in hoe
de theorie en praktijk zijn verweven.”
Leren van professionals
Andere KennisKansen in de Bibliotheek
dit jaar waren een seminar Het Nieuwe
Presenteren aangeboden door Bento
Presentaties en ContourdeTwern en
KennisKans-schrijfcolleges met Fontys
Journalistiek, waarin Tilburgers samen
met studenten gastlessen volgden van
bekende auteurs. Het eerstvolgende
schrijfcollege op 8 november wordt

Doriene van den Broek
Reinier Vos

Skatelessen voor volwassenen in de Hall of Fame

Meld heterdaad
inbraken en
overlast
situaties

Let op! De ingang van de ontmoetingsruimte
van de Bijsterhof ligt aan de Van Mierlostraat
1-131 en dus niet aan het Energieplein.

Praktijk voor
Fysiotherapie
& Manuele
Therapie
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gegeven door Enne Koens, schrijfster van
jeugdboeken en young adult romans. En een
nieuwe editie van het presentatieseminar
staat gepland op 9 januari.

In veel situaties is het wenselijk dat wij (de
politie) direct op de hoogte worden gesteld.
Niet alleen bij heterdaad inbraken, maar
bijvoorbeeld ook bij overlast situaties.
Wij kunnen namelijk adequater optreden
indien wij de overlast ook zelf constateren.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan
geluidsoverlast.
Ook in de nachtelijke uren kunt u bellen naar
0900-8844. Op deze manier kunnen wij de
overlast zoveel mogelijk in de kiem smoren.
Iedere wijkagent is bereikbaar via een contact
formulier op : www.politie.nl. Op de pagina:
Mijn buurt, klikt u op het kaartje van de
wijkagenten in uw wijk. En bij spoed: 112

Wijkagent
Igor Duijneveld

Groeseind en Hoefstraat:

Wijkagent
Peter Nouwens

Wijkagent
Pieter Dingemans

Vanuit jouw organisatie kennis delen
en nieuwe inzichten opdoen?
Mark Dekker daagt organisaties uit MiddenBrabant uit om hun blik ook meer naar buiten
te richten. “KennisKans is een manier voor
maatschappelijk betrokken organisaties om
kennis te delen én zelf ook nieuwe inzichten
op te doen. Om contact te leggen met
mensen die ze binnen de muren van hun eigen
organisatie misschien niet zo snel ontmoeten.”

Meer activiteiten Kennismakerij:
Kinderpg. 3 en agenda pg. 14

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Zo lang
mogelijk
meedoen.

omdat u
online kunt
bankieren.

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

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

Wijkagent
Yildirim Simsek

Goirke, Bouwmeesterbuurt en Hasselt:

De Bibliotheek doet zelf ook mee aan
het delen van kennis, bijvoorbeeld
met het breder openstellen van drie
vitaliteitsworkshops voor medewerkers. De
workshop Meer Bewegen op 26 november en
de workshop Leren omgaan met stress vindt
plaats op 10 december in de Kennismakerij.
Aanmelden voor één van de aankomende
gratis KennisKans-workshops kan via
: www.bibliotheekmb.nl/kenniskans.

Mark gaat graag het gesprek aan: welke
KennisKans ligt er voor jouw organisatie
misschien wel zo voor het oprapen?
Kijk voor zijn contactgegevens op
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl/kenniskans.

Wijkagent
Sirid Nuy

Wijkagent
Alberto de Jezus
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FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto van de nieuwe opgave genomen
is? Mail dan uw oplossing voor 23 november 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:
ÎÎ een boeket van bloemisterij all about flowers, : www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis,
: www.gdemanmelis.nl
ÎÎ 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.

Opgave november

Foto: Henriëtte van Raak
Oplossing oktober: Van
Hogendorpstraat, naast huisnummer 140, ingang naar de
parkeerplaats van De Poorten,
Op de achtergrond de oude
Hasseltse kerk, nu De Poorten
Foto: Henriëtte van Raak

WTON tas en WTON pen Te winnen met de
fotowedstrijd van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord: een
WTON tas of de WTON pen. Bent u blij met de wijkkrant en wilt u dat deze kan blijven
bestaan? Koop dan de tas € 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00. Zo steunt u de Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord. Stuur een mailtje naar de redactie, dank u wel voor uw bijdrage.
Opgave oktober was moeilijker dan gedacht en er zijn minder juiste antwoorden ingezonde dan anders.
Daarom deze keer de prijzen ook verloot onder inzenders van eerdere opgaves. Prijswinnaars:
Het boeket van all about flowers is gewonnen door: meneer C. Willemsen
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: meneer Peter Vos
5x een WTON tas zijn gewonnen door: mevrouw Nel Staps, mevrouw Marij looijkens,
mevrouw Yvonne Klerks, mevrouw Annie Kuijpers, en meneer Ad Vermeer
5x een WTON pen zijn gewonnen door: mevrouw Anita de Groot, mevrouw Anice Malagrida,
mevrouw Lia Craane, mevrouw Mari-Anne Berkers en mevrouw Clasien van Lent
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!

