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De kerstdagen 
staan weer voor de 
deur. De dagen van 
bezinning en samen 
zijn met de mensen 
van wie u houdt.

Bezoekt u een kerk of markt, gaat u 
luisteren naar de mooie kerstliederen van 
diverse koren of levert u levensmiddelen 
in voor uw medemens die het wat 
moeilijker heeft, geniet er samen van.

Vieringen van de Petrus Dondersparochie 
tijdens Kerstmis vindt u op                 pg. 2

Lees in deze editie  over de vele wijk- 
activiteiten rond Kerst en het nieuwe jaar. 
 
In 2019 verschijnt de eerste editie van  
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
op 7 februari.

De redactie wenst u fijne 
feestdagen en een goed 2019! 

Claudia van de Waal, Saskia Dellevoet,  
Hennie van Lare

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

Nederlands Grootste 

ANtiek & CuriosA mArkt
1e Kerstdag 09:00 tot 16:30 uur 
2e Kerstdag 09:30 tot 16:30 uur

tilburg - koepelhal

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 250,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

FEESTDAGENAcTiE
1 NovEmbEr T/m 31 DEcEmbEr

meso Fill Hyaluron 1 ml  € 160,=  
Dermapen Quick treatment  € 100,=  

Dermapen + sheetmask  € 120,=  
Cryolipolyse  € 100,=  

Velashape & LPG  €   55,=  

www.lanette.eu
LANETTE institute

Levensmiddelen verzamelen en kerstpakketten maken, Parochie Peerke Donders

Kerst voor iedereen
Op oorlogen hebben we helaas geen
invloed. We kunnen mensen die naar 
Nederland vluchten echter wel gastvrij 
opvangen. Daklozen kunnen we 
ondersteunen door de daklozenkrant die 
in verschillende kerken met Kerst weer te 
koop is. Ook kunnen we door middel van 
een kerstpakket het leven voor gezinnen die 
het zwaar hebben iets verlichten. Daarmee 
laten we zien dat we ze niet vergeten zijn. 

Deze kerstpakketten worden op 
verschillende manieren ingezameld en 
gemaakt. Om te beginnen zal iedere toren 
(parochiecentrum) op een of andere manier 
geld inzamelen. Bijvoorbeeld door middel 
van een deurcollecte na de viering of door 
een of meerdere collectes in de advent. 

Daarnaast kunt u bij alle torens kant en klare 
kerstpakketten inleveren of losse spullen 
die in een kerstpakket verwerkt kunnen 
worden. Boodschappen om pakketten 
mee te maken en kant en klare pakketten 
kunnen tot 17 december ingeleverd worden 
op de diverse parochiecentra. Let u op 
de houdbaarheidsdatum? Aangebroken 
verpakkingen en alcohol nemen we niet 
aan. Al onze pakketten zijn zonder vlees. 

Dan kunnen ze bij iedereen afgeleverd 
worden. Een financiële bijdrage voor 
de pakketten kan nog tot na kerst. 

Dank voor alles wat u kunt en wilt bijdragen, 
pastoraal team parochie Peerke Donders 
: www.parochiepeerkedonders.nl 

Door: Renée von der Fuhr, Lid pastoraal team

Het is heerlijk om tijdens Kerst met de hele familie bij elkaar te zijn en lekker te eten. Maar er zijn veel gezinnen die dit niet kunnen. Geen  
gezamenlijk kerstdiner, bijvoorbeeld omdat de gezinnen gebroken zijn door oorlog in hun thuisland, omdat iemand op straat leeft en 
geen dak boven zijn hoofd heeft of omdat er gewoon geen geld is voor eten. 

Koffie

Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 opent 
de Koepelhal weer haar deuren voor liefhebbers van 
nostalgie. Houdt u van oude serviezen, nostalgisch 
speelgoed, klein meubilair, schilderijen, kroonluchters 
en tuindecoraties? Dan is deze markt iets voor u.

Meer dan honderd gespecialiseerde handelaren en ver-
zamelaars in antiek, curiosa en brocante uit Nederland 
en België etaleren, presenteren en verkopen hun 
mooiste stukken. Kom gezellig op 1e en 2e kerstdag 
snuffelen tussen alle bronzen beelden in alle maten 
en kleuren, de ruime selectie porselein en kristal 
en de vele soorten klokken. Ook zijn er betaalbare 
gouden, zilveren of vergulde sieraden te koop. 

Antiek - Curiosa & Brocante markt in de Koepelhal op 
25 december van 9.00 tot 16.30 uur en 26 december van 
9.30 tot 16.30 uur. Toegang: € 6,00 voor volwassenen, 
gratis voor kinderen t/m 12 onder geleide. 

Meer informatie: : www.vlooienmarkten.nl

Nederlands Grootste Antiek - Curiosa & Brocante markt, Koepelhal

Verhuizing LANETTE Institute 
Lanette wordt totaal vernieuwd. Na 
de verbouwing van het pand aan het 
Sint Pieterspark 69, biedt lanette center 
een scala aan behandelingen in anti-aging, 
huidverbetering, huidverjonging, lichaam 
verstrakking en diverse afslankmethoden.

8 februari 
 Grand opening van Lanette center
                                        Lees meer op pg. 6

Doe mee met de 
December puzzel 2018

Win een mooie prijs,  
beschikbaar gesteld 
door ondernemers in 
              Tilburg 
                  Oud-Noord      
                           
                              Puzzel mee, pg. 8
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Door: Gerard Stevelink

Ik zoek een kind, een kind van het licht.  
Het zou op Kerstmis geboren zijn.  
Een kind van vrede, een kind dat het goede  
in mensen naar boven haalt. Een kind  
dat in ieder mens, in ieder kind, in iedere  
oudere geboren zou moeten worden. Maar  
het kind speelt blijkbaar verstoppertje.

Ik zoek naar het kind van het licht en kijk 
rond in de straat vol verlichte kerstbomen, 
kerst-mannen en arrensleeën, maar nergens 
het kind van het licht. Ik kijk rond in de 
supermarkt met overvloedige schappen vol 
feestelijke lekkernijen maar ook nergens 
dat kind van het licht te vinden. Dan maar 
naar de kerk. Ik loop deze binnen en ik 

Kerstkind

zie een grote kerststal, veel mensen ook 
en prachtige kerstliederen maar geen 
kind van het licht. Dan denk ik bij mezelf: 
ik geef het op, het kind speelt graag 
verstoppertje en ik kan het nergens vinden.

Dan merk ik een vrouw op die een flesje wijn 
en kerstbrood geeft aan haar zieke buurman.  
Jongeren die zelfgemaakte kerstpakketten 
rondbrengen aan ouderen die alleen zijn. 
Mensen die een deel van de kerstdagen 
zorgen voor anderen met minder geld. Het 
kind dat de eenzame buurman uitnodigt 
voor het kerstontbijt bij haar thuis. 

Het gaat om die kleine dingen waar we het 

licht van het kind 
kunnen zien. Dat 
kerstkind werd 
niet geboren in 
een paleis maar 
heel eenvoudig 
in een stal. 
Geen kerst-
versiering, 
geen 
overdadig kerstdiner, 
gewoon eenvoudig. En 
die lichtpuntjes zijn er 
meer dan je denkt. 
Ga eens op zoek en je vindt ze vast. En 
misschien kun je er zelf eentje zijn.
 

Woonzorgcentrum Bijsterstede 
Maandag 24 december: 
15.00 uur, kerstviering m.m.v. Mannenkoor Goirke
 
Woonzorgcentrum Den Herdgang
Kerstavond, maandag 24 december: 
19.00 uur, kerstviering m.m.v. Gemengd  
koor De Bron

Goirkese kerk
Kerstavond 24 december:
18.00 uur, kerstviering. We willen Kerstmis 
gaan vieren maar we hebben geen Jozef, 
geen Maria, geen kindje Jezus ....helemaal 
niets! Wat nu? Zouden er grote en kleine 
mensen in de kerk zitten die ons kunnen 
helpen zodat we tóch de geboorte van 
Jezus kunnen vieren? Hoe gaan we dat nu 
oplossen! Kom je kijken hoe we dat gaan 
doen en kom je dan met ons mee vieren?

21.00 uur, Nachtmis, m.m.v.  
gemengd koor De Bron

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december:
09.30 uur, kerstviering m.m.v. 
gemengd koor Goirke

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december: 
09.30 uur, samenzang

U vindt ook alle vieringen en activiteiten op  
de website : www.parochiepeerkedonders.nl.  
Voel je welkom om een of meerdere van deze  
vieringen bij te wonen.
 
Voor en na de vieringen is de prachtige 
kerststal in de kerk te bewonderen. Voor 
groepen en families is de kerststal in de kerk 
op het Goirke ook op afspraak te bewonderen 
: renee.vonderfuhr@  
                                   parochiepeerkedonders.nl

                           Kerstmis zegt ons: "Zoek het    
              kind van het licht in     
                     mensen die op de een  
                of andere manier licht 
                       brengen aan anderen."

En die zijn er veel meer dan we soms in de 
gaten hebben. Ik hoop en wens dat het kind 
van het licht verstopt zit in ieder van ons. Dan 
wordt het een Zalig Kerstfeest voor iedereen.

Cantiqua Klassiek geeft samen met 
Theaterkoor Muzemento een concert op 
16 december om 14.30 uur, in de Petrus 
Donderskerk in de Enschotsestraat. 

Het is de eerste keer dat beide koren een 
samenwerkingsconcert organiseren. Bij dit 
winterconcert voeren ze een programma 
uit met o.a. advent- en kerstliederen.

Cantiqua Klassiek is onderdeel van 
Gemengd Koor Cantiqua uit Tilburg. Het 
koor verzorgt naast concerten vooral 
vieringen in de kerk en staat onder 
leiding van Gabrielka Clout. Meer over 
Cantiqua Klassiek : www.cantiqua.nl.

Theaterkoor Muzemento is al meer dan 
zestig jaar hèt muziektheatergezelschap 
van Tilburg. De verfrissende mix van 
jong en oud staat garant voor bijzondere 
producties en concerten. Het koor 
staat onder muzikale leiding van Mark 
van Nispen. Voor meer informatie over 
Muzemento : www.muzemento.nl. (Zie 
ook pagina 9 van de wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord novembereditie, downloaden 
via : www.persoonlijkekunstencreatie.
nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord)

Toegangskaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij:
Ingrid van Bladel : 06 81 24 82 77 
of : bivanbladel@gmail.com
Harrie Faes : 06 40 60 38 10 of 
Of op 16 december bij de kerk, voor aanvang  
van het concert. 
Kaarten zijn inclusief koffie of thee tijdens de 
pauze en warme chocolademelk na afloop. 

16 december, Winterconcert 
in kerstsfeer 

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Vieringen Petrus Dondersparochie met Kerstmis 
Woonzorgcentrum Padua 
Zondag 23 december: 
16.00 uur, kerstviering m.m.v. interparochieel herenkoor.

Petrus Donderskerk
Zondag 23 december: 
19.00 uur, de Surinaamse gemeenschap viert Kerstmis 
met koor Pramisi. Een sfeervolle kerstviering met een  
multicultureel karakter. 

Kerstavond, maandag 24 december: 
16.30 uur, de peuter- en kleuterviering. Alle kinderen mogen  
verkleed als engel of herder komen met een lichtje. Het kerst- 
verhaal wordt verteld en gespeeld. De zang wordt ondersteund  
door pianist Arno Aerts. Na afloop is er gelegenheid om 
nog even na te praten, met een drankje en iets lekkers.

18.30 uur, gezinsviering. In deze speciale viering maken wij 
creatief gebruik van het kerstverhaal. De werkgroep zal de samenzang verzorgen met 
begeleiding van Willem-Jan Moonen. Hij begeleidt ook kerstliederen op de trompet. 

20.30 uur, het koor Switch zal haar bijdrage leveren aan kerstavond. 
Met een speciaal thema en mooie zang wordt Kerstmis gevierd.

22.30 uur, de kerstavond wordt afgesloten met een sfeervolle Nachtmis 
waaraan gemengd koor Cantiqua haar medewerking verleent.

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december:
11.00 uur, eucharistieviering met medewerking van Cantiqua.

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december: 
11.00 uur, kerstviering in het parochiecentrum, Hoefstraat 201.

Oudejaarsavond, maandag 31 december:
19.00 uur, een viering. We blikken terug en kijken vooruit. 
 
Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari:
11.00 uur, eucharistieviering in de Petrus Donderskerk met zang
van gemengd koor Cantiqua en gelegenheid om elkaar 
het allerbeste toe te wensen voor 2019.

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

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een  
objectief vergelijk?

Heb je andere vragen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak met
Hypotheek Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk  
gewenst tijdstip.

Ties vand en Berg en Bart van den Oord zijn je  
graag van dienst.

Bel Hypotheek Visie Tilburg (013) 581 18 66 of 
mail tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl
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Door: Anita van Bavel

De Tiggerfoundation is een stichting 
die bemiddeld bij plaatsing van honden 
en katten uit het asiel in Benidorm. 

Wij krijgen vaak de vraag/opmerking: 
"Waarom een hond of kat uit het 
buitenland, hier zitten toch ook genoeg 
honden en katten in het asiel?!"

Het antwoord is heel simpel. De honden en  
katten uit asielen in het buitenland, hebben 
het vaak vele malen slechter dan de dieren 
hier. Oud beton en verroeste hekken, 
dat is wat de beestjes dagelijks zien. Erg 
koud en kil allemaal. Ondanks dat met 

U kent het wel: wat groeien de kleintjes toch 
hard. Voor je er erg in hebt, heb je stapels 
babyspullen op zolder liggen die je niet meer 
gebruikt. Via internet of de rommelmarkt 
verkopen, levert vaak maar weinig op en 
voor de textielbak is het eigenlijk nog te 
goed. Daarvoor is er nu een oplossing: u 
kunt uw babyspullen deponeren in de rode 
containers van Stichting Babyspullen. De 
startpakketten die de stichting ervan maakt, 
worden via diverse hulpverleningsinstanties 
gratis verstrekt aan (aanstaande) ouders 
die het financieel moeilijk hebben. 

Onze kerstgedachte: geef je gebruikte 
babyspullen een tweede leven 
Niet alleen kindje Jezus werd geboren in 
armoede. 1 Op de 9 kinderen in Nederland 
groeit op in armoede en in grote steden is dat 
zelfs 1 op de 4 kinderen. Ouders kunnen vaak 
niet voldoen aan de basisbehoeften voor 
hun pasgeboren baby: een warme deken, 
een kruik, verzorgingsspulletjes of voldoende 
kleertjes. Zoals de koningen kindje Jezus 
geschenken kwamen brengen, zo kunt u deze 
gezinnen ook een geschenk geven.

Doneer ook
Stop je beddengoed, kruiken, 
kleding t/m maat 92, jassen, 
dekens, boxspeelgoed, 
hydrofiele doeken en nog veel 
meer, in de rode container bij één 
van de inzamelpunten.  

Stichting Babyspullen: 
(on)gebruikte babyspullen voor het goede doel

Stichting Babyspullen maakt van uw gedoneerde gebruikte en/ of nieuwe spullen babystart- 
pakketten voor stadsgenoten (en voor gezinnen verspreid door heel NL) met een (te) kleine  
portemonnee.

De contactgegevens van de vier inzamel-
punten in Tilburg staan op  
: www.stichtingbabyspullen.nl/contact/
inzamelpunten. Twijfelt u of we iets kunnen  
met uw spullen? Kijk dan even op de website  
voor meer informatie of bel naar een  
inzamelpunt.

Zijn uw kinderen al groot en heeft u geen 
spullen om te doneren? Ook dan is het 
mogelijk om Stichting Babyspullen te 
helpen. Wat extra handjes voor transport, 
sorteerwerkzaamheden of ander 
vrijwilligerswerk, worden op prijs gesteld. 
Ook is het mogelijk om donateur te worden.

Stichting Babyspullen:

 …omdat elk kind recht heeft 
op een goede start!

Tiggerfoudation zoekt baasjes

Een thuis gezocht voor Xavi
Wij willen u graag voorstellen aan één 
van deze schatten die momenteel in 
een opvanggezin in Tilburg verblijft.

Xavi is een ontzettend lieve, zachtaardige, 
maar ook angstige hond. Mooi bruinkleurig 
en een middelmaatje. Xavi is door zijn baasje 
als oudere pup naar het asiel gebracht zonder  
goede reden. Maar dat gebeurt helaas maar  
al te vaak in Spanje. Vervolgens heeft Xavi 
maar liefst vijf jaar in het asiel gezeten, voor-

dat hij eind oktober naar Nederland kwam. 
Dat heeft absoluut niet met zijn karakter te 
maken, want Xavi is echt ontzettend lief.  
Maar mensen willen vaak een lieve, 
enthousiaste, speelse kant-en-klare hond en 
dat is Xavi vanwege z’n angst niet. Hij is hier 
al ontzettend in gegroeid en ondanks dat 
sommige dingen soms nog best spannend  
zijn, is hij een echte knuffelkont die graag 
bij je op de bank komt liggen. Buiten is 
het nog een stuk spannender voor hem.

Wij zijn voor Xavi op zoek naar een lief baasje  
dat veel tijd en vooral ook geduld met hem  
heeft. Bij voorkeur een baasje zonder 
kinderen, want kinderen zijn wat druk voor  
hem, al zal hij ze verder niets doen! Een  
andere hond is geen probleem, want daar is  
hij heel sociaal mee. Maar een baasje 
’helemaal voor hem alleen’, zou hij ook echt  
geweldig vinden!

U kunt ons bereiken via 
: www.tiggerfoundation.nl Hier staat ook 
meer informatie over het ontstaan van onze 
stichting. Via : fb.com/tiggerfoundation. 
Op marktplaats vindt u een overzicht met 
honden en katten waarvoor Tiggerfoundation 
een baasje zoekt :  
www.marktplaats.nl/verkopers/1395463.html
Neem gerust contact op. U kunt ook aan-
geven naar wat voor hond of kat u op zoek  
bent, dan zoekt Tiggerfoundation samen met 
u welke hond of kat het beste bij u en uw 
gezinssituatie past.

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.

Een heleboel dieren zijn bang voor 
vuurwerk of vinden het zo interessant 
dat ze gevaarlijk dicht in de buurt 
komen. Elk dier schrikt van een luide 
knal, dat is normaal. Maar de panische 
angst is vaak onbedoeld aangeleerd 
en kan zelfs elk jaar erger worden.

Want beeld je maar eens in hoe het is om 
hond te zijn: je baasjes organiseren een 
feestje met allemaal onbekende mensen 
en geuren, met de sfeer van verwachting 
en opwinding en om 00.00 uur begint het  
buiten te knallen met flitsende lichten 
en piepende geluiden. Op datzelfde 
moment slaat de sfeer in huis ook nog 
eens om en gaat iedereen elkaar kussen 
en luidkeels gelukkig nieuwjaar wensen. 
Ja, dan weet je als hond zeker dat er iets 
ergs gebeurt. Net als je bang weggedoken 
zit met je staart tussen je poten, krijg jij 
jouw ‘nieuwjaarsknuffel’ van de baas, die 
jou dan onbedoeld bevestigt in je angst-
gedrag. Want de baas zegt met de knuffel 
dat het goed is dat je bang bent, en de 
baas heeft altijd gelijk.....
 
Dus baasjes: blijf zelf rustig en steun je 
huisdier zonder overdreven aandacht 
te geven, dwing ze niet en straf ze ook 
niet voor angstgedrag. Hou honden aan 
de lijn en katten binnen. Sluit alle ramen 
en deuren af en ook de kattenluikjes. 

Sluit de gordijnen en laat de radio of tv 
zachtjes aan. En creëer een veilige en 
comfortabele schuilplaats, waar ze zich 
kunnen verstoppen als ze dat willen. Leg 
daar misschien een shirt van jezelf bij 
zodat het ook nog rustgevend ruikt. Of een 
grote deken waar het dier lekker in weg 
kan kruipen. En als hij voor het raam wil 
kijken naar alle flitsen of graag naast je op 
de bank zit, dan mag dat natuurlijk ook.

Als het nodig is, dan zijn er verschillende 
veilige medicijnen tegen vuurwerkangst, en  
er zijn cursussen en trainings-cd’s, maar 
daar moet je op tijd mee starten.

Met de juiste maatregelen voor de dieren,  
wordt het voor dier en mens:                          
            een gelukkig nieuwjaar.

 

Xavi

fijn is bij de zoektocht en 
bemiddeling. De katten die er 
verblijven, zijn vaak nog jong en 
er zitten vaak ook ontzettend 
mooie, lieve, aanhankelijke 
beestjes bij. Maar natuurlijk zijn 
er ook daar ‘oude stumperds’, 
die er al vele jaren verblijven.