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
Activiteiten in Brasserie de Refter:
u bent welkom!
Donderdag 8 november, muzikale
Bingo met Jolanda van den Bergh
van 15.00 tot 16.30 uur, entree € 4.00
Donderdag 15 november,
Optreden Lya de Haas
van 15.00 tot 16.30 uur, entree gratis
Overige donderdagen
Bezoek tuincentrum

Pop-up museum
Schilderijen en
beelden van
Tine Volkering
Openingstijden:
elke dag van
9.00 uur tot 17.00 uur

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers die met bewoners individueel
een spelletje willen doen, samen koffie
drinken en gaan wandelen in de tuin.
Vrijwilligers voor de avondmaaltijd,
van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Graag contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Margreet de Jong,
Woonzorgcentum joannes Zwijsen.

Brasserie de Refter
Dagelijks geopend van
8.00 tot 19.00 uur.

Loop eens binnen voor onze
lunchaanbiedingen,
hapjes, thema-avonden
of voor een kopje koffie met iets
lekkers erbij.
Menu
12.00 tot 13.30 uur,
65+ € 8,35/ Gasten € 11,25

Agenda

t/m 3 maart 2019:

Expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE Generaties

novemBER 2018
28: 12.00u, Eten en verrassingsmiddag, St. Aoda2
16.00u, Sinterklaasshow, Den Herdgang7
19.30u, lezing, SST6
29: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
Voorselectie Leuterconcours, K.V. De Fènpruuvers
30: 13.00u, Wijkschouw Loven-Besterd, De Wissel8
17.30u, Ladies Night, Het Spoor8
15.00u, R-Play, Paduaplein