In de volgende editie van 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
vertellen wij u wat meer over 
het asiel in Benidorm!

name de Nederlandse, Engelse en Spaanse 
vrijwilligers ontzettend hun best doen, 
hebben de beestjes daar een ontzettend 
zwaar leven! Daarom is ons motto dan ook: 
 
"Het maakt niet uit waar een 
hond of kat vandaan komt, 
wij helpen de beestjes die ons 
het hardste nodig hebben."

Wij staan in nauw contact met enkele 
vrijwilligers van het asiel in Benidorm, die de 
honden door en door kennen. Op deze manier 
weten wij vaak veel over de achtergrond en 
het karakter van een hond, wat ontzettend 

Het gaat er weer van komen: vuurwerk!



4WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD                    DecemBeR 2018

Uitnodiging Schônste wijk, 29 januari 2019
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Praktijk voor 
Fysiotherapie
& Manuele 
Therapie
Doriene van den Broek
Reinier Vos

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Activiteiten in de wijk(centra)

Ook goede voornemens aan het maken voor 2019? 
ContourdeTwern en Buurtcultuur Tilburg wel. 
Wij gaan voor schônste wijk! Daarom luiden 
we op dinsdagavond 29 januari het nieuwe jaar in, door op een leuke manier 
met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we in MFA De Poorten.

Centrale vraag van de avond is: ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze wijk er schoner en 
gezelliger uit ziet, oftewel: hoe zorgen we voor minder (zwerf)afval in onze wijk?’

Woon je in Goirke, Hasselt of Bouwmeesterbuurt en heb je zin om aan te sluiten en mee te 
praten? Wees welkom! Na afloop is er een borrel met hapjes van kookschool De Cantharel. 

Aanmelden mag, hoeft niet en kan bij: Shirley van den Broek, Contour de Twern  
: shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl, Saskia Dellevoet, Buurtcultuur Tilburg 
:  saskiadellevoet@gmail.com en : fb.com/buurtcultuurTilburgGoHaBo

Wegens de druk bezochte Buurtbühne met het nieuwjaarsconcert van de Koninklijke 
Harmonie Orpheus in samenwerking met Gemengd Koor Resurrexit vorig jaar, zullen 
beide verenigingen opnieuw gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden met de klanken van 
blazers, van trom en piano en de koorklanken van het seniorenkoor. Zondag 13 januari 
2019, aanvang 14.00 uur. Opnieuw in wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175 in Tilburg. 

Is communicatie een uitdaging?
Toastmasters is het antwoord!
Een presentatie houden voor je 
opleiding of op je werk is niet 
altijd makkelijk. Zo kan je angst 
voelen bij het staan voor een grote 
groep of moeite hebben om een 
vloeiend, goed gestructureerd verhaal te houden. Toastmasters kan je daarbij helpen.

Bij Toastmasters leer je in een veilige omgeving spreken in het openbaar, zonder stress en in  
je eigen tempo. We zijn een vereniging, waar je op een informele en gestructureerde wijze leert 
om te speechen. dus geen commercieel bedrijf. Daarnaast leer je anderen te evalueren of  
leiderschapsrollen in te vullen als organisator. Iedereen is welkom!

Bezoek Toastmasters Tilburg!
• Ontwikkel betere spreek- en presentatievaardigheden
• Ontwikkel je leiderschapsvaardigheden
• In een veilige omgeving en in je eigen tempo

Interesse? 
Kom langs op een van onze meetings. We komen om de twee weken samen op maandagavond, 
in MFA Het Spoor. Geef je op voor een gratis meeting via : makkelijkspreken.nl/locatie-tilburg

Tai Chi
Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdagochtend, gratis proefles

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

Gespreksavond 

Schônste wijk 
29 januari 

18.30 tot 20.30 uur
MFA De Poorten, Hasseltstraat 197

13 januari, Buurtbühne Nieuwjaarsconcert in De Baselaer

Gemengd Koor Resurrexit is opgericht in 
1972. Het wordt geleid door Wil van Leijsen 
en op piano begeleid door Ellen Walschots. 

Zing mee met Resurrexit 
Het gemengd seniorenkoor Resurrexit 
zoekt nog enthousiaste leden, zodat het 
de activiteiten kan voortzetten. Vindt u 
het leuk om stukken uit opera, operette, 
musicals of Nederlandse volkszang te 
zingen? Kom dan een keertje vrijblijvend 
luisteren en meezingen tijdens de repetitie  
dinsdagmiddag van 13.45 uur tot 16.00 uur.

Wilt u lid worden, 
bel naar het 
secretariaat 
: 06 83 69 90 26 of 
naar onze voorzitter 
Jan Kapitein  
: 013 455 05 29.  
Voor meer informatie  
bezoek onze website 
: www.resurrexit.nl 

 

Op een handige manier 
kunt u dagelijks alle 
informatie over de wijk 
Theresia via een app 
op uw smartphone of 
tablet raadplegen. Via 
onderstaande stappen,  
moet het iedereen lukken om een app van  
het webplatform te installeren op zijn  
smartphone of tablet. 

In 4 stappen de wijkapp op uw telefoon of tablet. 
In dit voorbeeld hebben we een iPhone gebruikt, 
maar ook met uw Android smartphone en iPad 
of tablet werkt het op soortgelijke wijze.

1. Ga naar : www.wijktheresia.nl

Afbeelding 1
2. Onder- of bovenin zit een deelsymbool.  

Theresia-
platform  

app

Druk op het deelsymbool (zie rode pijl, op 
een Android is dat een driehoekje met 3 
bolletjes). Er verschijnt een keuzemenu. 

Afbeelding 2
3. Kies de optie 'Zet op beginscherm'. (zie  
rode pijl) Let op, soms is het nodig even te  
scrollen voor u de optie ziet. 

Afbeelding 3 
4. De app van Wijktheresia staat nu 
op uw beginscherm (zie rode pijl).
Handig, met één druk op de app, komt 
u rechtstreeks het platform binnen.

De wijkraad van Theresia ziet u als bezoeker graag tegemoet en hoopt dat u ook berichten  
op het platform gaat lezen en plaatsen.

15 december, warme chocomel met slagroom op het Schotelplein
Zaterdagmiddag 15 december kunnen wijkbewoners van het Schotelplein en omgeving 
tussen 12.00 en 14.00 uur een lekkere warme chocomel met slagroom komen 
drinken op het Schotelplein. Even samen ‘proosten’ tijdens de donkere dagen  
van het jaar. Beheergroep Schotelplein zorgt voor de kerstsfeer en wat 
lekkers. Voor kinderen is er een kerstknutselactiviteit. Komt u ook?

Deze middag is mogelijk gemaakt door de Beheergroep Schotelplein, Wijkorganisatie De Ring, 
woningcorporatie Tiwos en ContourdeTwern.

Koninklijke Harmonie Orpheus 
Koninklijke Harmonie Orpheus bestaat meer  
dan 150 jaar en staat onder leiding van 
dirigent en componist Hardy Mertens. 
Orpheus brengt regelmatig muzikale be- 
zoeken aan het buitenland. Bespeelt u een  
instrument en wilt u graag kennismaken met  
dit orkest, bezoek dan voor meer informatie de 
website van Orpheus  : www.khorpeus.nl.

Zowel Gemengd Koor Resurrexit als 
Koninklijke Harmonie Orpheus houden 
hun repetities in De Baselaer.

Toastmasters Tilburg

Beweging is gezond! Wanneer je beweegt, werken je hart en longen om het bloed beter  
door je lichaam te laten circuleren. Zo krijgt je hele lichaam meer zuurstof en krijg je meer  
energie van bewegen. Beweging vermindert stress en je slaapt er beter van. Ook 
maak je gelukshormonen aan waardoor je je beter gaat voelen. Doet u ook mee?

De lessen worden gegeven door dansdocente Tomoko Stalpers-Kato op woensdagochtend 
(vanaf 9 januari) van 11.00 uur tot 12.00 uur in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15 A. 
€ 4,- per les en de eerste twee proeflessen zijn gratis. Voor Koffie en thee betaalt u € 1,-.

U kunt zich aanmelden via de stadstuin Theresia : info@stadstuintheresia.nl. U kunt ook 
gewoon binnenlopen op woensdagochtend en meedoen met de les.                                                                                                                                           
                                                                                                                             Meer activiteiten SST zie agenda pg. 14

Bewust bewegen voor ouderen in de Stadstuin Theresia

Gezamelijk optreden Resurrexit en Koninklijke Harmonie Orpheus 
tijdens Nieuwjaarsconcert 2018

1 32

De buurtbühne wordt ondersteund door: 

15 december,  RepairCafé in 
De Baselaer, 11.00 tot 13.00 uur

WEGGEEF– RUIL– KERST-ACTIE
fb.com/pg/DeRing175/events

Computercursussen in De Baselaer
Op dinsdag 8 januari 2019 starten weer twee 
cursussen: Beginners (Windows 10) en Foto- 
bewerking. Beide cursussen 12 lessen op  
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Iedere 
donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur is 
er een inloop (voor cursisten gratis), waar u 
met vragen over de cursussen terechtkunt.
Kosten: € 66,00. Met 'Meedoenregeling' 
Meer informatie : 013 - 543 59 09
: cursussen@baselaer.nl
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Wijkschouw Loven-Besterd
Om 1 uur in de middag van 30 november liepen de eersten binnen 
bij De Wissel. Niemand wist wat er precies ging gebeuren want een 
programma was er niet echt. Tot half twee liep iedereen al handen-
schuddend met elkaar kennis te maken en dronk een kopje koffie of thee. 

Vele oude en wat recentere prenten van Loven-Besterd werden door rob van Putten 
(regionaal Archief tilburg) getoond en voorzien van de nodige informatie. Aangevuld 
met herinneringen van het publiek waar het kon, omdat het zich nog kon herinneren of 
over onze wijk had gelezen. Na 3 kwartier heel interactief bezig geweest te zijn, was 
het tijd voor de fietsroute door de wijk. Vele zaken zijn niet meer zoals in het (verre) 
verleden. op enkele locaties zijn we gestopt om nog even duidelijk de verschillen 
tussen vroeger en nu aan te wijzen. sommige prenten die rob getoond had, lagen net 
buiten de route. Daarom is er zelfs een beetje omgefietst. 
Na afloop hebben we alles wat we gehoord en gezien hebben tijdens deze wijkschouw, 
met elkaar doorgenomen onder het genot van frisdrank en wat kleine snacks, verzorgd 
door Christel en Jos van Gasterij de topper. 

Voldaan van informatie en nieuwe inzichten, nam iedereen afscheid van elkaar en ging 
huiswaarts. Het was een gezellige boel en zeker voor herhaling vatbaar. Wellicht in de 
avonduren in de lente of in het begin van de zomer. Dat is een mooi startpunt voor het 
100-jarige bestaan van wat nu ‘de witte huizen in de Beukensteeg’ genoemd worden en 
in 2019 gevierd gaat worden als 'eeuwig Loven'. 
met dank aan rob van Putten, van het regionaal Archief tilburg.

Entree € 4,50; een abonnement voor 6 films € 24,00 inclusief een consumptiebon  
en popcorn. Aanvang van de films is om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

14 december FINDING YOUR FEETEeen snobistische middenklasser 
ontdekt dat haar man een affaire heeft met haar beste vriendin. 
Ze gaat naar haar zuster in de grote stad. Die leeft een modern 
(uitgaans)leven, maar wel vanuit een huurwoning in een 
verpauperde sociale woningbouwwijk, niet bepaald de plek 
waar ze zou willen wonen. Toch ontdekt ze juist daar, tijdens 
enerverende dansavonden, de mooie dingen van het leven weer.

11 januari  THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI 
Omdat er geen dader wordt gevonden in de moordzaak van 
haar dochter, neemt Mildred Hayes (Frances McDormand) een 
gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op 
reclameborden plaatsen langs de weg richting haar dorp, gericht 
aan het gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby. Wanneer 
politieagent Dixon, een onvolwassen moederskindje met een 
voorliefde voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt de strijd tussen 
Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar heftiger. 

Volgende filmdata:        8 februari                    8 maart

Films in De Poorten

Thuis in Theresia

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

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

Kunstenaar Marieke Vromans 
(die Goej Aord ontwierp voor 
onze wijk) laat door dit project de 
kruikenzeikers terugkomen in het 
Tilburgse…

Gemeente Tilburg vraagt bewoners 
die geen vuurwerk in hun buurt wil-
len, dit samen te organiseren...

Oproep van de Gemeente Tilburg: 
De Rekenkamer Tilburg start een 
onderzoek naar burgerparticipatie. 
Wij laten inwoners graag meeden-
ken …

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

De Tilburgse Muziekmarathon 
2018 zoekt muzikanten uit de 
buurt! In juni wil men een kunst- en 
muziekroute organiseren ...

Via smartphone 
of tablet:

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Bekijk het ook 
en doe mee:

 via uw 
 computer.

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

www.wijktheresia.nl

De KBO kring Tilburg heeft samen met   
Seniorenvereniging Theresia Loven en Besterd,  
en Stadstuin Theresia, op 21 november jl.  
hierover een Politiek Café in de Stadstuin 
gehouden. Er was een grote opkomst en 
fracties van de politieke partijen waren 
vertegenwoordigd. Voor het eerst hebben we de 
wijkwethouder Esmee Lalah mogen ontmoeten. 
Zij heeft de portefeuille Sociaal Domein.

Alle partijen waren het over eens, dat er meer 
naar de buurten geluisterd moet gaan worden, en 
dat ervanuit buurten zelf meer initiatieven moeten 
komen. Burgerparticipatie is buitengewoon 
belangrijk, vonden de meeste partijen. De vraag 
is waarom dan de professionals bedenken wat 
goed is voor de senioren! Nee, we moeten dus 
niet voor de senioren activiteiten organiseren, 
maar we moeten ze juist faciliteren en waar 
nodig helpen, het zelf te organiseren. 

In onze wijk Theresia willen we graag dat er een 
gedragen seniorenvereniging is. Voor de vijftigers, 
maar ook voor de oude senioren (75+ en veelal 
kwetsbaar). Het burgerinitiatief Stadstuin 
Theresia is voor de politiek een schoolvoorbeeld: 
zelforganisatie voor en door de buurt. 
 

De politiek en senioren in Theresia
Wat gaat de politiek doen voor de senioren in de wijken? Steeds meer zien we dat senioren  
zich organiseren en ideeën en wensen ontwikkelen. Eigen initiatieven worden vormgegeven,  
maar hoe gaat de politiek om met deze lokale initiatieven? 

Senior5.0
In de wijken Theresia, Loven en Besterd hebben 
de senioren zich onlangs verenigd onder de 
naam Senior5.0. Een potentieel grote groep, 
want ruim de helft van alle inwoners van deze 
wijken is 50plus. Deze seniorenvereniging heeft 
een rechtspersoon opgericht en heeft een eigen 
koers uitgezet in de wijk. Er worden nieuwe, meer 
eigentijdse activiteiten en diensten ontwikkeld. 
Senior5.0 biedt allerlei diensten, maar ook meer 
cultuur, ontmoetingen, een eigen manifest op 
wijkniveau, lezingen en (culturele) reizen. 

In 2019 start een promotie- en wervings-
campagne. Hoe meer leden, hoe beter de echte  
wijkproblemen naar voren komen. Met een web-
site en een jaarperiodiek worden alle diensten, 
belangenbehartiging en service verspreid. 
Men kan lid worden van deze mooie beweging, 
die bijdraagt aan de versterking van de 
zeggenschap en participatie van de ouderen. 
Contactpersonen en bestuursleden, vooral 
uit Loven, worden gezocht om deze nieuwe 
Senior5.0 te versterken. Zij kunnen zich melden 
bij de secretaris, Marijke Goyaerts van KBO 
Theresia   : marijkegoyaerts@home.nl of bij 
Stadstuin Theresia : info@stadstuintheresia.nl.

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

mail naar: info@loven-besterd.nl  

De wijkraad Loven-Besterd zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te 
bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te verbinden 

en te sturen. We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en 
van de behoefte onze woonomgeving samen 

actief vorm te geven. Het gaat erom dat we 
met z’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin   

 we wonen. 
Het bestuur van de Wijkraad Loven-Besterd komt samen met een 

aantal wijkbewoners en genodigden, iedere tweede woensdag van de 
maand om 19.30 uur in mFA Het spoor aan de schaepmanstraat 36. 
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Uw dier in de feestmaand december

                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisaties:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Claudicationetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografie   knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) /  CRPS / 
              Dystrofie  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922
       WhatsApp: 06-13792651
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl 
             www.fb.com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7 
             www.instagram.com/fysiomanueletherapiepraktijk 

Loven
Besterd

FEBRUARI 2017
EDITIE  4

OPLAGE: 14.150

Bouwmeesterbuurt

      Goirke

   
    

    
    

Hasselt

    
    

    G
roeseind

     
   Hoefstraat

            Theresia

Ondernemers 
uit de wijk

                     Verhuizing LANETTE Institute 

Kou en sneeuw
Met de winterfeestdagen komt ook het  
koude weer er weer aan. Vorst en misschien  
later zelfs sneeuw, denk dan aan de honden- 
voetjes. Pekel/zout moet er altijd afgespoeld  
of met een handdoek afgewreven worden. En  
bij ijsvorming ook tussen de zooltjes 
droogmaken. 

Kerst
Kerstkransjes zijn niet geschikt voor uw 
hond, want chocolade is giftig voor dieren. 
Wilt u uw dier verwennen met kerst, denk 
eens aan een lekkernij in de vorm van een 
kerstboom. Want de takken van de echte 
of nep kerstboom en uw mooie plastic of 
glazen kerstballen kunnen giftig zijn voor  
dieren en zijn niet om op te kauwen. Veilige  
lekkernijen en kerstspeelgoed vindt u in  
onze winkel. 

Oud en Nieuw
Het vuurwerk maakt heel veel dieren bang. 

Enkele zijn zo in 
paniek, dat we niet 
goed weten wat we 
moeten doen. Gelukkig 
zijn er kalmerende 
tabletjes te koop. U 
moet daar een paar dagen van te voren 
mee beginnen. Daar zijn hele goede 
resultaten mee behaald en ze zijn bij 
elke dierenzaak te koop zijn. Bij extreme 
gevallen kunt u ook bij de dierenarts iets 
halen. Een lamp aan, de gordijnen dicht 
en tv of radio aan wil ook al eens helpen. 
Houd deze dagen zeker de hond stevig aan 
de lijn en de kat zoveel mogelijk binnen. 

Wilt u uw dier deze feestdagen extra 
verwennen? Tot 31 december een kleine  
suprise bij aan koop van € 5,- of meer,  
voor hond of kat, op = op.

RJ-dierenbenodigdheden, Textielplein 12  
: www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Speciaalzaak RJ-dierenbenodigdheden 

Lanette wordt totaal vernieuwd en is de enige kliniek in Tilburg waar  
het beste van de cosmetische dermatologie en huidtherapie samen- 
komen. Huidspecialiste Netty Dekkers heeft veel internationale 
opleidingen gevolgd en wil de opgedane kennis in Tilburg in de praktijk  
brengen om mensen te helpen. 

Op de nieuwe locatie willen we een totaalaanpak aanbieden waarbij het beste van beide 
specialisaties elkaar complementeren. Lanette is een volwaardige kliniek waar voor elk cos-
metisch probleem de juiste oplossing geboden wordt. Wij beheersen een scala aan technieken 
op het gebied van anti-aging en bodycontouring. Deze technieken kunnen we samenvatten 
onder de definitie van ‘non-invasieve’ behandelingen. Non-invasieve behandelingen zijn 
behandelingen waarbij we het verschil maken zonder dat er geopereerd moet worden. Hier- 
door is er geen sprake van downtime, pijn, infecties of andere ongemakken. Cliënten kunnen  
in alle rust hun behandeling ondergaan. De non-invasieve behandelingen zijn wat betreft  
werkzaamheid bewezen en worden uitgevoerd met krachtige apparatuur.

Veel aandacht wordt besteed aan het monitoren van de verandering en het geven van gericht  
advies om de ingezette verbetering verder te ondersteunen in het dagelijks leven. Samen met  
de cliënt kan er een behandelplan opgesteld worden waarbij verschillende behandelings- 
technieken elkaar kunnen afwisselen. Uiteindelijk doen we het voor een prachtige, gezonde  
huid en een mooi lichaam dat bij de cliënt past.

Op de nieuwe locatie aan Sint Pieterspark 69 
hebben we vijf behandelkamers, een spreek-
kamer en een cosmetisch laboratorium. 
In het cosmetisch laboratorium maken we 
zelf specialistische cosmetische producten. 
Ook worden in het cosmetisch laboratorium 
monsters geanalyseerd voor een gericht 
behandeladvies. Lanette is gespecialiseerd in 
trichogram-onderzoek bij haaruitval. Hierbij 
wordt haar microscopisch onderzocht en wordt 
er naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 
een gericht behandelplan opgesteld. We hebben 
al veel mensen die problemen hadden met  
alopecia kunnen helpen.

Grand opening van Lanette center
De Officiële opening is op vrijdag 8 februari van 
15.00 uur tot 20.00 uur, vrije inloop voor  
bezichtiging en informatie. In heel de maand 
februari zullen er na de opening interessante  
aanbiedingen zijn, zodat iedereen in Tilburg 
kennis kan maken met de nieuwste  
beautytechnieken.

Alles onder een dak: Lanette center: lanette institute, lanette medical beauty en lanette academy  
Adres: Sint Pieterspark 69. : www.lanette.eu, : 06 11 88 55 54 (tijdelijk nr. ivm verhuizing) 

Uitnodiging Opening 
Lanette center

Vrijdag 8 februari van 15.00 uur tot 20.00 uur
Sint Pieterspark 69

De in aanbouw zijnde vijf behandelkamers, 
spreekkamer en het cosmetisch laboratorium 
aan het Sint Pieterspark 

Naast beautycenter en groothandel geeft 
Lanette ook trainingen in het opleidings- 
centrum: Lanette academy

Heeft u een lichamelijke klacht, maar twijfelt 
u of u daarmee bij een fysiotherapeut 
terecht kunt? Kom dan geheel vrijblijvend 
naar ons gratis inloopspreekuur. 

Met een van onze fysiotherapeuten wordt 
samen met u de klacht gescreend (dit is 
dus geen behandeling). De screening duurt 
maximaal 15 minuten. Vervolgens krijgt u 
advies over wat u met uw klacht kunt doen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een 
afspraak bij een van onze gespecialiseerde  
therapeuten, uw huisarts of een andere  
professional. 

Het gratis inloopspreekuur houden we 
iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Gratis inloopspreekuur 
Fysio- manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat

Ruim 35 jaar ervaring gecombineerd met de nieuwste therapievormen en apparatuur 
in een praktijk waarin u als patiënt centraal staat! Samen werken aan uw herstel.

Het is wenselijk dat u aangeeft dat u op het 
inloopspreekuur langskomt. Dit kan per 
Telefoon: 013 - 536 29 22
WhatsApp: 06 - 13 79 26 51
E-mail: info@fysiotherapietilburg.nl

Tevens kunnen wij u adviseren bij het 
afsluiten van uw aanvullende verzekering  
voor 2019. Ook zonder aanvullende 
verzekering kunt u bij ons terecht voor deze 
screening tijdens het gratis inloopspreekuur.

U bent welkom in onze praktijk:
Fysio- manuele 
therapiepraktijk Korte Hoefstraat, 
Korte Hoefstraat 1 b, 
5046 DA Tilburg.

NIEUW: gratis inloopspreekuur

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt

Drs. Herman Lutke Schipholt

Drs. Teun Castelijns

Nienke van Gorp-Cremer

NIEUW: gratis inloopspreekuur
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Gewoonten die je tanden kunnen verpesten

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

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

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

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

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

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?  

 

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

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

HoNDEN  -  KATTEN  -  KNAAGDiErEN    
voGELS  -  voEDErS

Kerstaanbiedingen

Alle lederwaren halve prijs  
20% korting op krabpalen

Kleine suprise bij aan koop van 
€ 5,- of meer, voor hond of kat

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

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Gratis ruimte voor workshop try-out 
Ben je of ken je beginnende ondernemers die 
op zoek zijn naar ruimte voor een workshop, 
een flexplek of proeflokaal? Kom dan zeker 
eens langs bij de Business Hub. Er zijn 
verschillende mogelijkheden wat betreft het 
proefdraaien. Meld je in december en draai 
een keer gratis proef! Voor meer informatie 
mail naar : rolph@genietgroep.nl of bel 
met Rolph Adriaansen : 06 55 77 05 23.

Besterd Bonnetjes Loterij
Elke maandagmiddag in december wordt  
er een trekking gehouden van de Besterd 
Bonnetjes Loterij. Lever je bonnetje van een 
aankoop bij een winkel op de Besterd in, met 
je 06-nummer en naam, bij de BusinessHub, 
Besterdplein 2. Er zijn leuke prijzen te winnen,  
zoals koffie van ‘t Bekske (Tilburgs studenten-
project) en thee van Art of Tea (Tilburgse 
theesommmelier). Zie voor deelnemende 
winkels : www.korvel-besterd.nl
 

Theeproeverij
Op zaterdag 15 december van 14.00 uur tot  
16.00 uur zal Brigitte van Schooten van Art 
of Tea een proeverij verzorgen. Op originele 
wijze weet ze het verhaal van thee te vertellen.
  
Kom langs en laat je verrassen door de 
uiteenlopende smaken! De toegang is gratis. 
Meer informatie op

: www.fb.com/businesshubbesterd

Actiemaand in BusinessHubBesterd

Sinds maart dit jaar is de Business Hub  
actief op de Besterd. Dit is al hun derde  
locatie als leegstandbeheerder en  
verbinder tussen de Besterdse middenstand  
en consumenten. Er is plek voor beginnende 
ondernemers en proefwinkeltjes. Naast de 
proeverij is er in december ook een speciaal 
cadeau-aanbod in de Hub te vinden.

Mondhygiënepraktijk Tilburg ziet in de praktijk veel tandproblemen die voor- 
komen 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 gegeven advies toe te passen in je dagelijks leven. 

Mondverzorging en tanden
Als je te hard, veel te vaak of te lang op dezelfde plek poetst, kunnen groeven in het gebit 
ontstaan. Het is zelfs zo dat je tandvlees kunt wegpoetsen waardoor tandhalzen bloot komen 
te liggen. Deze zijn gevoeliger voor slijtage. Poets je tanden niet direct na het eten. Gebruik  
tandenstokers en ragers voorzichtig. Als je het goed doet, is het nuttig, maar zodra het pijn  
doet, richt je juist schade aan. 

Tanden zijn geen gereedschap
Scheur jij wel eens een plastic zakje met je tanden open of bijt jij het prijskaartje van je  
nieuwe trui? Heel gemakkelijk maar gebruik hiervoor liever het juiste gereedschap, want je  
tanden moeten nog een heel leven lang meegaan.

Flesjes 
Kinderen die vaak en te lang sabbelen op een zuigflesje, hebben een grote kans dat er gaatjes 
ontstaan. Vooral wanneer kinderen met de fles in hun mond in slaap vallen. De tandjes 
zwemmen dan de hele nacht in suikers. Houd flesjes niet te lang in de mond van je kind en laat 
ze er niet mee naar bed gaan. Wil je je kindje ’s nachts troosten, geef dan alleen water en 
vooral geen sap of andere zoetigheid!
Zijn er gewoonten waar jouw tanden onder lijden? Of heb je vragen? Bespreek het met ons.
Mondhygienepraktijk Tilburg helpt je graag. Rosmolenplein 60, : 013 535 65 29,  
: info@mhp-tilburg.nl : www.mhp-tilburg.nl

Door: Wim Verhoeven
Beste vrienden, vijanden en 
mysterieuze vreemdelingen,
Het onvermijdelijke is geschied, het pand aan 
de stedekestraat waar de Kunstmaan 
was gehuisvest en is ontwikkeld tot de 
unieke drempelloze theaterformule, is 
verkocht en niet meer beschikbaar. 
We zijn gereïncarneerd, niet in de leegte 
opgegaan. Ons nieuwe huisje staat in de Goudenregenstraat, nummer 15-6. Alweer in 
een sympathiek stukje oud Tilburgs klein-industrieel erfgoed, 100% designvrij! We hebben al proefgedraaid met concerten van Trans Luv 
Airlines en Emmerell. Dat was magnifiek, mocht u het niet meegemaakt hebben: de tijd keert niet om, dus vergeet het snel. De eerste 
editie van het experimenteel variété de Mus, was op 5 december, deze was beslist aangenamer dan een tandartsbezoek! En houdt er 
rekening mee dat u uw geest vanaf nu ook in Kunstmaan kan scherpen aan de avonden van SAPI, de filosofenslijpsteen, de club is weer 
terug op het nest met regelmatig op de dinsdagen lezingen en gesprekken over zaken waarvan u nog niet wist dat u ze niet wist! 

De volgende Mus is op woensdag 9 januari 2019, aanvang 20.00 uur. Volg ons op : www.kunstmaan.nl                              Zie ook agenda pg. 14

Verhuizing Kunstmaan naar Goudenregenstraat

De nieuwe salon in de Goudenregenstraat op 18 
november tijdens het concert van Trans Luv Airlines.

De toestand van de vertrouwde 
stedekestraat op 1 oktober 2018: de leegte.
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  Prijzen:   Beschikbaar gesteld door:   Prijzen:   Beschikbaar gesteld door:

Cadeaubon t.w.v.  € 10,-
Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                        www.tantepollewop.org

    1 x converse schoudertas
    1 x kinder rugtas
    1 x rugtas met bloemmotief
    1 x nylon beautycase

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

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

2 x 
Plus gift card  
t.w.v. 25,-

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

 1 x Folklore theedoek van 
Studio Job  

3 x 2 vrijkaarten TextielMuseum

TextielMuseum                  013 53 67 475
Goirkestraat 96             www.textielmuseum.nl

CRYOLIPOLYSE behandeling 
(vet bevriezen) 
t.w.v. € 120,-

LANETTE Institute                Sint Pieterspark 69 
maak een afspraak ma t/m vr 9.00-17.00: 
tijdelijk nr. ivm verhuizing:          06 11 88 55 54
Na deze tijden online:               www.lanette.eu

Giftcard t.w.v. € 25,-
Kringloop Tilburg
Ceramstraat 12                           013 577 17 78
                                     www.kringlooptilburg.nl

Kattenplaycircuit + 
tegoedbon voor gewichts-
controle en bespreking met 

voedingsassistente

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

Reinigingsmiddel naar 
keuze t.w.v. € 15,95

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

2 x 1 proefpakket 
van 5 lessen
t.w.v € 45,-

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

1 x 4 vrijkaartjes 
Ontdekstation013

Ontdekstation013           06 81 11 54 77
Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                    www.ontdekstation013.nl

4 x Curaprox Be You Tandpasta 
6-pack 10 ml
t.w.v. € 15,-

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

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

GAD kettingslot 
t.w.v. € 27,50

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

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

Smulbon t.w.v € 15,-
Meesterbakker Van Iersel
vaniersel@meesterbakker.nl     013 468 59 45
bestellingen vanierselkantoor@meesterbakker.nl
of                               vaniersel.meesterbakker.nl

    Voor alle inzenders een prijs
      Doe mee, u heeft altijd prijs. Degenen die niet in de prijzen vallen van de ondernemers krijgen een WTON tas of een WTON pen in de brievenbus.

December puzzel 2018
Prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers in Tilburg Oud-Noord                    

1. Zoek de locatie op de foto in Tilburg OUD-NOORD     

5. Twee x 1e letter 
van de sportkunst 
op deze pagina.

2. Letterzoeker
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                 Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisati es:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Claudicati onetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922
       WhatsApp: 06-13792651
         E: info@fysiotherapieti lburg.nl      
         I: www.fysiotherapieti lburg.nl 
             www.fb .com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7 
             www.instagram.com/fysiomanueletherapieprakti jk 

                 

          
           Manuele Therapie  Claudicati onetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   knienetwerk
           Flexchair
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

          

         5046 DA Tilburg                                                         
         
       
         
         
             www.fb .com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7 
             www.instagram.com/fysiomanueletherapieprakti jk

Loven
Besterd

FEBRUARI 2017
EDITIE  4

OPLAGE: 14.150
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    G
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   Hoefstraat

            Theresia

Ondernemers 
uit de w� k

                     Verhuizing LANETTE Institute                      Verhuizing LANETTE Institute 

Kou en sneeuw
Met de winterfeestdagen komt ook 
het koude weer er weer aan. Vorst en 
misschien later zelfs sneeuw, denk dan 
aan de hondenvoetjes. Pekel/zout moet 
er alti jd afgespoeld of met een handdoek 
afgewreven worden. En bij ijsvorming 
ook tussen de zooltjes droogmaken. 

Kerst
Kerstkransjes zijn niet geschikt voor uw 
hond, want chocolade is gift ig voor dieren. 
Wilt u uw dier verwennen met kerst, 
denk eens aan een lekkernij in de vorm 
van een kerstboom. Want de echte of 
nep kerstboom en uw mooie plasti c of 
glazen kerstballen kunnen gift ig zijn voor 
dieren en zijn niet om op te kauwen. Veilig 
kerstspeelgoed vindt u in onze winkel. 

Oud en Nieuw
Het vuurwerk maakt heel veel dieren bang. 
Enkele zijn zo in paniek, dat we niet goed 

Uw dier in de december feestmaand

weten wat we 
moeten doen. 
Gelukkig zijn 
er kalmerende 
tabletjes te koop. 
U moet daar een 
paar dagen van 
te voren mee beginnen. Daar zijn hele 
goede resultaten mee behaald en ze zijn 
bij elke dierenzaak te koop zijn. Bij extreme 
gevallen kunt u ook bij de dierenarts iets 
halen. Een lamp aan, de gordijnen dicht 
en tv of radio aan wil ook al eens helpen. 
Houd deze dagen zeker de hond stevig aan 
de lijn en de kat zoveel mogelijk binnen. 

Wilt u uw dier deze feestdagen extra 
verwennen? Tot 31 december een kleine 
suprise bij aan koop van € 5,- of meer, 
voor hond of kat, op = op.

RJ-dierenbenodigdheden, Texti elplein 12 
: www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Speciaalzaak RJ-dierenbenodigdheden 

Lanett e wordt totaal vernieuwd en is de enige kliniek in Tilburg waar 
het beste van de cosmeti sche dermatologie en huidtherapie samen-
komen. Huidspecialiste Nett y Dekkers heeft  veel internati onale 
opleidingen gevolgd en wil de opgedane kennis in Tilburg in de prakti jk 
brengen om mensen te helpen. 

Op de nieuwe locati e willen we een totaalaanpak aanbieden waarbij het beste van beide 
specialisati es elkaar complementeren. Lanett e is een volwaardige kliniek waar voor elk cos-
meti sch probleem de juiste oplossing geboden wordt. Wij beheersen een scala aan technieken 
op het gebied van anti -aging en bodycontouring. Deze technieken kunnen we samenvatt en 
onder de defi niti e van ‘non-invasieve’ behandelingen. Non-invasieve behandelingen zijn 
behandelingen waarbij we het verschil maken zonder dat er geopereerd moet worden. Hier-
door is er geen sprake van downti me, pijn, infecti es of andere ongemakken. Cliënten kunnen 
in alle rust hun behandeling ondergaan. De non-invasieve behandelingen zijn wat betreft  
werkzaamheid bewezen en worden uitgevoerd met krachti ge apparatuur.

Veel aandacht wordt besteed aan het monitoren van de verandering en het geven van gericht 
advies om de ingezett e verbetering verder te ondersteunen in het dagelijks leven. Samen met 
de cliënt kan er een behandelplan opgesteld worden waarbij verschillende behandelings-
technieken elkaar kunnen afwisselen. Uiteindelijk doen we het voor een prachti ge, gezonde 
huid en een mooi lichaam dat bij de cliënt past.

Op de nieuwe locati e aan Sint Pieterspark 69 
hebben we vijf behandelkamers, een spreek-
kamer en een cosmeti sch laboratorium. 
In het cosmeti sch laboratorium maken we 
zelf specialisti sche cosmeti sche producten. 
Ook worden in het cosmeti sch laboratorium 
monsters geanalyseerd voor een gericht 
behandeladvies. Lanett e is gespecialiseerd in 
trichogram-onderzoek bij haaruitval. Hierbij 
wordt haar microscopisch onderzocht en wordt 
er naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 
een gericht behandelplan opgesteld. We hebben 
al veel mensen die problemen hadden met 
alopecia kunnen helpen.

Grand opening van Lanette center
De Offi  ciële opening is op vrijdag 8 februari van 
15.00 uur tot 20.00 uur, vrije inloop voor 
bezichti ging en informati e. In heel de maand 
februari zullen er na de opening interessante 
aanbiedingen zijn, zodat iedereen in Tilburg 
kennis kan maken met de nieuwste 
beautytechnieken.

Alles onder een dak: Lanett e center: lanett e insti tute, lanett e medical beauty en lanett e academy: 
Adres: Sint Pieterspark 69. : www.lanett e.eu, : 06 11 88 55 54 (ti jdelijk nr. ivm verhuizing)

Uitnodiging Opening 
Lanette center

Vrijdag 8 februari van 15.00 uur tot 20.00 uur
Sint Pieterspark 69

De in aanbouw zijnde vijf behandelkamers, 
spreekkamer en het cosmeti sch laboratorium 
aan het Sint Pieterspark 

Naast beautycenter en groothandel geeft  
Lanett e ook trainingen in het opleidings- 
centrum: Lanett e academy

Heeft  u een lichamelijke klacht, maar twijfelt 
u of u daarmee bij een fysiotherapeut 
terecht kunt? Kom dan geheel vrijblijvend 
naar ons grati s inloopspreekuur. 

Met een van onze fysiotherapeuten wordt 
samen met u de klacht gescreend (dit is 
dus geen behandeling). De screening duurt 
maximaal 15 minuten. Vervolgens krijgt u 
advies over wat u met uw klacht kunt doen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een
afspraak bij een van onze gespecialiseerde 
therapeuten, uw huisarts of een andere 
professional. 

Het grati s inloopspreekuur houden we 
iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Gratis inloopspreekuur 
Fysio- manuele therapieprakt� k Korte Hoefstraat

Ruim 35 jaar ervaring gecombineerd met de nieuwste therapievormen en apparatuur 
in een prakti jk waarin u als pati ënt centraal staat! Samen werken aan uw herstel.

Het is wenselijk dat u aangeeft  dat u op het 
inloopspreekuur langskomt. Dit kan per 
Telefoon: 013 - 536 29 22
WhatsApp: 06 - 13 79 26 51
E-mail: info@fysiotherapieti lburg.nl

Tevens kunnen wij u adviseren bij het 
afsluiten van uw aanvullende verzekering 
voor 2019. Ook zonder aanvullende 
verzekering kunt u bij ons terecht voor deze 
screening ti jdens het grati s inloopspreekuur.

U bent welkom in onze prakti jk:
Fysio- manuele 
therapieprakti jk Korte Hoefstraat, 
Korte Hoefstraat 1 b, 
5046 DA Tilburg.

NIEUW: grati s inloopspreekuur

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt

Drs. Herman Lutke Schipholt

Drs. Teun Castelijns

Nienke van Gorp-Cremer

NIEUW: grati s inloopspreekuur

1. Eerste letter 
van dit artikel.

2. De 2e letter 
van de markt op 
deze pagina. 

6. De 7e en 8e 
letter omgedraaid, 
waarvan je nog 
niets van wist op 
deze pagina.

4.  De 2e letter 
van wat er weer 
gaat komen.

7. De 4e en 
de 5e letter 
van het ..weekend 
in januari
in de Spoorzone.
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Woonzorgcentrum 
Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Koffie drinken vanaf 9.00 uur 
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 
 
Deelname activiteiten? 
Mail naar Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
 

  Like onze  
Facebookpagina 
www.fb.com/denherdgang 
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de 
meedoenregeling? Deze kunt  
u gebruiken in Den Herdgang.  
Meer informatie via  
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op woensdag-
middag om 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 
 
December géén bingo!  
1e bingo 2019 op  
woensdag 9 januari  
 

Ontspanning 
Maandag 17 december  
Kerstoptreden Bart van Loon* 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Woensdag 19 december 
Brasso Classico  
10.00 tot 11.30 uur 
 
Maandag 31 december 
Oudjaarsviering 
14.30 tot 18.30 uur 
Zonder welzijnspas entree  
€ 10,00 
 
Zondag 6 januari  
Driekoningen zingen 
Tussen 14.00 en 18.00 uur  
diverse koren. Ook Koninkjes  
uit de wijk zijn van harte welkom  
 
Maandag 7 januari 
Gangmaokers,  
Nieuwjaarsconcert 
19.00 tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 18 januari 
Senioren orkest* 
14.30 tot 16.30 uur  
 
Zondag 27 januari  
Marije en Anne Singers 
14.30 tot 16.30 uur 
 
*Entree zonder welzijnspas:  
€ 5,00. Voor sommige 
activiteiten vragen we  
entree. Hierbij is koffie/thee 
inbegrepen. Mensen die in  
het bezit zijn van welzijns-
pakket, betalen geen entree. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
Woensdagavond 23 januari. 

Aanvang 19.00 uur. 
 