in Dialoog', TextielMuseum
24 november 2018 t/m 12 mei 2019:
Expositie Cultural Threads, TextielMuseum
Iedere 2e en 4e zondag vd maand: van 11.00
tot 12.00u geopend, Afscheidshuis In Harmonie
De Poorten8:
December
Dinsdagochtend, Tai Chi lessen, TuiNa praktijk
1: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
Donderdag 09.00u, Taalclub
2: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
Woensdag 10.00u, donderdag 14.00u, Lessen
14.30u, Sinterklaasshow, Den Herdgang7
schilderen en boetseren, Galerie Atelier Pjotr
3: 19.00u, Bezoek Sinterklaas met optreden
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00u,
de Gangmaokers, Den Herdgang7
Inloopdagen, Stichting Stadstuin Theresia6
5: 9.30u, Baby Mama Club, De Poorten8
Woensdag 14.00u, Kinderknutselmiddag, Hall of Fame 7: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
8: 10.00u, Vogelshow, De Baselaer8
Bingo:
Slotevent KM3, afscheid van de locatie
In oneven weken op dinsdag 19.00u; in even
van de Kennismakerij in Hal 79
weken op woensdag 14.30u, Den Herdgang7
20.00u,
Sjoelen, Café Bierings
Woensdag 14.30u, De Bijsterstede7
Kerstbingo CV De Steunzolen, Café Tribunaal
Donderdag 14.00u, Bijsterhof
Elke eerste vrijdag van de maand 14.00u, Het Spoor5 9: 10.00u, Vogelshow, De Baselaer8
10: 14.00u, KennisKans: KM3
November
11: 10.00u, Kerstreis Maastricht, St. Aoda2
8: 14.00u, Kenniskans, KM3
13: Editie december WTON
20.00u, voorstelling over eten, KM3
12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
9: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
14.00u, Kerstbingo, Bijsterhof
18.00u, Vipdierenavond, Discus Animo
14: 15.00u, R-Play, Paduaplein
18.45u, Film, De Poorten8
18.45u, Film, De Poorten8
11: Start Carnaval seizoen 2019
15: 11.00u, Repair Café, De Baselaer8
14.00u, 11-11 Bingo, St. Aoda2
12.00u, Kerst-Wijklunch, Het Spoor5
12: V•DAY: www.vrijwilligerstilburg.nl
20.00u, Kerstbingo CV De Kerkuilen, ‘t Uilennest
14: 20.00u, Science Improv Jam: 'Hé', KM3
16: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
15: 12.30u, Zingen voor je leven, IMB1
14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
16: 15.00u, R-Play, Paduaplein
Muzemento en koor Cantiqua concert,
20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
Peters Donderskerk
20.00u, StarkLinnemann Quartet concert, Hall of Fame 19: 9.30u, Baby Mama Club, De Poorten8
17: 11.00u, Repair Café, De Baselaer8
25: 12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
20.00u, Sjoelen, Café Bierings
26: 13.00u, Kerst Inn, De Baselaer 8
20.00u, 11-11 bal CV De Kerkuilen, ‘t Uilennest
Tweede kerstdagborrel, ‘t Uilennest
20.30u, Görkese Turken 11-11 bal, Heuvel Gallery 29: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
18: 10.45u, Startfeest Intocht Sinterklaas, Piushaven 30: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
31: 10.00u, Oud en Nieuwfeest, ‘t Uilennest
13.00u, Sinterklaasfeest, Wagenmakerij
Reünie Tafeltennisvereniging Irene
De
agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
wordt zorgvuldig samengesteld, echter, het is altijd
14.00u, Buurtbühne, optreden Resurrexit
mogelijk dat gegevens niet kloppen. Informeer bij
en Les Amis, De Baselaer 8 betreffende activiteit. Aan sommige activiteiten
15.30u, Najaarsconcert HGKK, St. Caeciliakerk BE kunnen kosten zijn verbonden.
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden
20: 20.00u, Bingo avond t.b.v. Vrienden
activiteiten: www.inloophuismiddenbrabant.nl
van De Bijsterstede, De Bijsterstede7
info@inloophuismiddenbrabant.nl
21: 9.30u, Baby Mama Club, De Poorten8
De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend 		
19.00u, gratis demonstratieavond
bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad)
met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten.
Dermapen, LANETTE Institute
2St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde:
19.30u, Politiek café, SST6
Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden
23: Deadline editie december WTON
en kosten: www.alleenopdezeaarde.nl
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
3KM = De Kennismakerij, is de voorloper van de nieuwe
20.15u, Documentaire en boekpresentatie
Bibliotheek die voor eind 2018 gepland staat in de
't is goed zo, De Poorten8
LocHal van de Spoorzone. Burgemeester
Brokxlaan 18. www.bibliotheeknieuwestijl.nl
24: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor5
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan.
13.00u, Wild Geraas, KM3
www.facebook.com/DeNieuweJordaan
19.00u, Theresia Top 50, Het Spoor8
5Wijklunches Het Spoor, € 2,50 p.p. van te voren
25: 14.00u, Bingo, De Wissel8
opgeven bij de balie.
14.30u, Sinterklaasmiddag, De Poorten8
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A
16.00u, Sinterklaas-suprisefeest, ‘t Uilennest
info@stadstuintheresia.nl
26: 14.00u, KennisKans: meer bewegen, KM3
Meer activiteiten: 7Woonzorgcentra pg. 12 en 14
8Wijkcentra pg. 7
ContourdeTwern pg. 16

Speciale puzzel december editie
2018 zoekt prijzen van ondernemers

Wijkinformatie

Net als vorig jaar wil de redactie van de
wijkkrant een speciale kerstpuzzel maken.

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord vraagt aan
alle ondernemers uit de wijk of u een prijs
beschikbaar wil stellen voor de speciale
kerstpuzzel 2018. Aan niet-adverteerders
van de WTON wordt een kleine bijdrage
van € 10,- excl. btw gevraagd. De naam
en contactgegevens van uw bedrijf
wordt vermeld bij de puzzel
in de december editie en
in de februari editie bij de
prijsuitreiking. Neem contact
op met de redactie voor
23 november : wijkkrant.
tilburg.oud-noord@
outlook.com

Maatschappelijke organisaties
013 542 18 96

NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

www.fenikstilburg.nl

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang
Berlagehof 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