Opbrengst; 
Team KWF Tilburg Alpe d’HuZes 

 
4 rondes bingo voor € 1,50 
 Entree zonder welzijnspas:  
€ 2,50 incl. koffie en thee 

Loterij: € 0,50 per lot. 
 

Met medewerking van 
Jong Nederland ASG 

 
Wilt u iets schenken voor deze 

bingo? Neem dan contact op met 
c.olieslagers@dewever.nl  

of met  m_ratelband@live.nl 
 
 
 

     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 
Dagelijkse openingstijden 

restaurant ‘Ons Genoegen’: 
 

Koffie drinken:               09.00 - 11.30  
Warme maaltijd:           12.00 - 14.00 
  
Clubactiviteiten: 
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak 
Ma: Kegelen                    10.00 -11.30 
Ma: Schilderclub             14.00 -16.00 
Di: Bibliotheek                09.30-10.30  
Di/Do: Hobbygroep         10.00 -12.00 
Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
Ma: Indoor Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee / Samen zingen 

Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon:   Ma, Wo en Do:  
                   op afspraak vanaf 09.00 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
 
Het bruin café is ook te huur voor  
(kinder)feesten, partijen, recepties, 
koffietafels, etc. 
Voor info belt u 013 5496100 en 
vraagt u naar de keuken.  

Extra activiteiten 
van 14 dec. t/m 7 febr. 

 

 

 

14 - Samen zingen - 14.30 
16 - Zondagmatinee met optreden  
       van zanggroep Joy - 14.30 
24 - Kersteucharistieviering - 15.00 
28 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 
 

 

 
03 - Nieuwjaarsreceptie met  
       optreden van  
       duo Marij en Anne - 14.30 
05 - Eucharistieviering - 16.00 
06 - Zondagmatinee (Driekoningen 
       zingen) met optreden van  
       3 verschillende koren - 14.30 
08 - Samen zingen - 14.30 
15 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Jolanda v/d Berghe - 14.30 
19 - Eucharistieviering - 16.00 
20 - Zondagmatinee met optreden 
       van John Desmares - 14.30 
22 - Samen zingen - 14.30 
29 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van gezelligheidskoor  
        De Vrolijke Noot - 14.30 
         

 

02 - Eucharistieviering - 16.00 
03 - Zondagmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 
05 - Samen zingen - 14.30 
 
● Voor onze matineeoptredens geldt een  
    entreeprijs van € 4,- (incl. 1 kop koffie/thee), 
    tenzij anders vermeld. 
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen.  

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

 

 Heeft u oude kleding die u weg wilt 
gooien? Doneer die dan aan ons!  

Voor Alpe d’HuZes 2019 zijn wij een 
kledinginzameling begonnen.  

Tot 12 mei 2019 kunt u schoenen, 
tassen en kleding bij ons inleveren  

(géén kussens en dekbedden).  
Voor informatie of verdere vragen m.b.t. 
deze actie kunt u op maandag-, dinsdag 

en woensdagochtend van  
9.00 tot 12.00 uur, telefonisch contact 

opnemen met Mw.Inge Robben,  
013 549 61 00. 

 
Op donderdag 20 december heeft u als 

wijkbewoner weer de gelegenheid om 
aan te schuiven bij ons kerstdiner.  

Prijs p.p. is € 27,50 (incl. 2 consumpties)  
Ontvangst: 16.30 uur 
Aanvang: 17.00 uur 
Einde: ± 20.30 uur 

Inschrijving verplicht via  
inschrijfformulier, verkrijgbaar in ons 

restaurant ‘Ons Genoegen’.  
Ben er op tijd bij, want vol=vol! 

 

 

Met ingang van 1 januari 2019 worden 
de volgende activiteiten verplaatst: 
 Indoor Boules:  

van maandag naar vrijdag 
 Sjoelen:  

van dinsdag naar maandag 
 Matinee / Samen zingen: 

van vrijdag naar dinsdag 
 

 

 

WENST IEDEREEN 

 

5WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD                    DECEMBER 2018

Wijkschouw Loven-Besterd
Om 1 uur in de middag van 30 november liepen de eersten binnen 
bij De Wissel. Niemand wist wat er precies ging gebeuren want een 
programma was er niet echt. Tot half twee liep iedereen al handen-
schuddend met elkaar kennis te maken en dronk een kopje koffi e of thee. 

Vele oude en wat recentere prenten van Loven-Besterd werden door Rob van Putten 
(Regionaal Archief Tilburg) getoond en voorzien van de nodige informatie. Aangevuld 
met herinneringen van het publiek waar het kon, omdat het zich nog kon herinneren of 
over onze wijk had gelezen. Na 3 kwartier heel interactief bezig geweest te zijn, was 
het tijd voor de fi etsroute door de wijk. Vele zaken zijn er niet meer zoals in het (verre) 
verleden. Op enkele locaties zijn we gestopt om nog even duidelijk de verschillen 
tussen vroeger en nu aan te wijzen. Sommige prenten die Rob getoond had, lagen net 
buiten de route. Daarom is er zelfs een beetje omgefi etst. 
Na afl oop hebben we alles wat we gehoord en gezien hebben tijdens deze wijkschouw, 
met elkaar doorgenomen onder het genot van frisdrank en wat kleine snacks, verzorgd 
door Christel en Jos van Gasterij de Topper. 

Voldaan van informatie en nieuwe inzichten, nam iedereen afscheid van elkaar en ging 
huiswaarts. Het was een gezellige boel en zeker voor herhaling vatbaar. Wellicht in de 
avonduren in de lente of in het begin van de zomer. Dat is een mooi startpunt voor het 
100-jarige bestaan van wat nu ‘de witte huizen in de Beukensteeg’ genoemd worden. 
en in 2019 gevierd gaat worden als 'Eeuwig Loven'. 
Met dank aan Rob van Putten, van het Regionaal Archief Tilburg.

Entree € 4,50; een abonnement voor 6 fi lms € 24,00 inclusief een consumpti ebon 
en popcorn. Aanvang van de fi lms is om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

14 december FINDING YOUR FEETEeen snobisti sche middenklasser 
ontdekt dat haar man een aff aire heeft  met haar beste vriendin. 
Ze gaat naar haar zuster in de grote stad. Die leeft  een modern 
(uitgaans)leven, maar wel vanuit een huurwoning in een 
verpauperde sociale woningbouwwijk, niet bepaald de plek 
waar ze zou willen wonen. Toch ontdekt ze juist daar, ti jdens 
enerverende dansavonden, de mooie dingen van het leven weer.

11 januari  THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI 
Omdat er geen dader wordt gevonden in de moordzaak van 
haar dochter, neemt Mildred Hayes (Frances McDormand) een 
gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op 
reclameborden plaatsen langs de weg richti ng haar dorp, gericht 
aan het gerespecteerde politi ehoofd, William Willoughby. Wanneer 
politi eagent Dixon, een onvolwassen moederskindje met een 
voorliefde voor geweld, erbij betrokken raakt, wordt de strijd tussen 
Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar heft iger. 

Volgende fi lmdata:        8 februari                    8 maart

Films in De Poorten

Thuis in Theresia

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

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

Kunstenaar Marieke Vromans 
(die Goej Aord ontwierp voor 
onze wijk) laat door dit project de 
kruikenzeikers terugkomen in het 
Tilburgse…

Gemeente Tilburg vraagt bewoners 
die geen vuurwerk in hun buurt wil-
len, dit samen te organiseren...

Oproep van de Gemeente Tilburg: 
De Rekenkamer Tilburg start een 
onderzoek naar burgerparticipatie. 
Wij laten inwoners graag meeden-
ken …

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

De Tilburgse Muziekmarathon 
2018 zoekt muzikanten uit de 
buurt! In juni wil men een kunst- en 
muziekroute organiseren ...

Via smartphone 
of tablet:

Lees verder op:
www.wijktheresia.nl

Bekijk het ook 
en doe mee:

 via uw 
 computer.

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

www.wijktheresia.nl

De KBO kring Tilburg heeft  samen met de 
Seniorenvereniging Theresia Loven en Besterd, 
en de Stadstuin Theresia, op 21 november jl. 
hierover een Politi ek Café in de Stadstuin 
gehouden. Grote opkomst, en fracti es van de 
politi eke parti jen waren vertegenwoordigd. Voor 
het eerst hebben we de wijkwethouder Esmee 
Lalah (met de portefeuille Sociaal 
Domein) mogen ontmoeten.

Alle parti jen waren het over eens, dat er meer 
naar de buurten geluisterd moet gaan worden, en 
dat vanuit buurten zelf meer initi ati even moeten 
komen. Burgerparti cipati e is buitengewoon 
belangrijk, vonden de meeste parti jen. De vraag 
is waarom dan de professionals bedenken wat 
goed is voor de senioren! Nee, we moeten dus 
niet voor de senioren acti viteiten organiseren, 
maar we moeten ze juist faciliteren en waar 
nodig helpen, het zelf te organiseren. 

In onze wijk Theresia willen we graag dat er een 
gedragen seniorenvereniging is. Voor de vijft igers, 
maar ook voor de oude senioren (75+ en veelal 
kwetsbaar). Het burgeriniti ati ef de Stadstuin 
Theresia is voor de politi ek een schoolvoorbeeld: 
zelforganisati e voor en door de buurt. 

De politiek en senioren in Theresia
Wat gaat de politi ek doen voor de senioren in de wijken? Steeds meer zien we dat senioren 
zich organiseren en ideeën en wensen ontwikkelen. Eigen initi ati even worden vormgegeven, 
maar hoe gaat de politi ek om met deze lokale initi ati even? 

Senior5.0
In de wijken Theresia, Loven en Besterd hebben 
de senioren zich onlangs verenigd onder de 
naam Senior5.0. Een potenti eel grote groep, 
want ruim de helft  van alle inwoners van deze 
wijken is 50plus. Deze seniorenvereniging heeft  
een rechtspersoon opgericht en heeft  een eigen 
koers uitgezet in de wijk. Er worden nieuwe, meer 
eigenti jdse acti viteiten en diensten ontwikkeld. 
Senior5.0 biedt allerlei diensten, maar ook meer 
cultuur, ontmoeti ngen, een eigen manifest op 
wijkniveau, lezingen en (culturele) reizen. 

In 2019 start een promoti e- en wervings-
campagne. Hoe meer leden, hoe beter de echte 
wijkproblemen naar voren komen. Met een web-
site en een jaarperiodiek worden alle diensten, 
belangenbeharti ging en service verspreid. 
Men kan lid worden van deze mooie beweging, 
die bijdraagt aan de versterking van de 
zeggenschap en parti cipati e van de ouderen. 
Contactpersonen en bestuursleden, vooral 
uit Loven, worden gezocht om deze nieuwe 
Senior5.0 te versterken. Zij kunnen zich melden 
bij de secretaris, Marijke Goyaerts van KBO 
Theresia   : marijkegoyaerts@home.nl of bij de 
Stadstuin Theresia : info@stadstuintheresia.nl.

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

mail naar: info@loven-besterd.nl  

De wijkraad Loven-Besterd zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te 
bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te verbinden 

en te sturen. We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en 
van de behoefte onze woonomgeving samen 

actief vorm te geven. Het gaat erom dat we 
met z’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin   

 we wonen. 
Het bestuur van de Wijkraad Loven-Besterd komt samen met een 

aantal wijkbewoners en genodigden, iedere tweede woensdag van de 
maand om 19.30 uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36. 
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Gewoonten die je tanden kunnen verpesten

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

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

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

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

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

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?  

 

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

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Postzegels

Open do-vr-za 9.00 - 17.00 u

HONDEN  -  KATTEN  -  KNAAGDIEREN    
VOGELS  -  VOEDERS

Kerstaanbiedingen

Alle lederwaren halve prijs 
20% korting op Krabpalen

Kleine suprise bij aan koop van 
€ 5,- of meer, voor hond of kat

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

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

Gratis ruimte voor workshop try-out 
Ben je of ken je beginnende ondernemers die 
op zoek zijn naar ruimte voor een workshop, 
een fl explek of proefl okaal? Kom dan zeker 
eens langs bij de Business Hub. Er zijn 
verschillende mogelijkheden wat betreft  het 
proefdraaien. Meld je in december en draai 
een keer grati s proef! Voor meer informati e 
mail naar : rolph@genietgroep.nl of bel 
met Rolph Adriaansen : 06 55 77 05 23.

Besterd Bonnetjes Loter� 
Elke maandagmiddag in december wordt 
er een trekking gehouden van de Besterd 
Bonnetjes Loterij. Lever je bonnetje van een 
aankoop bij een winkel op de Besterd in, met 
je 06nr en naam, bij de BusinessHub, 
Besterdplein 2. Er zijn leuke prijzen te winnen, 
zoals koffi  e van ‘t Bekske (Tilburg studenten-
project) en thee van Art of Tea (Tilburgse 
theesommmelier). Zie voor deelnemende 
winkels : www.korvel-besterd.nl

Theeproever� 
Op zaterdag 15 december van 14.00 uur tot 
16.00 uur zal Brigitt e van Schooten van Art 
of Tea een proeverij verzorgen. Op originele 
wijze weet ze het verhaal van thee te vertellen.
 
Kom langs en laat je verrassen door de 
uiteenlopende smaken! De toegang is grati s. 
Meer informati e op

: www.fb .com/businesshubbesterd

Actiemaand in BusinessHubBesterd

Sinds maart dit jaar is de Business Hub 
acti ef op de Besterd. Dit is al hun derde 
locati e als leegstandbeheerder en 
verbinder tussen de Besterdse middenstand 
en consumenten. Er is plek voor beginnende 
ondernemers en proefwinkeltjes. Naast de 
proeverij is er in december ook een speciaal 
cadeau-aanbod in de Hub te vinden.

Mondhygiëneprakti jk Tilburg ziet in de prakti jk veel tandproblemen die voor-
komen hadden kunnen worden. Ze komen vaak voort uit gewoonten waar men 
meestal niet dagelijks bij sti lstaat. We willen er een paar onder de aandacht 
brengen. Misschien is het gegeven advies toe te passen in je dagelijks leven.

Mondverzorging en tanden
Als je te hard, veel te vaak of te lang op dezelfde plek poetst kunnen groeven in het gebit 
ontstaan. Het is zelfs zo dat je tandvlees kunt wegpoetsen waardoor tandhalzen bloot komen 
te liggen. Deze zijn gevoeliger voor slijtage. Poets je tanden niet direct na het eten. Gebruik 
tandenstokers en ragers voorzichti g. Als je het goed doet is het nutti  g, maar zodra het pijn 
doet, richt je juist schade aan. 

Tanden z� n geen gereedschap
Scheur jij wel eens een plasti c zakje met je tanden open of bijt jij het prijskaartje van je 
nieuwe trui? Heel gemakkelijk maar gebruik hiervoor liever het juiste gereedschap, want je 
tanden moeten nog een heel leven lang meegaan.

Flesjes 
Kinderen die vaak en te lang sabbelen op een zuigfl esje, hebben een grote kans dat er gaatjes 
ontstaan. Vooral wanneer kinderen met de fl es in hun mond in slaap vallen. De tandjes 
zwemmen dan de hele nacht in suikers. Houd fl esjes niet te lang in de mond van je kind en laat 
ze er niet mee naar bed gaan. Wil je je kindje ’s nachts troosten, geef dan alleen water en 
vooral geen sap of andere zoeti gheid!
Zijn er gewoonten waar jouw tanden onder lijden? Of heb je vragen? Bespreek het met ons.
Mondhygieneprakti jk Tilburg helpt je graag. Rosmolenplein 60, : 013 535 65 29, 
: info@mhp-ti lburg.nl : www.mhp-ti lburg.nl

Door: Wim Verhoeven
Beste vrienden, v� anden en 
mysterieuze vreemdelingen,
Het onvermijdelijke is geschied, het pand aan 
de stedekestraat waar de Kunstmaan was 
gehuisvest en is ontwikkeld tot de unieke 
drempelloze theaterformule, is verkocht 
en niet meer ti jdelijk beschikbaar. 
We zijn gereïncarneerd, niet in de leegte 
opgegaan. Ons nieuwe huisje staat in de Goudenregenstraat, nummer 15-6. Alweer in 
een sympathiek stukje oud Tilburgs klein-industrieel erfgoed, 100% designvrij! We hebben al proefgedraaid met concerten van Trans Luv 
Airlines en Emmerell. Dat was magnifi ek, mocht u het niet meegemaakt hebben: de ti jd keert niet om, dus vergeet het snel. De eerste 
editi e van het experimenteel variété de Mus, was op 5 december, deze was beslist aangenamer dan een tandartsbezoek! En houdt er 
rekening mee dat u uw geest vanaf nu ook in Kunstmaan kan scherpen aan de avonden van SAPI, de fi losofenslijpsteen, de club is weer 
terug op het nest met regelmati g op de dinsdagen lezingen en gesprekken over zaken waarvan u nog niet wist dat u ze niet wist! 

De volgende Mus is op woensdag 9 januari 2019, aanvang 20.00 uur. Volg ons op : www.kunstmaan.nl                              Zie ook agenda pg. 14

Verhuizing Kunstmaan naar Goudenregenstraat

De nieuwe salon in de Goudenregenstraat op 18 
november ti jdens het concert van Trans Luv Airlines.

De toestand van de vertrouwde 
stedekestraat op 1 oktober 2018: de leegte.
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Claudia Villevoye, Teamleider Kindercampus Oculus 

Vlakbij de Ringbaan Oost, in de gezellige wijk Loven, ligt kindercampus Oculus.
"Wij bieden opvang en basisonderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. We hebben een fi jne samenwerking met 
Sterrekinderopvang Oculus. Op deze manier waarborgen wij samen de doorgaande lijn van kinderopvang 
naar basisschool". 

"Doordat opvang en onderwijs tot 7 jaar in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, is de schoolomgeving al vertrouwd 
voor de peuters. Tijdens het buitenspelen en ti jdens gezamenlijke projecten ont-moeten peuter en kleuter elkaar! 
Ook wordt de samenwerking en ontmoeti ng tussen peuters en oudere leerlingen van de school gezocht."

"Kindercampus Oculus staat voor kwaliteit en verwondering. Wij geloven erin dat een kind zich moet 
kunnen ontplooien op de best mogelijke manier, waarbij een kind echt kind mag zijn. Door een uitdagende 
leeromgeving aan te bieden, leren de kinderen vele kanten van zichzelf te ontwikkelen. We werken met 
projecten, waardoor de kinderen een aantal weken ondergedompeld worden in een bepaald thema. 
Op dit moment is dat 'leren voor later'. De kleuters leren bijvoorbeeld wat de verschillende beroepen 
inhouden en leren ook taken voor later. Wat kun je al allemaal zelf? En dat is vaak meer dan je denkt! 
De kinderen werken vanaf groep 1 t/m 8 aan doelen. Hierdoor wordt het voor hen duidelijk waarom ze iets 
leren en wat ze willen bereiken. Hoe ouder ze worden, hoe meer er van hen verwacht wordt om mee na te 
denken over hun eigen ontwikkeling en dus de doelen die zij graag willen behalen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(Art)projecten

saskiadellevoet.nl

 Skatewedstr� d voor kids t/m 16 jaar
Iedereen mag meedoen! Hier zijn ook verschillende prijzen 

te winnen. Inloop is tussen 14.00 en 15.00 uur, 
wedstrijd tot 17.00 uur. 

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent
www.schrijfwerkplaats.com

Werken in ons restaurant

Uitstapje naar de markt om fruit te kopen

Bouwen in onze bouwhoek

Thema 'zorg voor dieren', met echte 
kippen op ons leerplein

 www.spoorzone013.nl

LocHal opent b� na haar deuren
Na een grondige renovati e is de LocHal bijna klaar. De bibliotheek 
aan het Koningsplein sluit de deuren op 1 december. Daarna verhuist 
ze naar de LocHal in de Spoorzone. Vanaf januari biedt dit gebouw 
plek aan de Bibliotheek Midden-Brabant, Seats2meet en Kunstloc. 

 ▪ Seats2meet gaat vergader- en trainingsruimtes verhuren, 
 waaronder de indrukwekkende Glazen Zaal. 
 ▪ KunstLoc is een samenwerking tussen Kunstbalie en het bkkc.   

   KunstLoc zet zich in voor o.a. cultuuronderwijs, 
 amateurkunst en professionele kunst. 
 ▪ In de LocHal komt ook een stadscafé. 
 ▪ De Bibliotheek Midden-Brabant opent op 2 januari de 

 deuren. Tot aan de opening is de bibliotheek in het 
 centrum gesloten. 