013 549 26 00

013 583 18 00

herdgang@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl

www.dewever.nl

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

Wijkraad Theresia

p/a Schaepmanstraat 36

www.wijktheresia.nl
www.facebook.com/WijkraadTheresia

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

p/a Hasseltstraat 194

www.goirke-hasselt.nl

Wijkorganisatie De Ring

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

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

Basisscholen

Administratie
dmp administratie

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

Auto

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool Den Bijstere
Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl
Hoefstraat 173
info.cocon@tangent.nl

AutoZorg Mutsaers

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

Bakker

013 542 37 72

www.denbijstere.nl

Basisschool De Cocon

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

Meesterbakker Van Iersel

vaniersel@meesterbakker.nl
bestellingen
013 468 59 45
of
vanierselkantoor@meesterbakker.nl
vaniersel.meesterbakker.nl

Bibliotheek

De Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheeknieuwestijl.nl

013 542 46 41

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

Kindercampus

Kindercampus Oculus
0 - 7 jaar
St. Willebrordplein 6
5014 BX Tilburg

013 532 37 37

Bankastraat 2
5014 BW Tilburg

013 543 46 43

8 - 13 jaar en BSO

www.oculuskindercampus.nl

Kinderopvang

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)
52 weken per jaar opvang
013 744 01 51
Schaepmanstraat 44

06 55 11 52 81

a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/het-spoor

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

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

Bloemen

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

Bowling

Dolfijn, the plays to be

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

Creatieve workshops

Pip For Kids, Inge van Rijswijk Kapster

Creatieve workshops voor scholen, bedrijven enz,
van ma t/m vr 9.00-15.00
06 26 79 30 48
info@pipforkids.nl
www.pipforkids.nl

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

06 81 11 54 77

Ontdekstation013

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.

www.rabobank.nl/tilburg

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

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

Galerie/Atelier

Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

Gebit

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

TTL van Berkel

www.mhp-tilburg.nl

Hobby

do t/m vr 9.00-17.00

De Houtloods

www.denbesterd54.nl

Horeca

Eetbar De Wagon

013 850 92 00

Café zaal Bierings
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

013 543 69 03

Kunst & Cultuur

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com
saskiadellevoet.nl
SaskiaDellevoetHocusPocusFocus
Art-fact
www.art-fact.nl

Lederwaren

G. de Man-Melis

Molenstraat 128
013 542 11 61
info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

Museum

TextielMuseum

013 53 67 475

Goirkestraat 96

www.textielmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407

Muziek

Veldhovenring 32
info@refillcolors.com

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125

013 580 05 80
06 19 62 63 06
www.refillcolors.com

Schilder

Mommers Schilderwerken

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

Sport

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

Stomerij

info@texon.nl

www.texon.nl
Texon stomerij & wasserij

Supermarkt
PLUS IJsselstein

Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plusijsselstein_634

Therapie

Beurdenoort (Sport)massage

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Mevr. D. van den Broek
Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58 A
013 544 11 60
www.fysiotherapiedebesterd.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

013 542 63 47

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

www.cafebierings.info

013 850 06 63

www.uilennest.nl

Verzorging

Tapijttegelhuis Tilburg

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

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

www.lanette.eu

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

www.houtloods.com

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

Na deze tijden online:

013 536 54 39 Texon stomerij & wasserij
06 13 57 64 44 Molenstraat 43
013 580 10 88

www.galeriepjotr.nl

www.tuinenklussen.nl

Lieke Frederieke tweedehands
merkkleding en kringloop

R.J.Dierenbenodigdheden

Bike Repair Centre

leon@tuinenklussen.nl

LANETTE Institute

www.tantepollewop.org

Refillcolors

Fiets

Tuinaanleg

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

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

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

06 23 13 29 01

www.theovanetten.nl

Uitvaart

Kringloop Tilburg

Printer

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

info@theovanetten.nl

Kringloop

Dieren

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

Tekstbureau Theo van Etten

013 537 99 11 Leon van den Berg Tuinenklussen
06 21 85 54 45
013 537 96 60 Tongerlose Hoefstraat 78

Particulieren
Bedrijven

Vier ook bij ons je kinderfeestje!