Op de nieuwe website is alle informati e te vinden : www.lochal.nl

Bibliotheek Midden-Brabant opent haar deuren in de LocHal
Welkom bij het Stadsontbijt op zaterdag 5 januari, 10.00 tot 12.00uur

Grote Opening Bibliotheek Midden-Brabant
25, 26 en 27 januari 2019

 Het programma van het openingsweekend komt binnenkort online. 
: www.bibliotheeknieuwesti jl.nl en www.lochal.nl

In de LocHal kun je straks plaatsnemen aan fl inke houten tafels die zijn 
gemonteerd op treinonderstellen. Dit maakt de tafels verplaatsbaar over de 
rails die nog steeds van oost naar west door de LocHal liggen. De mobiele tafels 
doen niet alleen dienst als fi jne lees- of ontmoeti ngsplek. Ook kunnen zij 
gebruikt worden als podium met de trappen als tribune. 

Onder de noemer ‘tekst op tafel’ leverden de deelnemers van onze schrijfateliers 
inspirerende teksten aan. De Bibliotheek, Kunstloc en Stadmuseum Tilburg 
maakten hieruit een selecti e. De gekozen teksten worden in de treintafels 
gegrafeerd. Zo wordt dit een echte Tilburgse plek om aan te schuiven met een 
lekkere kop koffi  e uit het Stadscafé en de laatste krant of je favoriete ti jdschrift .

Wie straks het GameLab in de LocHal binnenloopt, stapt de wereld binnen 
van de nieuwste consoles, krachti ge pc’s en VR-installati es. Maar je 
vindt er ook een kast vol bordspelen en ruimte voor tabletop games en 
roleplaying games. Het GameLab is een open space voor game-fanaten, 
waar jongeren nieuwe skills kunnen leren, elkaar inspireren op het gebied 
van game design en waar ze samen events kunnen opzett en. Leren van 
anderen en je talenten ontwikkelen, daar draait het om in het GameLab.

Treintafels op de rails

Het GameLab, open space voor game-fanaten

Disco fever skate
Een te gekke avond voor de oudere skaters met 

discomuziek, verklede skaters, veel prijzen en een feest! 
Inloop is van 18.00 tot 20.00 uur, wedstrijd van 20.30 tot 

22.30uur. Na afl oop zal er een feestje zijn in het skatecafé.
: www.hall-fame.nl

Glazen Zaal

Het nieuwe stadsbalkon aan de voorkant van de LocHal

Spelen en leren bij Kindercampus Oculus

Op Kindercampus Oculus wordt een kind 
uitgedaagd het beste in zichzelf naar 
boven te halen. En dat doen we samen 
met veel enthousiasme en betrokkenheid 
van iedereen!"
Voor meer informati e en aanmelden 
: www.oculuskindercampus.nl

22 december Skatewedstr� den Ladybird skatepark
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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 grati s bezorgd bij alle bewoners van 
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)
Eindredacti e: Claudia van der Waal
Redacti e en tekstcorrecti e: Saskia Dellevoet
Redacti e en tekstcorrecti e: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creati e
Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met 
de Tilburgse Koerier. 
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redacti e 
Heeft  u een NEE-NEE sti cker 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 redacti e : 
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com
Advertenti es:

Alti jd vindbaar voor de bewoners in uw wijk
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com
Advertenti e inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/
adverteerders-wijkkrant-ti lburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2019:

Download de planning 2018 
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreati e.nl/wton
De redacti e heeft  de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de 
auteur(s) van de arti kelen weerspiegelen niet (nood-
zakelijkerwijs) het standpunt van de redacti e. De 
redacti e behoudt zich het recht voor arti kelen te 
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave 
of fouti eve informati e, dan wel schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redacti e zich niet aansprakelijk.

Adverteren vanaf € 10,- excl. BTW

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

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

Kringloop

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

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

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschrift en 
    Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenti es
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Editi e 2019 Deadline
7 februari 18 januari
14 maart 22 februari
18 april 29 maart
23 mei 3 mei (! vakanti e)
27 juni 7 juni
12 september 23 augustus
24 oktober 4 oktober
12 december 22 november

Tante Pollewop kringloopboeti ek

www.tantepollewop.org

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

Schilder

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

Stomer� 

info@texon.nl                                www.texon.nl
                                              Texon stomerij & wasserij

Suzuki Vioolstudio ‘A Beauti ful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9              06 44 94 00 81 
marti ne@suzukivioolstudio.nl
                                     www.suzukivioolstudio.nl

Muziek

Lederwaren

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

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  Junioren jongens      10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  Senioren             j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  Junioren meisjes       10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  Rakkers                    j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30  Oldti mers volw. m/e verstand. beperk.
vr   18.30-20.00  Minioren                 j+m 4 t/m 6 j
vr   20.00-21.30 16+ groep                        j+m 16+

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

Massageprakti jk-Tilburg
C. Schoenmakers                        013 580 21 13 
Kapitein Nemostraat 99          06 27 32 47 70
                          www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Therapie

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

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

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

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

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

Voor Ondernemers
BusinessHub Besterd
Pop-up winkel voor ondernemers
Proefwinkel, fl exwerken, eventruimte
Besterdplein 2                 businesshubbesterd.nl

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

Verzorging
LANETTE Insti tute Sint Pieterspark 69 
maak een afspraak ma t/m vr 9.00-17.00: 
ti jdelijk nr. ivm verhuizing:          06 11 88 55 54
Na deze ti jden online:               www.lanett e.eu 

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91                      013 577 02 61
info@cngo.nl                                    www.cngo.nl 
Karateschool Bu Shin Kan     
                 013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl                www.bushinkan.nl   

Sport

Texti elMuseum                  013 53 67 475
Goirkestraat 96             www.texti elmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

Museum

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

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

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

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617                013 581 10 90
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                 www.kindercreche.nl/kinderopvang
                                                 -spoorzone-ti lburg
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/locati es/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/locati es/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
52 weken per jaar opvang
Schaepmanstraat 44                  013 744 01 51
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
         www.kindercreche.nl/locati es/het-spoor

Kinderopvang

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.ti lburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politi e: www.politi e.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                                  013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     
                                               www.denbijstere.nl
Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                           013 543 42 77          
info.cocon@tangent.nl        www.decocon.net

Basisscholen
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

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

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7       013 542 12 41
bs.de.vijfh oeven@xpectprimair.nl                                    
                             www.devijfh oeven.nl

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

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

Kunst & Cultuur

                                                   saskiadellevoet.nl     
                       SaskiaDellevoetHocusPocusFocus  
Art-fact

Tekstbureau Theo van Ett en
info@theovanett en.nl             06  23 13 29 01 
                                            www.theovanett en.nl

Tekstschr� ver

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

Tuinaanleg
                                            www.theovanett en.nl

Leon van den Berg TuinenklussenLeon van den Berg Tuinenklussen

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

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

Kinderdagverblijf KIEK
            www.facebook.com/norlandiahetspoor

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221                          013 581 18 66
ti lburgbesterdring@hypotheekvisie.nl                                                                                                                                               
                                        www.hypotheekvisie.nl
Rabobank Tilburg en omstreken 
Parti culieren                                 013 537 99 11 
Bedrijven                                       013 537 96 60 
                                     www.rabobank.nl/ti lburg

Hypotheek/ Bank

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

Fiets

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

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

Dieren

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

Bibliotheek
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Per 2 januari: LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000 
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Per 2 januari: LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000 

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

Bloemen
www.lochal.nl 

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

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

Administratie

Creatieve workshops

Ontdekstati on013           06 81 11 54 77
Burg. Brokxlaan 20, Spoorzone Hal 79
info@ontdekstati on013.nl
                                    www.ontdekstati on013.nl
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

Hennie van Lare, schrijfdocent
                                www.schrijfwerkplaats.com

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

Auto

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

Galerie/Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                           013 536 54 39
info@galeriepjotr.nl                06 13 57 64 44
                                              www.galeriepjotr.nl

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

Gebit
Mondhygiëneprakti jk Tilburg
Rosmolenplein 60                         013 535 65 29
info@mhp-ti lburg.nl              www.mhp-ti lburg.nl

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

o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf

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

  Horeca

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125                          013 850 06 63
                                               www.uilennest.nl

    www.eetbardewagon.com

Evenementen
Kerst anti ek en curiosa en snuff elmarkt 
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

Grafi sch
Claudia van der Waal
Opmaak bedrijf- vereniging- en wijkkranten, 
nieuwsbrieven, brochures, fl yers, posters
cvanderwaal@ziggo.nl
                   www.persoonlijkekunstencreati e.nl

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

 Supermarkt

Maatschappel� ke organisaties
Feniks, Emancipati e Experti se Centrum
NS Plein 17                                  013 542 18 96
info@feniksti lburg.nl
                                             www.feniksti lburg.nl
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Wij wensen u gezellige en
smaakvolle feestdagen!

Wij wensen u gezellige enWij wensen u gezellige enWij wensen u gezellige en
smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!

Tilburg | Berkel-Enschot | Goirle | Udenhout
vaniersel.meersterbakker.nl

Kinder 

Kinderpersbureau Cleijn Krantje is het kinderpersbureau van 
basisschool Cleijn Hasselt.

 ”Dit is het tweede schooljaar dat we 
een schoolkrant hebben en daar zijn wij 
heel trots op!”, aldus de redactie. 

Leerlingen van de bovenbouw, groepen 6, 7 en 8, 
kunnen zich inschrijven om in een blok van ongeveer 
8 weken toe te werken naar een schoolkrant. Zo 
komt de schoolkrant dit jaar 3 keer uit. De kinderen 
leren zelfstandig verslag te doen van interessante 
nieuwtjes of een rubriek als ‘een kijkje achter de 
schermen bij…’. Zo zijn ze al eens op bezoek geweest 
bij de redactie van het Brabants Dagblad, of hebben 
ze de vrijwilligers van Kerkibo geïnterviewd. Maar 
ze houden ook allerlei ontwikkelingen binnen 
school in de gaten, want ze houden alle leerlingen 
graag op de hoogte van het laatste nieuws. 

Emily en Liana zitt en ook in de redactie en zij vertellen graag hoe het er 
aan toe gaat en schreven speciaal voor de wijkkrant het onderstaande stuk:

”Wij gaan vertellen wat we doen in het kinderpersbureau van basisschool Cleijn 
Hasselt. Ons kinderpersbureau bestaat uit 7 kinderen en 1 begeleider. Liana, Emily, 
Femke, Julie, Gairon, Britt  en Gaby. Onze begeleider heet Marjolein. En we zijn dol 
op pepernoten. We gaan ook op excursie om mensen te interviewen. We hebben elke 
dinsdag een soort van ’werkdag’ voor het Kinderpersbureau na school. Het is ook 
leuk om tekeningen te maken voor in de schoolkrant. Die kunnen we zelf tekenen 
en in de krant zett en. Ook is het leuk om zelf puzzels in de krant te doen (sudoku's, 
legpuzzels, noem maar op). De naam Cleijn Krantje is verzonnen door Liana.“ 

Woensdagmiddag 28 november hebben een 
aantal actieve bewoners van de Melis Stokestraat 
een sinterklaasmiddag voor de wijk georganiseerd. 

Josyne, Clareen, Iboyca en Claudia wilden graag wat leuks 
doen voor de kinderen in de wijk. Ze zijn in gesprek gegaan 
met St. Levensbouw, eigenaar van een pand aan de Melis 
Stokestraat. Met behulp van Wijkorganisatie de Ring, 
ContourdeTwern en de bijdrages van verschillende onder-
nemers, hebben ze een geweldige middag georganiseerd. 

Twintig kinderen konden kleuren, dansen en zingen met 
pieten en Sinterklaas. Er werd geschminkt en er was 
allerlei lekkers te snoepen. 

De organisatie wil in de toekomst graag meer activiteiten 
voor kinderen organiseren. Dus woon je in (de buurt van) 
de Melis Stokestraat? Houd je brievenbus in de gaten! 
Wil je graag informatie via mail ontvangen over toekomstige 
activiteiten van deze beheer-groep? Stuur dan een mailtje 
naar : beheergroepmelisstokestraat@gmail.com.

 

Door: Tjeu en Pluk groep 7B den bijstere

In de week van de mediawijsheid in november 
hebben we op basisschool Den Bijstere een 
online spel gespeeld. Media masters is een 
quiz op het internet, die je leert goed om 

te gaan met sociale media en fake Instagramaccounts te herkennen. 
En ook hoe je je account goed kan beveiligen tegen hackers en 
virussen. Het programma is bedoeld om kinderen mediawijs te maken. 

We vonden het leuk om te doen en je leert er 
veel van. En het is zeker een aanrader.

 

Een kijkje achter de schermen bij Kerkibo

Donderdag 20 december
  De school is voor iedereen geopend van 

17.00 tot 19.00 uur. 
Opbrengsten gaan naar Villa Pardoes en het lustrumfeest van de school. 

U komt toch ook?





De kinderen uit groep 8 van Den 
Bijstere bezochten op dinsdag 
4 december de bewoners van 
woonzorgcentrum De Bijsterstede. 

Er was een Sinterklaascommissie 
van vijf kinderen die samen met de 
kinderen uit de klas de ouderen 
een fijne, vrolijke ochtend hebben 
gegeven. In duo’s (kind+oudere) 
speelden ze een pepernotenbingo 
waarvoor prijsjes door de kinderen 
waren ingekocht en onder 
gitaarbegeleiding van een leerling 
hebben ze Sinterklaasliedjes 
gezongen met de ouderen. 
De kinderen hebben lootjes 
getrokken en allemaal een surprise 
met cadeau en gedicht gemaakt voor 
een oudere. De surprises vormden 
het hoogtepunt van de ochtend.
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

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

Natascha Verhaaren 
omgevingsmanager Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt 
natascha.verhaaren@tilburg.nl 
06 13 20 93 39

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

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

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

Het luisterend oor van de gemeente
Inez Rastovac en Paul van Esch werken vanuit de gemeente voor de wijken Theresia, 
Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat. Samen zijn ze als het ware de ogen en oren in de 
wijk voor de gemeente: zij leggen de verbindingen tussen de organisatie en de mensen. 

Inez is wijkregisseur en richt zich vooral op de korte termijn projecten, de dingen die spelen 
in de wijk. Paul probeert als omgevingsmanager de grotere vraagstukken te behandelen. “Ik 
wil de behoeften en vragen uit de wijk naar boven krijgen en die vertalen naar de gemeente. 
Als er iets geregeld moet worden, gaan wij er achteraan.” zegt hij. Inez vult aan: “We werken 
sowieso nauw samen, we zijn echt een team. We zijn aangehaakt bij de belangrijke wijknet-
werken en we willen de bewoners kennen, weten wat hen bezighoudt. Op het gebied van 
veiligheid, de openbare ruimte maar ook op het gebied van sociale vraagstukken. We kunnen 
natuurlijk niet alles weten. Maar de hoofdlijnen proberen we boven tafel te krijgen.”

Wijken
De aandachtspunten zijn per buurt verschillend, vertelt Paul. “Zo zijn er in Loven-Besterd 
veel ondernemers. Bij hen spelen heel andere dingen dan bij de bewoners. Die proberen 
we vooral in hun kracht zetten en in beweging te krijgen.” Inez geeft aan dat het vaak een 
kwestie is van meeliften op de positieve energie die er al is. Ze geeft een voorbeeld: “Een 
wijkbewoonster kwam met het idee om volgend jaar het 100-jarig bestaan van Loven te 
vieren. Hierbij moeten de mensen uit die wijk en hun verhalen centraal staan. Een superleuk 
idee, waar wij niet mee aan de haal gaan. Maar we kunnen wel helpen, door professionals 
te laten aansluiten, als feestcommissie zeg maar. En wijkwethouder Esmah Lahlah heeft ook 
haar steentje bijgedragen, door het uitdelen van folders.” 

“We gaan graag de dialoog aan”

In de andere wijk, Groeseind-Hoefstraat, is een actieve wijkorganisatie. Paul geeft aan dat 
hij en Inez daar mee samenwerken: “Zij zijn goed 
georganiseerd en werken ook vraaggericht, dus dat 
sluit goed bij ons aan. Ze hebben veel werk verzet tij-
dens herstructureringen in de wijk. Dat deden ze met 
werkgroepen, beheergroepen en door het leggen van 
verbindingen.” Dat laatste is overal belangrijk. Maar 
het gaat in alle wijken anders. Theresia heeft bijvoor-
beeld een hele andere samenstelling, zo vertelt Inez: 
“Er zijn daar veel nieuwe bewoners en daarnaast heb 
je alle ontwikkelingen en veranderingen in de Spoor-
zone. Maar ook hier weten mensen elkaar te vinden. 
Er is bijvoorbeeld een gezellige hondenuitlaatclub, de 
wijkraad is begonnen met een digitaal platform en er 
zijn verschillende belangengroepen actief.”

Luisterend oor
Paul vat zijn werk als volgt samen: “De verschillende wijken, de problemen maar ook de 
mooie initiatieven maken ons werk heel afwisselend en leuk. We willen zo toegankelijk mo-
gelijk zijn. We staan dan ook altijd open voor ideeën of klachten. We gaan graag de dialoog 
aan. Daar zijn we voor, als luisterend oor van de gemeente.” En Inez voegt daar lachend aan 
toe: “Daarom mag iedereen me bellen, ik zeg altijd dat mijn telefoonnummer openbaar bezit 
is. Ik werk tenslotte in de eerste plaats voor de wijkbewoners. En dat persoonlijk contact met 
mensen geeft me energie.”

“Er is veel mogelijk als alle neuzen dezelfde kant op staan”

Paul en Inez zijn graag in de wijken en buurten van Oud-Noord. Paul legt uit: “Veel mensen 
wonen er graag, de buurten hebben een heel eigen identiteit en dat moet ook zo blijven.” 
En Inez zegt: “Mensen in Oud-Noord hebben vaak het hart op de tong en dat is fijn werken; 
je weet wat je aan elkaar hebt. Eigenlijk werkt het net als in een relatie: je moet het samen 
doen. De gemeente, inwoners, ondernemers en partners kunnen niet zonder elkaar. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en werken in de stad. En we merken 
dat er veel mogelijk is als alle neuzen dezelfde kant op staan.” Paul ziet dat er veel kennis en 
kunde is in de wijken: “Er is een hoop energie aanwezig, mensen kunnen en willen veel zelf 
regelen. Als organisatie moeten we daarin meegaan. Dat willen we ook, we zijn het met z’n 
allen aan het leren. Ik denk dat er in Tilburg en in Oud-Noord veel lef is om te experimente-
ren. De gemeente wil inwoners daarbij alle ruimte en vertrouwen geven.”

Jeugdtoezichthouders aan de slag tegen 
jeugdoverlast
In opdracht van de gemeente Tilburg is 
R-Newt gestart met een team Jeugd & Toe-
zicht Tilburg (JTT). Dit team bestaat uit vier 
jeugdtoezichthouders. Zij zijn een alternatief 
voor de jeugdboa’s die eerder met succes 
zijn ingezet in de Reeshof. De toezichthou-
ders gaan in tweetallen op de fiets de wijk 
in en leggen contact met jeugdgroepen. De 
jongeren worden aangesproken op eventueel 
ongewenst en overlast gevend gedrag en er 
worden grenzen gesteld. Als het nodig is, kan 
JTT opschalen naar de politie. Het JTT helpt 
ook bij het in beeld brengen van jeugdgroe-
pen en signaleert kansen en risico’s. Na ie-
dere dienst rapporteren zij hun bevindingen. Mede op basis hiervan wordt het professionele 
beeld gevormd waarna wordt bepaald of er vervolgacties nodig zijn.

De jeugdtoezichthouders zijn zes dagen in de week te vinden in alle Tilburgse wijken en in 
Berkel-Enschot en Udenhout. Hun werktijden zijn van maandag t/m donderdag tot 24.00 
uur en op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Het JTT wordt ingezet waar dat het meest nodig 
is. Die plekken worden bepaald op basis van overlastmeldingen van de politie, meldingen 
aan het centraal meldpunt (CMP) en bevindingen in de wijk door de gemeente en partners. 
Locaties worden na een melding standaard een maand lang bezocht. 

Buurtgenoten met verward gedrag? 
Bel 0800-8013
Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Iemand bij u in de straat is in de war,
flink in de war. Zelfs dusdanig dat hij of zij een gevaar kan zijn voor zichzelf of voor
buurtgenoten. 

Verward gedrag kent vele oorzaken. Het kan voorkomen omdat het allemaal even te veel 
is voor iemand, of vanwege beginnende dementie. In de regio Hart van Brabant werken de 
gemeenten en tal van organisaties samen aan maatregelen om deze mensen zo snel mogelijk 
de juiste opvang, zorg en ondersteuning te geven. Maar ook om bewoners die te maken 
krijgen met mensen met verward gedrag te helpen er mee om te gaan. Wat kunt u doen als 
een buurtgenoot hulp nodig heeft? 

Crisis Interventie Team
Het Crisis Interventie Team is een meldpunt, waar inwoners en professionals terecht kunnen 
voor meldingen of advies over personen met verward gedrag. Het Crisis Interventie Team is 
er ook voor inwoners en professionals die te maken hebben met een crisissituatie; een acute
situatie die niet kan wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlo-
zing of ernstige conflicten.

Maakt u zich zorgen om iemand? Bel dan met het Crisis Interventie Team. Dit kan 24 uur per 
dag en zeven dagen per week via 0800-8013. Is er sprake van een bedreigende of gevaarlijke 
situatie? Bel dan altijd 112.

Jeugdtoezichthouders Rob, Ahmed, Lotte en Gerard

Wethouder Esmah Lahlah op bezoek 
in Loven

Paul en Inez in Theresia Volg ons via twitter: @oudestadtilburg
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Door: Gerard Stevelink

Ik zoek een kind, een kind van het licht. 
Het zou op Kerstmis geboren zijn. 
Een kind van vrede, een kind dat het goede 
in mensen naar boven haalt. Een kind 
dat in ieder mens, in ieder kind, in iedere 
oudere geboren zou moeten worden. Maar 
het kind speelt blijkbaar verstoppertje.

Ik zoek naar het kind van het licht en kijk 
rond in de straat vol verlichte kerstbomen, 
kerst-mannen en arrensleeën, maar nergens 
het kind van het licht. Ik kijk rond in de 
supermarkt met overvloedige schappen vol 
feestelijke lekkernijen maar ook nergens 
dat kind van het licht te vinden. Dan maar 
naar de kerk. Ik loop deze binnen en ik 

Kerstkind
                   DECEMBER 2018

zie een grote kerststal, veel mensen ook 
en prachti ge kerstliederen maar geen 
kind van het licht. Dan denk ik bij mezelf: 
ik geef het op, het kind speelt graag 
verstoppertje en ik kan het nergens vinden.

Dan merk ik een vrouw op die een fl esje wijn 
en kerstbrood geeft  aan haar zieke buurman. 
Jongeren die zelfgemaakte kerstpakkett en 
rondbrengen aan ouderen die alleen zijn. 
Mensen die een deel van de kerstdagen 
zorgen voor anderen met minder geld. Het 
kind dat de eenzame buurman uitnodigt 
voor het kerstontbijt bij haar thuis. 

Het gaat om die kleine dingen waar we het 

licht van het kind 
kunnen zien. Dat 
kerstkind werd 
niet geboren in 
een paleis maar 
heel eenvoudig 
in een stal. 
Geen kerst-
versiering, 
geen 
overdadig kerstdiner, 
gewoon eenvoudig. En 
die lichtpuntjes zijn er 
meer dan je denkt. 
Ga eens op zoek en je vindt ze vast. En 
misschien kun je er zelf eentje zijn.

Woonzorgcentrum Bijsterstede 
Maandag 24 december: 
15.00 uur, kerstviering m.m.v. Mannenkoor Goirke
 
Woonzorgcentrum Den Herdgang
Kerstavond, maandag 24 december: 
19.00 uur, kerstviering m.m.v. Gemengd 
koor De Bron

Goirkese kerk
Kerstavond 24 december:
18.00 uur, kerstviering. We willen Kerstmis 
gaan vieren maar we hebben geen Jozef, 
geen Maria, geen kindje Jezus ....helemaal 
niets! Wat nu? Zouden er grote en kleine 
mensen in de kerk zitt en die ons kunnen 
helpen zodat we tóch de geboorte van 
Jezus kunnen vieren? Hoe gaan we dat nu 
oplossen! Kom je kijken hoe we dat gaan 
doen en kom je dan met ons mee vieren?

21.00 uur, Nachtmis, m.m.v.  
gemengd koor De Bron

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december:
09.30 uur, kerstviering m.m.v. 
gemengd koor Goirke

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december: 
09.30 uur, samenzang

U vindt ook alle vieringen en acti viteiten op 
de website : www.parochiepeerkedonders.nl. 
Voel je welkom om een of meerdere van deze 
vieringen bij te wonen.

Voor en na de vieringen is de prachti ge 
kerststal in de kerk te bewonderen. Voor 
groepen en families is de kerststal in de kerk 
op het Goirke ook op afspraak te bewonderen 
: renee.vonderfuhr@  
                                   parochiepeerkedonders.nl

                           Kerstmis zegt ons: "zoek het   
              kind van het licht in    
                     mensen die op de een 
                of andere manier licht
                       brengen aan anderen."

En die zijn er veel meer dan we soms in de 
gaten hebben. Ik hoop en wens dat het kind 
van het licht verstopt zit in ieder van ons. Dan 
wordt het een Zalig Kerstf eest voor iedereen.

Canti qua Klassiek geeft  samen met 
Theaterkoor Muzemento een concert op 
16 december om 14.30 uur, in de Petrus 
Donderskerk in de Enschotsestraat. 

Het is de eerste keer dat beide koren een 
samenwerkingsconcert organiseren. Bij dit 
winterconcert voeren ze een programma 
uit met o.a. advents- en kerstliederen.

Canti qua Klassiek is onderdeel van 
Gemengd Koor Canti qua uit Tilburg. Het 
koor verzorgt naast concerten vooral 
vieringen in de kerk en staat onder 
leiding van Gabrielka Clout. Meer over 
Canti qua Klassiek : www.canti qua.nl.

Theaterkoor Muzemento is al meer dan 
zesti g jaar hèt muziektheatergezelschap 
van Tilburg. De verfrissende mix van 
jong en oud staat garant voor bijzondere 
producti es en concerten. Het koor 
staat onder muzikale leiding van Mark 
van Nispen. Voor meer informati e over 
Muzemento : www.muzemento.nl. zie 
ook pg. 9 van de wijkkrant Tilburg Oud-
Noord novemberediti e, downloaden 
via : www.persoonlijkekunstencreati e.
nl/wijkkrant-ti lburg-oud-noord

Toegangskaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij:
Ingrid van Bladel : 06 81 24 82 77 
of : bivanbladel@gmail.com
Harrie Faes : 06 40 60 38 10 of 
Of op 16 december bij de kerk voor 
aanvang van het concert. 
Kaarten zijn inclusief koffi  e of thee ti jdens de 
pauze en warme chocolademelk na afl oop. 

16 december, Winterconcert 
in kerstsfeer 

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Vieringen Petrus Dondersparochie met Kerstmis 
Woonzorgcentrum Padua 
Zondag 23 december: 
16.00 uur, kerstviering m.m.v. interparochieel herenkoor.

Petrus Donderskerk
Zondag 23 december: 
19.00 uur, de Surinaamse gemeenschap viert Kerstmis 
met koor Pramisi. Een sfeervolle kerstviering met een 
multi cultureel karakter. 

Kerstavond, maandag 24 december: 
16.30 uur, de peuter- en kleuterviering. Alle kinderen mogen 
verkleed als engel of herder komen met een lichtje. Het kerst-
verhaal wordt verteld en gespeeld. De zang wordt ondersteund 
door pianist Arno Aerts. Na afl oop is er gelegenheid om 
nog even na te praten, met een drankje en iets lekkers.

18.30 uur, gezinsviering. In deze speciale viering maken wij 
creati ef gebruik van het kerstverhaal. De werkgroep zal de samenzang verzorgen met 
begeleiding van Willem-Jan Moonen. Hij begeleidt ook kerstliederen op de trompet. 

20.30 uur, het koor Switch zal haar bijdrage leveren aan kerstavond. 
Met een speciaal thema en mooie zang wordt Kerstmis gevierd.

22.30 uur, de kerstavond wordt afgesloten met een sfeervolle Nachtmis 
waaraan gemengd koor Canti qua haar medewerking verleent.

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december:
11.00 uur, eucharisti eviering met medewerking van Canti qua.

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december: 
11.00 uur, kerstviering in het parochiecentrum, Hoefstraat 201.

Oudejaarsavond, maandag 31 december:
19.00 uur, een viering. We blikken terug en kijken vooruit. 

Nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari:
11.00 uur, eucharisti eviering in de Petrus Donderskerk met zang
van gemengd koor Canti qua en gelegenheid om elkaar 
het allerbeste toe te wensen voor 2019.

20.30 uur, het koor Switch zal haar bijdrage leveren aan kerstavond. 
Met een speciaal thema en mooie zang wordt Kerstmis gevierd.

22.30 uur, de kerstavond wordt afgesloten met een sfeervolle Nachtmis 

11.00 uur, eucharisti eviering in de Petrus Donderskerk met zang

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

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een 
objecti ef vergelijk?

Heb je andere vragen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak met
Hypotheek Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk 
gewenst ti jdsti p.

Ties vand en Berg en Bart van den Oord zijn je 
graag van dienst.

Bel Hypotheek Visie Tilburg (013) 581 18 66 of 
mail ti lburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl
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Wij wensen u gezellige en
smaakvolle feestdagen!

Wij wensen u gezellige enWij wensen u gezellige enWij wensen u gezellige en
smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!smaakvolle feestdagen!

Tilburg | Berkel-Enschot | Goirle | Udenhout
vaniersel.meersterbakker.nl

Kinder 

Kinderpersbureau Cleijn Krantje is het kinderpersbureau van 
basisschool Cleijn Hasselt.

 ”Dit is het tweede schooljaar dat we 
een schoolkrant hebben en daar zijn wij 
heel trots op!”, aldus de redactie. 

Leerlingen van de bovenbouw, groepen 6, 7 en 8, 
kunnen zich inschrijven om in een blok van ongeveer 
8 weken toe te werken naar een schoolkrant. Zo 
komt de schoolkrant dit jaar 3 keer uit. De kinderen 
leren zelfstandig verslag te doen van interessante 
nieuwtjes of een rubriek als ‘een kijkje achter de 
schermen bij…’. Zo zijn ze al eens op bezoek geweest 
bij de redactie van het Brabants Dagblad, of hebben 
ze de vrijwilligers van Kerkibo geïnterviewd. Maar 
ze houden ook allerlei ontwikkelingen binnen 
school in de gaten, want ze houden alle leerlingen 
graag op de hoogte van het laatste nieuws. 

Emily en Liana zitt en ook in de redactie en zij vertellen graag hoe het er 
aan toe gaat en schreven speciaal voor de wijkkrant het onderstaande stuk:

”Wij gaan vertellen wat we doen in het kinderpersbureau van basisschool Cleijn 
Hasselt. Ons kinderpersbureau bestaat uit 7 kinderen en 1 begeleider. Liana, Emily, 
Femke, Julie, Gairon, Britt  en Gaby. Onze begeleider heet Marjolein. En we zijn dol 
op pepernoten. We gaan ook op excursie om mensen te interviewen. We hebben elke 
dinsdag een soort van ’werkdag’ voor het Kinderpersbureau na school. Het is ook 
leuk om tekeningen te maken voor in de schoolkrant. Die kunnen we zelf tekenen 
en in de krant zett en. Ook is het leuk om zelf puzzels in de krant te doen (sudoku's, 
legpuzzels, noem maar op). De naam Cleijn Krantje is verzonnen door Liana.“ 

Woensdagmiddag 28 november hebben een 
aantal actieve bewoners van de Melis Stokestraat 
een sinterklaasmiddag voor de wijk georganiseerd. 

Josyne, Clareen, Iboyca en Claudia wilden graag wat leuks 
doen voor de kinderen in de wijk. Ze zijn in gesprek gegaan 
met St. Levensbouw, eigenaar van een pand aan de Melis 
Stokestraat. Met behulp van Wijkorganisatie de Ring, 
ContourdeTwern en de bijdrages van verschillende onder-
nemers, hebben ze een geweldige middag georganiseerd. 

Twintig kinderen konden kleuren, dansen en zingen met 
pieten en Sinterklaas. Er werd geschminkt en er was 
allerlei lekkers te snoepen. 

De organisatie wil in de toekomst graag meer activiteiten 
voor kinderen organiseren. Dus woon je in (de buurt van) 
de Melis Stokestraat? Houd je brievenbus in de gaten! 
Wil je graag informatie via mail ontvangen over toekomstige 
activiteiten van deze beheer-groep? Stuur dan een mailtje 
naar : beheergroepmelisstokestraat@gmail.com.

 

Door: Tjeu en Pluk groep 7B den bijstere

In de week van de mediawijsheid in november 
hebben we op basisschool Den Bijstere een 
online spel gespeeld. Media masters is een 
quiz op het internet, die je leert goed om 

te gaan met sociale media en fake Instagramaccounts te herkennen. 
En ook hoe je je account goed kan beveiligen tegen hackers en 
virussen. Het programma is bedoeld om kinderen mediawijs te maken. 

We vonden het leuk om te doen en je leert er 
veel van. En het is zeker een aanrader.

 

Een kijkje achter de schermen bij Kerkibo

Donderdag 20 december
  De school is voor iedereen geopend van 

17.00 tot 19.00 uur. 
Opbrengsten gaan naar Villa Pardoes en het lustrumfeest van de school. 

U komt toch ook?





De kinderen uit groep 8 van Den 
Bijstere bezochten op dinsdag 
4 december de bewoners van 
woonzorgcentrum De Bijsterstede. 

Er was een Sinterklaascommissie 
van vijf kinderen die samen met de 
kinderen uit de klas de ouderen 
een fijne, vrolijke ochtend hebben 
gegeven. In duo’s (kind+oudere) 
speelden ze een pepernotenbingo 
waarvoor prijsjes door de kinderen 
waren ingekocht en onder 
gitaarbegeleiding van een leerling 
hebben ze Sinterklaasliedjes 
gezongen met de ouderen. 
De kinderen hebben lootjes 
getrokken en allemaal een surprise 
met cadeau en gedicht gemaakt voor 
een oudere. De surprises vormden 
het hoogtepunt van de ochtend.
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Karate Een schitterende vechtkunst 
waarin traditie en sport met

 elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Joost Franken 013-4562481  

KarateKarateKarate
Nu ook bij jou in de buurt!

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST, 
EEN MANIER VAN LEVEN

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

Als het gaat om hergebruik, is Tante 
Pollewop altijd in voor een tof project. 
En als dat bovendien de winkel extra 
op de kaart kan zetten, hoeft Evelyne 
er geen twee keer over te denken. 

Dat heeft ze geweten. De gesprekken met 
een betrokken groep mensen die elkaar 
vonden rond 013Cirkels, startte al voor 
de zomervakantie. 013Circles heeft als 
focus circulair textiel en bewustwording 
van recycling van textiel. Tilburg is van 
oudsher een textielstad. Textiel is een van 
de meest vervuilende industrieën. Voor 
de gemeente Tilburg een goede reden 
om juist daarom met de verduurzaming 
van deze sector aan de slag te gaan. 

Na de zomervakantie moest bij de groep het 
'gas erop'. Een ruimte vinden in het centrum, 
sponsors voor de inrichting, studenten 
van ROC-Tilburg enthousiast maken, een 
aantrekkelijke vormgeving bedenken, etc. 
Er zijn veel bloed, zweet en tranen vergoten 
maar op 4 oktober opende dan toch de 
prachtige pop-up winkel in de voormalige 
zaak van Antoon de Jong, Nieuwlandstraat 21.  
De kleding kwam van Tante Pollewop en 
La Poubelle. Veel goede adviezen, handjes 
en materialen kwamen van de HAVEP in 
Goirle en Vernooy textielveredeling. Het 
ROC leverde haar beste studenten om 
workshops te geven. Restaurant Prins Heerlijk 
zorgde voor een gezellige koffiehoek, en 
zo brachten nog vele anderen hun kennis 
en kunde in om van deze tijdelijke winkel 
een succes te maken. En dat was het!

Het initiatief duurde tot eind oktober. Er 
werden tijdens workshops vliegers gemaakt, 

 Het Rode Kruis Tilburg start het nieuwe jaar op 
een gloednieuwe locatie. Na decennia in het 
voormalige schoolgebouw aan de Leonard van 
Vechelstraat te hebben gezeten, is het Rode Kruis 
verhuisd naar een nieuw kantoorpand aan de 
Centaurusweg, in de buurt van het Quirijnstokpark.
  
Verhuizing
Het Rode Kruis Tilburg is op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie naar aanleiding van een verandering 
in het bestemmingsplan vanuit de gemeente. Ook 
de relocatie van het districtskantoor van het District 
Midden-West-Brabant naar Tilburg heeft een rol 
gespeeld bij de zoektocht naar een nieuw pand. Het 
nieuwe kantoor aan de Centaurusweg biedt veel 
ruimte voor flexibele werkplekken en lesruimten. De 

huurlasten en energiekosten zullen op de nieuwe locatie bovendien lager zijn dan op de huidige 
locatie bij het centrum. De inrichting van het gebouw is helemaal in de sfeer van het Rode Kruis.
 
Op 6 december vond de verhuizing plaats. Het nieuwe pand zal in januari officieel worden  
geopend tijdens een feestelijke nieuwjaarsreceptie.
 
Helma van den Brink, coördinator verhuizing: “Het is zeker spijtig dat we, na zoveel 
jaren, het oude pand gaan verlaten. Verhuizen betekent afscheid nemen 
van het oude vertrouwde en dat doet veel vrijwilligers pijn. Anderzijds 
biedt de verhuizing ruimte voor herbezinning op de huidige werkwijze 
en mogelijkheden om nieuwe manieren van werken te onderzoeken.”
 
Het Rode Kruis heeft een lange geschiedenis in de Leonard van Vechelstraat. De grote  
verzameling foto’s die in het oude gebouw hangt, zal worden gedigitaliseerd en verwerkt in  
een kunstwerk dat in het nieuwe gebouw komt te hangen. De originele foto’s worden  
geschonken aan het Regionaal Archief Tilburg.
 
Rode Kruis Tilburg
Al meer dan honderd jaar is de afdeling van het Rode Kruis actief in Tilburg. In oorlogs- 
en vredestijd zetten de Tilburgse vrijwilligers zich in voor het leveren en organiseren van 
eerste hulp en zorg. De meer dan tweehonderd actieve vrijwilligers verzorgen eerste hulp 
bij evenementen in Tilburg en omgeving, verzorgen cursussen op het gebied van EHBO 
en zelfredzaamheid, en helpen bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Rode Kruis district Midden- en West-Brabant zoekt nieuwe vrijwilligers voor evenementen
Bij veel evenementen in Midden- en West-Brabant verzorgen vrijwilligers van het Rode Kruis de 
EHBO. In de regio is het Rode Kruis actief bij kleine en grote  
evenementen, zoals o.a. de Tilburg 10 miles. Als hulpverlener 
van het Rode Kruis ben je getraind voor onverwachte situaties, 
zoals flauwte, een hersenschudding of een bloeding. Zo gaan 
onze hulpverleners goed voorbereid naar de evenementen.
Vrijwilligers volgen kosteloos een EHBO-cursus met bijbehorende 
verdiepingsmodules. Daarnaast zijn er veel verdiepende opleidingen 
tot allround hulpverlener of noodhulp specialist. Het Rode Kruis 
vergoedt de gemaakte (reis)kosten en beschikt over een 
 vrijwilligersverzekering. Wil jij vrijwilliger worden bij het  
Rode Kruis? Stuur dan een e-mail naar : evenementenhulp. 
districtmwb@rodekruis.nl Vragen over vrijwilligerswerk in Midden- 
en West-Brabant? Neem dan contact op met Fenna Farenhorst via 
: ffarenhorst@redcross.nl of : 06 46 80 80 96. 

Rode Kruis Tilburg naar nieuwe locatie

Door: Jacques van der Borght, voorzitter 
CPO vereniging de Lindehoeve

Na lang voorbereiden en het verkrijgen van 
alle vergunningen, is in mei het eigendom van 
het perceel van de Lindehoeve overgegaan  
van de familie Wieggers naar de deelnemers  
in het collectief particulier opdrachtgeverschap.

De CPO vereniging de Lindehoeve, een 
zelfbouwvereniging, startte in mei met 
het slopen van oude opstallen en het 
bouwrijp maken van het terrein. Dat 
zorgde aanvankelijk voor twee obstakels: 
allereerst een grote berg puin en als tweede, 
vertraging, doordat asbest werd aangetroffen 
waar dat niet werd verwacht. Alle asbest is 
inmiddels professioneel afgevoerd en er is 
een schone grondverklaring afgegeven. 

Het puin is gesorteerd en de CPO deel-
nemers, de toekomstige bewoners zijn druk 
met bikken. Van oude stenen wordt een 
mooie kloostermuur gemaakt, die dienst doet 
als nieuwe schutting tussen de Lindehoeve 
en de buren. Het woonhuis is van binnen 
helemaal gestript en klaar om gerenoveerd te 
worden. Buiten worden de contouren van de 
nieuwbouw zichtbaar in de kuil die gegraven 
is voor de fundering. De aannemer probeert 
de overlast voor de buurt tot een minimum 
te beperken. Over ongeveer een jaar zal het 
werk klaar zijn en verwelkomen de bewoners 
van de Lindehoeve u graag op de open 
dag(en) die ze te zijner tijd zullen organiseren.