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

Tekstschrijver

Rabobank Tilburg en omstreken

martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54
013 543 00 53
denbesterd54@gmail.com
06 14 02 71 77

Jong Nederland ASG

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

Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9
06 44 94 00 81

Jong Nederland Loven-besterd

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+

Hypotheek Visie Tilburg

Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
www.ontdekstation013.nl

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

Leliestraat 49 (De Wissel)
info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

Hypotheek/ Bank

Hocus-Pocus-Focus

All About Flowers

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

Jong Nederland
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Massagepraktijk-Tilburg

TuiNa praktijk - Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten
Theresiaplein 12
06 16 51 37 07
info@marjogeeris.nl

www.marjogeeris.nl

Goirkestraat 19,
ma t/m vr 9.00-17.00:

Maak een afspraak:

085 130 25 42

Vloerbekleding

Veldhovenring 36
06 50 50 84 73
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Voor Ondernemers

BusinessHub Besterd
Pop-up winkel voor ondernemers

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2
businesshubbesterd.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
Redactie en 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:

Adverteren vanaf € 10,- excl. BTW

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:
Editie 2018
13 december
Uitgavedata 2019:

Deadline
23 november

Editie 2019
Deadline
7 februari
18 januari
14 maart
22 februari
18 april
29 maart
23 mei
3 mei (! vakantie)
27 juni
7 juni
12 september
23 augustus
24 oktober
4 oktober
12 december
22 november
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 (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Baby Mama Club
De Baby Mama Club is een gezellige groep
waar je in contact komt met andere ouders.
Om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit
te wisselen en eventueel voorlichtingen/
activiteiten te organiseren. Voor moeders
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Neem je kinderen én partners gerust mee!
Je bent ook welkom als je zwanger bent.
Baby Mama Club vindt plaats op 21 november, 5 en 19 december van 09.30 tot 11.00
uur in wijkcentrum De Poorten. De entree
is gratis. Vergeet je geen speelgoed, een
kleed en drinken voor je kind? Meer info via
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl.
Taalclub
Wil je beter Nederlands leren spreken? Dan
is de Taalclub iets voor jou! Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur komt
de groep samen. Het is een gezellige ontmoeting tussen wijkbewoners met verschillende culturen, waarbij je oefent met het
spreken van de Nederlandse taal. De activiteit vindt plaats in wijkcentrum de Poorten
in de ontmoetingsruimte. Meer info? Bel
dan Shirley van den Broek: 013 464 92 10.

??
Tien jaar filmavonden in De Poorten
In 2008 organiseerde Wendy Zwekars de eerste
filmavonden in De Poorten. Na aanvankelijk enkele avonden 25 tot 50 bezoekers gehad te hebben, werd al snel het maximum van 95 bezoekers gehaald, zeker nadat er een groot scherm
aan de muur kwam hangen. Sindsdien heeft De
Poorten een trouw publiek en bijna altijd een
vol huis. In 2019 bestaan de filmavonden 10 jaar!
Het concept is eenvoudig: zorg voor een mooie
film, in een donkere zaal, op een groot doek,
met stoelen op een rijtje, wat popcorn bij aanvang en een pauze met een drankje en een hapje, en dan komen de mensen vanzelf. Maar dat
blijkt toch wat lastiger te zijn dan je zou denken.
Gezellig film kijken
Na verloop van tijd ontdekten gevestigde filminstanties het succes van de filmavonden. Wendy:
“Zij vonden dat we hun publiek wegkaapten en
maakten bezwaar. Daarom moeten we nu voor
elke vertoning een officiële licentie aanvragen,
wat flink in de papieren loopt. Dankzij de hulp
van Verrijk je Wijk Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt lukte het ons, de exploitatie te hand-

gesprekken, naar aanleiding van het onderwerp
van de film. We kiezen dan ook bewust onderwerpen uit die wat teweeg kunnen brengen.”
Het samenstellen van het filmprogramma is altijd een hele klus. Ankie: “We proberen een programma te maken waarin ‘feelgood’ afgewisseld
wordt met spannende thema’s. Nu eens heel
actueel, dan weer van alle tijden. Wij hopen met
Meer bioscoopbezoek
Het voorbeeld van De Poorten heeft op vele de groep vrijwilligers nog lang filmavonden te
locaties in de stad navolging gekregen en is mogen organiseren!”
ongetwijfeld een van de redenen waarom ook
Filmpje pakken?
de gevestigde bioscopen in Tilburg zich in een
Entree: 4,50 euro (inclusief hapje en drankje)
gevarieerd publiek kunnen verheugen. Want als
Abonnement: 24 euro
een filmavond in De Poorten leuk is, dan is dat
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 18.45 uur)
ook zo in de bioscoop. Zo hebben officiële bioWaar kun je kaarten kopen: aan de bar van
scopen nu ook een filmmiddag voor senioren en
De Poorten.
verkopen ze abonnementen.
haven zoals we gewend waren.” Mede voor de
filmavond werd in De Poorten een vast groot
scherm geïnstalleerd, en een speciale beamer.
Dankzij vrijwilliger Dré is er bovendien altijd een
gezellige bioscoopopstelling op de filmavonden.