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

Openingstijden: maandag t/m zondag van 08.00 - 21.00 uur, 365 dagen van het jaar

Tante Pollewop en pop-up winkel 013Cirkels 

plantenhangers, armbanden, kleding werd 
beschilderd en van restdraadjes werd 
textiel gemaakt. Ook waren er lezingen, 
themafilms en zelfs een fietsexcursie langs 
alle recyclingzaken in Tilburg en omgeving. 
Ook kledingruilavonden (swops) waren een 
groot succes.  

Evelyne: "013Circles was een geweldige 
ervaring, maar ik ben ook blij dat ik 
weer lekker in mijn eigen winkel aan de 
Molenstraat andere leuke dingen kan 
doen. Het doel is bereikt, mensen bewust 
maken van recycling rond textiel in onze 
textielstad Tilburg.” 
 
Toen de laatste dag aanbrak voor de winkel,  
vond iedereen het jammer om te stoppen. 
Daarom gaat de winkel beperkt door met  
workshops en kledingruil tot het einde van  
dit jaar. Evelyne en de vele vrijwilligers zie je  
gewoon weer bij Tante Pollewop in de  
Molenstraat. Tot gauw!

Tante Pollewop is gesloten van 25 dec. tot 
en met 4 Jan. : www.tantepollewop.org

Renovatie en bouw Lindehoeve Oude Langstraat begonnen

3WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD                    DECEMBER 2018

Door: Anita van Bavel

De Tiggerfoundati on is een sti chti ng 
die bemiddeld bij plaatsing van honden 
en katt en uit het asiel in Benidorm. 

Wij krijgen vaak de vraag/opmerking: 
"Waarom een hond of kat uit het 
buitenland, hier zitt en toch ook genoeg 
honden en katt en in het asiel?!"

Het antwoord is heel simpel. De honden en 
katt en uit asielen in het buitenland hebben 
het vaak vele malen slechter dan de dieren 
hier. Oud beton en verroeste hekken, 
dat is wat de beestjes dagelijks zien. Erg 
koud en kil allemaal. Ondanks dat met 

U kent het wel: wat groeien de kleintjes toch 
hard. Voor je er erg in hebt, heb je stapels 
babyspullen op zolder liggen die je niet meer 
gebruikt. Via internet of de rommelmarkt 
verkopen, levert vaak maar weinig op en 
voor de texti elbak is het eigenlijk nog te 
goed. Daarvoor is er nu een oplossing: u 
kunt uw babyspullen deponeren in de rode 
containers van Sti chti ng Babyspullen. De 
startpakkett en die de sti chti ng ervan maakt, 
worden via diverse hulpverleningsinstanti es 
grati s verstrekt aan (aanstaande) ouders 
die het fi nancieel moeilijk hebben. 

Onze kerstgedachte: geef je gebruikte 
babyspullen een tweede leven 
Niet alleen kindje Jezus werd geboren in 
armoede. 1 Op de 9 kinderen in Nederland 
groeit op in armoede en in grote steden is dat 
zelfs 1 op de 4 kinderen. Ouders kunnen vaak 
niet voldoen aan de basisbehoeft en voor 
hun pasgeboren baby: een warme deken, 
een kruik, verzorgingsspulletjes of voldoende 
kleertjes. Zoals de koningen kindje Jezus 
geschenken kwamen brengen, zo kunt u deze 
gezinnen ook een geschenk geven.

Doneer ook
Stop je beddengoed, kruiken, 
kleding t/m maat 92, jassen, 
dekens, boxspeelgoed, 
hydrofi ele doeken en nog veel 
meer, in de rode container bij één 
van de inzamelpunten. 

Stichting Babyspullen: 
(on)gebruikte babyspullen voor het goede doel

Sti chti ng Babyspullen maakt van uw gedoneerde gebruikte en/ of nieuwe spullen babystart-
pakkett en voor stadsgenoten (en naar gezinnen verspreid door heel NL) met een (te) kleine 
portemonnee.

De contactgegevens van de vier inzamel-
punten in Tilburg staan op 
: www.sti chti ngbabyspullen.nl/contact/
inzamelpunten. Twijfelt u of we iets kunnen 
met uw spullen? Kijk dan even op de website 
voor meer informati e of bel naar een 
inzamelpunt.

Zijn uw kinderen al groot en heeft  u geen 
spullen om te doneren? Ook dan is het 
mogelijk om Sti chti ng Babyspullen te 
helpen. Wat extra handjes voor transport, 
sorteerwerkzaamheden of ander 
vrijwilligerswerk, worden op prijs gesteld. 
Ook is het mogelijk om donateur te worden.

Sti chti ng Babyspullen:

 …omdat elk kind recht heeft  
op een goede start!

� ggerfoudation zoekt baasjes

Een thuis gezocht voor Xavi
Wij willen u graag voorstellen aan één 
van deze schatt en die momenteel in 
een opvanggezin in Tilburg verblijft .

Xavi is een ontzett end lieve, zachtaardige, 
maar ook angsti ge hond. Mooi bruinkleurig 
en een middelmaatje. Xavi is door zijn baasje 
als oudere pup naar het asiel gebracht zonder 
goede reden, maar dat gebeurt helaas maar 
al te vaak in Spanje. Vervolgens heeft  Xavi 
maar liefst vijf jaar in het asiel gezeten, voor-

dat hij eind oktober naar Nederland kwam. 
Dat heeft  absoluut niet met zijn karakter te 
maken, want Xavi is echt ontzett end lief. 
Maar mensen willen vaak een lieve, 
enthousiaste, speelse kant-en-klare hond en 
dat is Xavi vanwege z’n angst niet. Hij is hier 
al ontzett end in gegroeid en ondanks dat 
sommige dingen soms nog best spannend 
zijn, is hij een echte knuff elkont die graag 
bij je op de bank komt liggen. Buiten is 
het nog een stuk spannender voor hem.

Wij zijn voor Xavi op zoek naar een lief baasje 
dat veel ti jd en vooral ook geduld met hem 
heeft . Bij voorkeur een baasje zonder 
kinderen, want kinderen zijn wat druk voor 
hem, al zal hij ze verder niets doen! Een 
andere hond is geen probleem, want daar is 
hij heel sociaal mee. Maar een baasje 
’helemaal voor hem alleen’, zou hij ook echt 
geweldig vinden!

U kunt ons bereiken via 
: www.ti ggerfoundati on.nl Hier staat ook 
meer informati e over het ontstaan van onze 
sti chti ng. Via : fb .com/ti ggerfoundati on. 
Op marktplaats vindt u een overzicht met 
honden en katt en waarvoor Tiggerfoundati on 
een baasje zoekt : 
www.marktplaats.nl/verkopers/1395463.html
Neem gerust contact op. U kunt ook aan-
geven naar wat voor hond of kat u op zoek 
bent, dan zoekt Tiggerfoundati on samen met 
u welke hond of kat het beste bij u en uw 
gezinssituati e past.

Dierenkliniek � lburg Oud Noord Veldhovenring 20 013-303 18 18
www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl info@dierenkliniekti lburgoudnoord.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.

Een heleboel dieren zijn bang voor 
vuurwerk of vinden het zo interessant 
dat ze gevaarlijk dicht in de buurt 
komen. Elk dier schrikt van een luide 
knal, dat is normaal. Maar de panische 
angst is vaak onbedoeld aangeleerd 
en kan zelfs elk jaar erger worden.

Want beeld je maar eens in hoe het is om 
hond te zijn: je baasjes organiseren een 
feestje met allemaal onbekende mensen 
en geuren, met de sfeer van verwachti ng 
en opwinding en om 00.00 uur begint het 
buiten te knallen met fl itsende lichten 
en piepende geluiden. Op datzelfde 
moment slaat de sfeer in huis ook nog 
eens om en gaat iedereen elkaar kussen 
en luidkeels gelukkig nieuwjaar wensen. 
Ja, dan weet je als hond zeker dat er iets 
ergs gebeurt. Net als je bang weggedoken 
zit met je staart tussen je poten, krijg jij 
jouw ‘nieuwjaarsknuff el’ van de baas, die 
jou dan onbedoeld bevesti gt in je angst-
gedrag. Want de baas zegt met de knuff el 
dat het goed is dat je bang bent, en de 
baas heeft  alti jd gelijk.....

Dus baasjes: blijf zelf rusti g en steun je 
huisdier zonder overdreven aandacht 
te geven, dwing ze niet en straf ze ook 
niet voor angstgedrag. Hou honden aan 
de lijn en katt en binnen. Sluit alle ramen 
en deuren af en ook de katt enluikjes. 

Sluit de gordijnen en laat de radio of tv 
zachtjes aan. En creëer een veilige en 
comfortabele schuilplaats, waar ze zich 
kunnen verstoppen als ze dat willen. Leg 
daar misschien een shirt van jezelf bij 
zodat het ook nog rustgevend ruikt. Of een 
grote deken waar het dier lekker in weg 
kan kruipen. En als hij voor het raam wil 
kijken naar alle fl itsen of graag naast je op 
de bank zit, dan mag dat natuurlijk ook.

Als het nodig is, dan zijn er verschillende 
veilige medicijnen tegen vuurwerkangst, en 
er zijn cursussen en trainings-cd’s, maar 
daar moet je op ti jd mee starten.

Met de juiste maatregelen voor de dieren, 
wordt het voor dier en mens:                         
            een gelukkig nieuwjaar.

 

Xavi

fi jn is bij de zoektocht en 
bemiddeling. De katt en die er 
verblijven, zijn vaak nog jong en 
er zitt en vaak ook ontzett end 
mooie, lieve, aanhankelijke 
beestjes bij. Maar natuurlijk zijn 
er ook daar ‘oude stumperds’, 
die er al vele jaren verblijven.

In de volgende editi e van 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
vertellen wij u wat meer over 
het asiel in Benidorm!

name de Nederlandse, Engelse en Spaanse 
vrijwilligers ontzett end hun best doen, 
hebben de beestjes daar een ontzett end 
zwaar leven! Daarom is ons mott o dan ook: 

"Het maakt niet uit waar een 
hond of kat vandaan komt, 
wij helpen de beestjes die ons 
het hardste nodig hebben."

Wij staan in nauw contact met enkele 
vrijwilligers van het asiel in Benidorm, die de 
honden door en door kennen. Op deze manier 
weten wij vaak veel over de achtergrond en 
het karakter van een hond, wat ontzett end 

Het gaat er weer van komen: vuurwerk!

3. De allerlaatste 
letter op deze 
pagina.

8. Het derde woord 
uit deze lekkere 
advertentie.

9. De eerste en 
laatste letter van 
het eerste, donker 
en lichtblauwe 
woord op deze 
pagina.

12. De 2e letter van 
de kleur van het café.

10. De 6e letter 
van de eerste dag 
van het jaar.

11. Twee x de 
laatste letter 
van waar je in 
thuis bent op 
deze pagina.

Ook dit jaar hebben we in de kersteditie van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord weer een leuke prijsvraag. 16 Ondernemers hebben 
samen 27 mooie prijzen beschikbaar gesteld. Kijk rond in de wijk en in de wijkkrant en maak kans op één van de prijzen! 

De prijzen op deze pagina pg. 8 WTON editie december 2018 kunnen worden gewonnen door mee te doen aan de December puzzel 2018. De prijswinnaars krijgen een e-mail met wat er gewonnen is, 
alleen met deze e-mail kunt u een afspraak maken met de ondernemer om uw prijs in ontvangst te nemen.

De prijsvraag bestaat uit twee delen. Om mee te doen, moet u twee antwoorden inzenden. 
1. Raad de locatie 
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? 
Antwoord 1: de locatie van de foto

2. Zoek de zin
Elke afbeelding is een stukje van een artikel of een advertentie in deze editie van de wijkkrant.  
Bij elke afbeelding hoort één of meerdere letters. Vind de letters, zet ze achter elkaar en maak de zin. 
Antwoord 2: de zin

Mail uw oplossing met beide antwoorden vóór 28 december 2018  
naar :  wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
De prijzen worden verloot onder mensen die het juiste antwoorden hebben gegeven. Er is altijd een prijs.  
Zijn er meer inzenders dan het aantal prijzen van de ondernemers en valt u buiten de prijzen, dan krijgt u  
een WTON tas of een WTON pen. U krijgt bericht wanneer u een prijs heeft gewonnen. De prijsuitreiking  
is bij de ondernemer. Tijdens de feestelijke uitreiking worden foto’s gemaakt van u en de ondernemer. 
Deze foto's van de winnaars en het antwoord worden geplaatst in de editie van februari 2018. Ook komen 
de foto’s op de website : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord.

27 prijzen, één ervan kan van u zijn, doe mee!

Prijswinnaars november:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: mevrouw Petra Willemen 
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: mevrouw Cynthia van Stralendorff  
Een WTON tas is gewonnen door: mevrouw Brigitte van Riel, mevrouw Marjo Linden,  
mevrouw Marijke Bazelmans en meneer Peter Vos
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. De nylon beautycase moet worden opgehaald de andere 
prijzen (bloemenbon en tas) worden bij u in de brievenbus gedaan. Van harte gefeliciteerd!  

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
1.  2.  3.  4.    5.      6.      7.    2.  8.    9.    10.   11.  12.  

1          2        3         4         5        6         7         8             9       10      11       12      13       14      15       16       17     18
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Karate Een schitterende vechtkunst 
waarin traditie en sport met

 elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Joost Franken 013-4562481  

KarateKarateKarate
Nu ook bij jou in de buurt!

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST, 
EEN MANIER VAN LEVEN

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

Als het gaat om hergebruik, is Tante 
Pollewop altijd in voor een tof project. 
En als dat bovendien de winkel extra 
op de kaart kan zetten, hoeft Evelyne 
er geen twee keer over te denken. 

Dat heeft ze geweten. De gesprekken met 
een betrokken groep mensen die elkaar 
vonden rond 013Circels, startte al voor 
de zomervakantie. 013Circles heeft als 
focus circulair textiel en bewustwording 
van recycling van textiel. Tilburg is van 
oudsher een textielstad. Textiel is een van 
de meest vervuilende industrieën. Voor 
de gemeente Tilburg een goede reden 
om juist daarom met de verduurzaming 
van deze sector aan de slag te gaan. 

Na de zomervakantie moest bij de groep het 
'gas erop'. Een ruimte vinden in het centrum, 
sponsors voor de inrichting, studenten 
van ROC-Tilburg enthousiast maken, een 
aantrekkelijke vormgeving bedenken, etc. 
Er zijn veel bloed, zweet en tranen vergoten 
maar op 4 oktober opende dan toch de 
prachtige pop-up winkel in de voormalige 
zaak van Antoon de Jong, Nieuwlandstraat 21.  
De kleding kwam van Tante Pollewop en 
La Poubelle. Veel goede adviezen, handjes 
en materialen kwamen van de HAVEP in 
Goirle en Vernooy textielveredeling. Het 
ROC leverde haar beste studenten om 
workshops te geven. Restaurant Prins Heerlijk 
zorgde voor een gezellige koffiehoek, en 
zo brachten nog vele anderen hun kennis 
en kunde in om van deze tijdelijke winkel 
een succes te maken. En dat was het!

Het initiatief duurde tot eind oktober. Er 
werden tijdens workshops vliegers gemaakt, 

 Het Rode Kruis Tilburg start het nieuwe jaar op 
een gloednieuwe locatie. Na decennia in het 
voormalige schoolgebouw aan de Leonard van 
Vechelstraat te hebben gezeten, is het Rode Kruis 
verhuisd naar een nieuw kantoorpand aan de 
Centaurusweg, in de buurt van het Quirijnstokpark.
  
Verhuizing
Het Rode Kruis Tilburg is op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie naar aanleiding van een verandering 
in het bestemmingsplan vanuit de gemeente. Ook 
de relocatie van het districtskantoor van het District 
Midden-West-Brabant naar Tilburg heeft een rol 
gespeeld bij de zoektocht naar een nieuw pand. Het 
nieuwe kantoor aan de Centaurusweg biedt veel 
ruimte voor flexibele werkplekken en lesruimten. De 

huurlasten en energiekosten zullen op de nieuwe locatie bovendien lager zijn dan op de huidige 
locatie bij het centrum. De inrichting van het gebouw is helemaal in de sfeer van het Rode Kruis.
 
Op 6 december vond de verhuizing plaats. Het nieuwe pand zal in januari officieel worden  
geopend tijdens een feestelijke nieuwjaarsreceptie.
 
Helma van den Brink, coördinator verhuizing: “Het is zeker spijtig dat we, na zoveel jaren, het 
oude pand gaan verlaten. Verhuizen betekent afscheid nemen van het oude vertrouwde en 
dat doet veel vrijwilligers pijn. Anderzijds biedt de verhuizing ruimte voor herbezinning op 
de huidige werkwijze en mogelijkheden om nieuwe manieren van werken te onderzoeken.”
 
Het Rode Kruis heeft een lange geschiedenis in de Leonard van Vechelstraat. De grote  
verzameling foto’s die in het oude gebouw hangt, zal worden gedigitaliseerd en verwerkt in  
een kunstwerk dat in het nieuwe gebouw komt te hangen. De originele foto’s worden  
geschonken aan het Regionaal Archief Tilburg.
 
Rode Kruis Tilburg
Al meer dan honderd jaar is de afdeling van het Rode Kruis actief in Tilburg. In oorlogs- 
en vredestijd zetten de Tilburgse vrijwilligers zich in voor het leveren en organiseren van 
eerste hulp en zorg. De meer dan tweehonderd actieve vrijwilligers verzorgen eerste hulp 
bij evenementen in Tilburg en omgeving, verzorgen cursussen op het gebied van EHBO 
en zelfredzaamheid, en helpen bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Rode Kruis district Midden- en West-Brabant zoekt nieuwe vrijwilligers voor evenementen
Bij veel evenementen in Midden- en West-Brabant verzorgen vrijwilligers van het Rode Kruis de 
EHBO. In de regio is het Rode Kruis actief bij kleine en grote  
evenementen, zoals o.a. de Tilburg 10 miles. Als hulpverlener 
van het Rode Kruis ben je getraind voor onverwachte situaties, 
zoals flauwte, een hersenschudding of een bloeding. Zo gaan 
onze hulpverleners goed voorbereid naar de evenementen.
Vrijwilligers volgen kosteloos een EHBO-cursus 
met bijbehorende verdiepingsmodules. Daarnaast 
zijn er veel verdiepende opleidingen 
tot allround hulpverlener of noodhulp specialist. Het Rode Kruis 
vergoedt de gemaakte (reis)kosten en beschikt over een 
 vrijwilligersverzekering. Wil jij vrijwilliger worden bij het  
Rode Kruis? Stuur dan een e-mail naar : evenementenhulp. 
districtmwb@rodekruis.nl Vragen over vrijwilligerswerk in Midden- 
en West-Brabant? Neem dan contact op met Fenna Farenhorst via 
: ffarenhorst@redcross.nl of : 06 46 80 80 96. 

Rode Kruis Tilburg naar nieuwe locatie

Door: Jacques van der Borght, voorzitter 
CPO vereniging de Lindehoeve

Na lang voorbereiden en het verkrijgen van 
alle vergunningen, is in mei het eigendom van 
het perceel van de Lindehoeve overgegaan  
van de familie Wieggers naar de deelnemers  
in het collectief particulier opdrachtgeverschap.

De CPO vereniging de Lindehoeve, een 
zelfbouwvereniging, startte in mei met 
het slopen van oude opstallen en het 
bouwrijp maken van het terrein. Dat 
zorgde aanvankelijk voor twee obstakels: 
allereerst een grote berg puin en als tweede, 
vertraging, doordat asbest werd aangetroffen 
waar dat niet werd verwacht. Alle asbest 
is inmiddels professioneel afgevoerd en er 
is een schonegrondverklaring afgegeven. 

Het puin is gesorteerd en de CPO deel-
nemers, de toekomstige bewoners, zijn druk 
met bikken. Van oude stenen wordt een 
mooie kloostermuur gemaakt, die dienst doet 
als nieuwe schutting tussen de Lindehoeve 
en de buren. Het woonhuis is van binnen 
helemaal gestript en klaar om gerenoveerd te 
worden. Buiten worden de contouren van de 
nieuwbouw zichtbaar in de kuil die gegraven 
is voor de fundering. De aannemer probeert 
de overlast voor de buurt tot een minimum 
te beperken. Over ongeveer een jaar zal het 
werk klaar zijn en verwelkomen de bewoners 
van de Lindehoeve u graag op de open 
dag(en) die ze te zijner tijd zullen organiseren.