Programma
Ankie is vanaf het eerste uur betrokken bij de
filmavonden en heeft het nog steeds naar haar
zin. Vooral de gezelligheid onderling vindt ze
fijn: “voor aanvang van de film maak je al een
praatje met elkaar, maar ook achteraf ontstaan
gesprekken. Soms luchtig, maar ook moeilijke

Filmdata:
9 november | Vele Hemels Boven De Zevende
14 december | Finding Your Feet
11 januari | Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri
8 februari | Médicin de Campagne
8 maart | The Leisure Seeker

Theresia Top 50 in Het Spoor
Op zaterdag 24 november draait Dj Ron de
Theresia Top 50, samengesteld door jou en
andere Theresianen. Vanaf 4 oktober kun je
jouw favoriete top 5 nummers inleveren bij
wijkcentrum Het Spoor. Bij de ingang liggen aanmeldingsformulieren, deze kun je
in de speciale box inleveren. Op 24 november vanaf 19.00 uur kun je meezingen en
dansen op jouw favoriete nummers! Meld
je aan voor deze swingende avond in het
wijkcentrum. Entree is 2,50 euro, inclusief
één consumptie.
Bingo in De Wissel
Op zondag 25 november vanaf 14.00 uur
ben je van harte welkom op de bingomiddag met toffe prijzen. Voor 5 euro heb je al
een bingokaart, inclusief hapje en drankje.
Daarna gaan we samen koken, dus is het
dubbel feest! Alleen voor het eten (17.0019.00 uur) is inschrijven nodig, dit kan bij
De Wissel. Je betaalt 3,50 euro voor een
driegangenmaaltijd. Doe jij gezellig mee?

ContourdeTwern in Oud-Noord
adres

Hasseltstraat 194

Veilig spelen bij R-Play
R-Coins
R-Play werkt met een beloningssysteem. Kinderen kunnen R-Coins (nepgeld) verdienen waarmee ze speelgoed kunnen lenen en andere leuke dingen van kunnen doen. R-Coins verdienen
ze door bijvoorbeeld leuk samen te spelen of
speelgoed netjes terug te brengen.
R-Play is een speelplek waar kinderen (groot)
speelgoed kunnen lenen dat ze thuis niet altijd
hebben. Ook kunnen ze met andere kinderen
samen spelen. Een veilige plek waar kinderen
van 4 t/m 12 jaar welkom zijn, maar ook de kleine kids! Kom je gezellig spelen?

Hoe word je kind lid?
Als je kind lid wil worden van R-Play, dan maken
we een pasje met daarop een foto van het kind.
Lid worden is gratis. Het enige wat je moet doen
is een inschrijfformulier halen bij R-Play, dit samen met je kind in te vullen en dit met een pasVoor de kleintjes is het verplicht dat een ouder foto naar R-Play te brengen. De volgende keer
of verzorger meekomt. Spelen bij R-Play is na- dat jouw kind komt, ligt het pasje klaar.
melijk ‘gewoon buitenspelen’. De beheerders
van R-Play letten op het kind, maar de eindver- Waar en wanneer?
antwoordelijkheid voor het buitenspelen blijft R-Play vindt plaats op vrijdagen van 15.00 tot
altijd bij de ouders en/of verzorgers. Kinderen 17.00 uur bij het Paduaplein of de Noorwitszijn ook vrij om R-Play te verlaten. Maak daar straat (speeltuin). Onderaan dit artikel vind je de
goede afspraken over.
exacte data per locatie.

MFA De Poorten
5046 LP Tilburg

Bij slecht weer verplaatsen de activiteiten naar
een slechtweerlocatie in de directe omgeving.
Deze locaties volgen nog. Kom ook samen met
je kind naar R-Play om een kijkje te nemen!
Meer info
Meer weten over R-Play? Of wil je meehelpen
om kinderen uit de buurt een veilige speelplek
te bieden? Stuur dan gerust een mailtje naar Per
Jansen: perjansen@contourdetwern.nl. R-Play
zoekt actieve ouders en buurtbewoners die mee
willen denken en helpen bij R-Play in hun eigen
wijk.

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

Data Noorwitsstraat:

Data Paduaplein:

tel

013 542 24 38

9 november
23 november
7 december

16 november
30 november
14 december

internet

www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