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

openingstijden: maandag t/m zondag van 08.00 - 21.00 uur, 365 dagen van het jaar

Tante Pollewop en pop-up winkel 013Circles

plantenhangers, armbanden, kleding werd 
beschilderd en van restdraadjes werd 
textiel gemaakt. Ook waren er lezingen, 
themafilms en zelfs een fietsexcursie langs 
alle recyclingzaken in Tilburg en omgeving. 
Ook kledingruilavonden (swops) waren een 
groot succes.  

Evelyne: "013Circles was een geweldige 
ervaring, maar ik ben ook blij dat ik 
weer lekker in mijn eigen winkel aan de 
Molenstraat andere leuke dingen kan doen. 
Het doel is bereikt, mensen bewust maken 
van recycling rond textiel in onze textielstad 
Tilburg.” 
 
Toen de laatste dag aanbrak voor de winkel,  
vond iedereen het jammer om te stoppen. 
Daarom gaat de winkel beperkt door met  
workshops en kledingruil tot het einde van  
dit jaar. Evelyne en de vele vrijwilligers zie je  
gewoon weer bij Tante Pollewop in de  
Molenstraat. Tot gauw!

Tante Pollewop is gesloten van 25 dec. tot 
en met 4 Jan. : www.tantepollewop.org

Renovatie en bouw Lindehoeve Oude Langstraat begonnen
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Wij wensen u gezellige en
smaakvolle feestdagen!

Tilburg | Berkel-Enschot | Goirle | Udenhout
vaniersel.meersterbakker.nl

Kinder 

Kinderpersbureau Cleijn Krantje is het kinderpersbureau van  
basisschool Cleijn Hasselt.

 ”Dit is het tweede schooljaar dat we 
een schoolkrant hebben en daar zijn wij 
heel trots op!”, aldus de redactie. 

Leerlingen van de bovenbouw, groepen 6, 7 en 8, 
kunnen zich inschrijven om in een blok van ongeveer 
8 weken toe te werken naar een schoolkrant. Zo 
komt de schoolkrant dit jaar 3 keer uit. De kinderen 
leren zelfstandig verslag te doen van interessante 
nieuwtjes of een rubriek als ‘een kijkje achter de 
schermen bij…’. Zo zijn ze al eens op bezoek geweest 
bij de redactie van het Brabants Dagblad, of hebben 
ze de vrijwilligers van Kerkibo geïnterviewd. Maar 
ze houden ook allerlei ontwikkelingen binnen 
school in de gaten, want ze houden alle leerlingen 
graag op de hoogte van het laatste nieuws. 

Emily en Liana zitten ook in de redactie en zij vertellen graag hoe het er 
aan toe gaat en schreven speciaal voor de wijkkrant het onderstaande stuk:

”Wij gaan vertellen wat we doen in het kinderpersbureau van basisschool Cleijn 
Hasselt. Ons kinderpersbureau bestaat uit 7 kinderen en 1 begeleider. Liana, Emily, 
Femke, Julie, Gairon, Britt en Gaby. Onze begeleider heet Marjolein. En we zijn dol 
op pepernoten. We gaan ook op excursie om mensen te interviewen. We hebben elke 
dinsdag een soort van ’werkdag’ voor het Kinderpersbureau na school. Het is ook 
leuk om tekeningen te maken voor in de schoolkrant. Die kunnen we zelf tekenen 
en in de krant zetten. Ook is het leuk om zelf puzzels in de krant te doen (sudoku's, 
legpuzzels, noem maar op). De naam Cleijn Krantje is verzonnen door Liana.“ 

Woensdagmiddag 28 november hebben een  
aantal actieve bewoners van de Melis Stokestraat 
een sinterklaasmiddag voor de wijk georganiseerd. 

Josyne, Clareen, Iboyca en Claudia wilden graag wat leuks 
doen voor de kinderen in de wijk. Ze zijn in gesprek gegaan 
met St. Levensbouw, eigenaar van een pand aan de Melis 
Stokestraat. Met behulp van Wijkorganisatie de Ring, 
ContourdeTwern en de bijdrages van verschillende onder- 
nemers, hebben ze een geweldige middag georganiseerd. 

Twintig kinderen konden kleuren, dansen en zingen met  
pieten en Sinterklaas. Er werd geschminkt en er was  
allerlei lekkers te snoepen. 

De organisatie wil in de toekomst graag meer activiteiten  
voor kinderen organiseren. Dus woon je in (de buurt van)  
de Melis Stokestraat? Houd je brievenbus in de gaten!  
Wil je graag informatie via mail ontvangen over toekomstige  
activiteiten van deze beheer-groep? Stuur dan een mailtje 
naar : beheergroepmelisstokestraat@gmail.com. 

 

Door: Tjeu en Pluk groep 7B den bijstere

In de week van de mediawijsheid in november 
hebben we op basisschool Den Bijstere een 
online spel gespeeld. Media masters is een 
quiz op het internet, die je leert goed om 

te gaan met sociale media en fake Instagramaccounts te herkennen. 
En ook hoe je je account goed kan beveiligen tegen hackers en 
virussen. Het programma is bedoeld om kinderen mediawijs te maken. 

We vonden het leuk om te doen en je leert er 
veel van. En het is zeker een aanrader.

 

Een kijkje achter de schermen bij Kerkibo

Donderdag 20 december
  De school is voor iedereen geopend van 

17.00 tot 19.00 uur. 
Opbrengsten gaan naar Villa Pardoes en het lustrumfeest van de school. 

U komt toch ook?

De kinderen uit groep 8 van Den 
Bijstere bezochten op dinsdag 
4 december de bewoners van 
woonzorgcentrum De Bijsterstede. 

Er was een Sinterklaascommissie 
van vijf kinderen die samen met de 
kinderen uit de klas de ouderen 
een fijne, vrolijke ochtend hebben 
gegeven. In duo’s (kind+oudere) 
speelden ze een pepernotenbingo 
waarvoor prijsjes door de kinderen 
waren ingekocht en onder 
gitaarbegeleiding van een leerling 
hebben ze Sinterklaasliedjes 
gezongen met de ouderen. 
De kinderen hebben lootjes 
getrokken en allemaal een surprise 
met cadeau en gedicht gemaakt voor 
een oudere. De surprises vormden 
het hoogtepunt van de ochtend.
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Claudia Villevoye, Teamleider Kindercampus Oculus 

Vlakbij de Ringbaan Oost, in de gezellige wijk Loven, ligt kindercampus Oculus.
"Wij bieden opvang en basisonderwijs voor kinderen van 0-13 jaar. We hebben een fijne samenwerking met 
Sterrekinderopvang Oculus. Op deze manier waarborgen wij samen de doorgaande lijn van kinderopvang 
naar basisschool".  
 
"Doordat opvang en onderwijs tot 7 jaar in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, is de schoolomgeving al vertrouwd 
voor de peuters. Tijdens het buitenspelen en tijdens gezamenlijke projecten ont-moeten peuter en kleuter elkaar! 
Ook wordt de samenwerking en ontmoeting tussen peuters en oudere leerlingen van de school gezocht."

"Kindercampus Oculus staat voor kwaliteit en verwondering. Wij geloven erin dat een kind zich moet 
kunnen ontplooien op de best mogelijke manier, waarbij een kind echt kind mag zijn. Door een uitdagende 
leeromgeving aan te bieden, leren de kinderen vele kanten van zichzelf te ontwikkelen. We werken met 
projecten, waardoor de kinderen een aantal weken ondergedompeld worden in een bepaald thema. 
Op dit moment is dat 'leren voor later'. De kleuters leren bijvoorbeeld wat de verschillende beroepen 
inhouden en leren ook taken voor later. Wat kun je al allemaal zelf? En dat is vaak meer dan je denkt! 
De kinderen werken vanaf groep 1 t/m 8 aan doelen. Hierdoor wordt het voor hen duidelijk waarom ze iets  
leren en wat ze willen bereiken. Hoe ouder ze worden, hoe meer er van hen verwacht wordt om mee na te  
denken over hun eigen ontwikkeling en dus de doelen die zij graag willen behalen.

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(Art)projecten

saskiadellevoet.nl

 Skatewedstrijd voor kids t/m 16 jaar
Iedereen mag meedoen! Hier zijn ook verschillende prijzen 

te winnen. Inloop is tussen 14.00 en 15.00 uur,  
wedstrijd tot 17.00 uur. 

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

Werken in ons restaurant

Uitstapje naar de markt om fruit te kopen

Bouwen in onze bouwhoek

Thema 'zorg voor dieren', met echte 
kippen op ons leerplein

 www.spoorzone013.nl

LocHal opent bijna haar deuren
Na een grondige renovatie is de LocHal bijna klaar. De bibliotheek 
aan het Koningsplein sluit de deuren op 1 december. Daarna verhuist 
ze naar de LocHal in de Spoorzone. Vanaf januari biedt dit gebouw  
plek aan de Bibliotheek Midden-Brabant, Seats2meet en Kunstloc. 

 ▪ Seats2meet gaat vergader- en trainingsruimtes verhuren,  
 waaronder de indrukwekkende Glazen Zaal. 
 ▪ Kunstloc is een samenwerking tussen Kunstbalie en het bkkc.   

   Kunstloc zet zich in voor o.a. cultuuronderwijs,  
 amateurkunst en professionele kunst. 
 ▪ In de LocHal komt ook een stadscafé. 
 ▪ De Bibliotheek Midden-Brabant opent op 2 januari de  

 deuren. Tot aan de opening is de bibliotheek in het  
 centrum gesloten. 
 
Op de nieuwe website is alle informatie te vinden : www.lochal.nl

Bibliotheek Midden-Brabant opent haar deuren in de LocHal
 

Welkom bij het Stadsontbijt op zaterdag 5 januari, 10.00 tot 12.00uur

Grote opening Bibliotheek LocHal
25, 26 en 27 januari 2019

 Het programma van het openingsweekend komt binnenkort online. 
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl en www.lochal.nl

In de LocHal kun je straks plaatsnemen aan flinke houten tafels die zijn 
gemonteerd op treinonderstellen. Dit maakt de tafels verplaatsbaar over de  
rails die nog steeds van oost naar west door de LocHal liggen. De mobiele tafels  
doen niet alleen dienst als fijne lees- of ontmoetingsplek. Ook kunnen zij  
gebruikt worden als podium met de trappen als tribune. 

Onder de noemer ‘tekst op tafel’ leverden de deelnemers van onze schrijfateliers 
inspirerende teksten aan. De Bibliotheek, Kunstloc en Stadmuseum Tilburg 
maakten hieruit een selectie. De gekozen teksten worden in de treintafels 
gegrafeerd. Zo wordt dit een echte Tilburgse plek om aan te schuiven met een 
lekkere kop koffie uit het Stadscafé en de laatste krant of je favoriete tijdschrift.

Wie straks het GameLab in de LocHal binnenloopt, stapt de wereld binnen 
van de nieuwste consoles, krachtige pc’s en VR-installaties. Maar je 
vindt er ook een kast vol bordspelen en ruimte voor tabletop games en 
roleplaying games. Het GameLab is een open space voor game-fanaten, 
waar jongeren nieuwe skills kunnen leren, elkaar inspireren op het gebied 
van game design en waar ze samen events kunnen opzetten. Leren van 
anderen en je talenten ontwikkelen, daar draait het om in het GameLab.

Treintafels op de rails

Het GameLab, open space voor game-fanaten

Disco fever skate
Een te gekke avond voor de oudere skaters met 

discomuziek, verklede skaters, veel prijzen en een feest! 
Inloop is van 18.00 tot 20.00 uur, wedstrijd van 20.30 tot 

22.30uur. Na afloop zal er een feestje zijn in het skatecafé.
: www.hall-fame.nl

Glazen Zaal

Het nieuwe stadsbalkon aan de voorkant van de LocHal

 Spelen en leren bij Kindercampus Oculus

Op Kindercampus Oculus wordt een kind  
uitgedaagd het beste in zichzelf naar  
boven te halen. En dat doen we samen  
met veel enthousiasme en betrokkenheid  
van iedereen!"
Voor meer informatie en aanmelden 
: www.oculuskindercampus.nl

22 december Skatewedstrijden Ladybird skatepark
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WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

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

Natascha Verhaaren 
omgevingsmanager Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt 
natascha.verhaaren@tilburg.nl 
06 13 20 93 39

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

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

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

Het luisterend oor van de gemeente
Inez Rastovac en Paul van Esch werken vanuit de gemeente voor de wijken Theresia, 
Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat. Samen zijn ze als het ware de ogen en oren in de 
wijk voor de gemeente: zij leggen de verbindingen tussen de organisatie en de mensen. 

Inez is wijkregisseur en richt zich vooral op de korte termijn projecten, de dingen die spelen 
in de wijk. Paul probeert als omgevingsmanager de grotere vraagstukken te behandelen. “Ik 
wil de behoeften en vragen uit de wijk naar boven krijgen en die vertalen naar de gemeente. 
Als er iets geregeld moet worden, gaan wij er achteraan.” zegt hij. Inez vult aan: “We werken 
sowieso nauw samen, we zijn echt een team. We zijn aangehaakt bij de belangrijke wijknet-
werken en we willen de bewoners kennen, weten wat hen bezighoudt. Op het gebied van 
veiligheid, de openbare ruimte maar ook op het gebied van sociale vraagstukken. We kunnen 
natuurlijk niet alles weten. Maar de hoofdlijnen proberen we boven tafel te krijgen.”

Wijken
De aandachtspunten zijn per buurt verschillend, vertelt Paul. “Zo zijn er in Loven-Besterd 
veel ondernemers. Bij hen spelen heel andere dingen dan bij de bewoners. Die proberen 
we vooral in hun kracht zetten en in beweging te krijgen.” Inez geeft aan dat het vaak een 
kwestie is van meeliften op de positieve energie die er al is. Ze geeft een voorbeeld: “Een 
wijkbewoonster kwam met het idee om volgend jaar het 100-jarig bestaan van Loven te 
vieren. Hierbij moeten de mensen uit die wijk en hun verhalen centraal staan. Een superleuk 
idee, waar wij niet mee aan de haal gaan. Maar we kunnen wel helpen, door professionals 
te laten aansluiten, als feestcommissie zeg maar. En wijkwethouder Esmah Lahlah heeft ook 
haar steentje bijgedragen, door het uitdelen van folders.” 

“We gaan graag de dialoog aan”

In de andere wijk, Groeseind-Hoefstraat, is een actieve wijkorganisatie. Paul geeft aan dat 
hij en Inez daar mee samenwerken: “Zij zijn goed 
georganiseerd en werken ook vraaggericht, dus dat 
sluit goed bij ons aan. Ze hebben veel werk verzet tij-
dens herstructureringen in de wijk. Dat deden ze met 
werkgroepen, beheergroepen en door het leggen van 
verbindingen.” Dat laatste is overal belangrijk. Maar 
het gaat in alle wijken anders. Theresia heeft bijvoor-
beeld een hele andere samenstelling, zo vertelt Inez: 
“Er zijn daar veel nieuwe bewoners en daarnaast heb 
je alle ontwikkelingen en veranderingen in de Spoor-
zone. Maar ook hier weten mensen elkaar te vinden. 
Er is bijvoorbeeld een gezellige hondenuitlaatclub, de 
wijkraad is begonnen met een digitaal platform en er 
zijn verschillende belangengroepen actief.”

Luisterend oor
Paul vat zijn werk als volgt samen: “De verschillende wijken, de problemen maar ook de 
mooie initiatieven maken ons werk heel afwisselend en leuk. We willen zo toegankelijk mo-
gelijk zijn. We staan dan ook altijd open voor ideeën of klachten. We gaan graag de dialoog 
aan. Daar zijn we voor, als luisterend oor van de gemeente.” En Inez voegt daar lachend aan 
toe: “Daarom mag iedereen me bellen, ik zeg altijd dat mijn telefoonnummer openbaar bezit 
is. Ik werk tenslotte in de eerste plaats voor de wijkbewoners. En dat persoonlijk contact met 
mensen geeft me energie.”

“Er is veel mogelijk als alle neuzen dezelfde kant op staan”

Paul en Inez zijn graag in de wijken en buurten van Oud-Noord. Paul legt uit: “Veel mensen 
wonen er graag, de buurten hebben een heel eigen identiteit en dat moet ook zo blijven.” 
En Inez zegt: “Mensen in Oud-Noord hebben vaak het hart op de tong en dat is fijn werken; 
je weet wat je aan elkaar hebt. Eigenlijk werkt het net als in een relatie: je moet het samen 
doen. De gemeente, inwoners, ondernemers en partners kunnen niet zonder elkaar. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en werken in de stad. En we merken 
dat er veel mogelijk is als alle neuzen dezelfde kant op staan.” Paul ziet dat er veel kennis en 
kunde is in de wijken: “Er is een hoop energie aanwezig, mensen kunnen en willen veel zelf 
regelen. Als organisatie moeten we daarin meegaan. Dat willen we ook, we zijn het met z’n 
allen aan het leren. Ik denk dat er in Tilburg en in Oud-Noord veel lef is om te experimente-
ren. De gemeente wil inwoners daarbij alle ruimte en vertrouwen geven.”

Jeugdtoezichthouders aan de slag tegen 
jeugdoverlast
In opdracht van de gemeente Tilburg is 
R-Newt gestart met een team Jeugd & Toe-
zicht Tilburg (JTT). Dit team bestaat uit vier 
jeugdtoezichthouders. Zij zijn een alternatief 
voor de jeugdboa’s die eerder met succes 
zijn ingezet in de Reeshof. De toezichthou-
ders gaan in tweetallen op de fiets de wijk 
in en leggen contact met jeugdgroepen. De 
jongeren worden aangesproken op eventueel 
ongewenst en overlast gevend gedrag en er 
worden grenzen gesteld. Als het nodig is, kan 
JTT opschalen naar de politie. Het JTT helpt 
ook bij het in beeld brengen van jeugdgroe-
pen en signaleert kansen en risico’s. Na ie-
dere dienst rapporteren zij hun bevindingen. Mede op basis hiervan wordt het professionele 
beeld gevormd waarna wordt bepaald of er vervolgacties nodig zijn.

De jeugdtoezichthouders zijn zes dagen in de week te vinden in alle Tilburgse wijken en in 
Berkel-Enschot en Udenhout. Hun werktijden zijn van maandag t/m donderdag tot 24.00 
uur en op vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Het JTT wordt ingezet waar dat het meest nodig 
is. Die plekken worden bepaald op basis van overlastmeldingen van de politie, meldingen 
aan het centraal meldpunt (CMP) en bevindingen in de wijk door de gemeente en partners. 
Locaties worden na een melding standaard een maand lang bezocht. 

Buurtgenoten met verward gedrag? 
Bel 0800-8013
Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Iemand bij u in de straat is in de war,
flink in de war. Zelfs dusdanig dat hij of zij een gevaar kan zijn voor zichzelf of voor
buurtgenoten. 

Verward gedrag kent vele oorzaken. Het kan voorkomen omdat het allemaal even te veel 
is voor iemand, of vanwege beginnende dementie. In de regio Hart van Brabant werken de 
gemeenten en tal van organisaties samen aan maatregelen om deze mensen zo snel mogelijk 
de juiste opvang, zorg en ondersteuning te geven. Maar ook om bewoners die te maken 
krijgen met mensen met verward gedrag te helpen er mee om te gaan. Wat kunt u doen als 
een buurtgenoot hulp nodig heeft? 

Crisis Interventie Team
Het Crisis Interventie Team is een meldpunt, waar inwoners en professionals terecht kunnen 
voor meldingen of advies over personen met verward gedrag. Het Crisis Interventie Team is 
er ook voor inwoners en professionals die te maken hebben met een crisissituatie; een acute
situatie die niet kan wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlo-
zing of ernstige conflicten.

Maakt u zich zorgen om iemand? Bel dan met het Crisis Interventie Team. Dit kan 24 uur per 
dag en zeven dagen per week via 0800-8013. Is er sprake van een bedreigende of gevaarlijke 
situatie? Bel dan altijd 112.

Jeugdtoezichthouders Rob, Ahmed, Lotte en Gerard

Wethouder Esmah Lahlah op bezoek 
in Loven

Paul en Inez in Theresia Volg ons via twitter: @oudestadtilburg
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Woonzorgcentrum 
Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Koffie drinken vanaf 9.00 uur 
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 
 
Deelname activiteiten? 
Mail naar Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl 
Maandelijks ontvangt u dan de 
activiteitenkalender. 
 

  Like onze  
Facebookpagina 
www.fb.com/denherdgang 
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de 
meedoenregeling? Deze kunt  
u gebruiken in Den Herdgang.  
Meer informatie via  
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op woensdag-
middag om 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 
 
December géén bingo!  
1e bingo 2019 op  
woensdag 9 januari  
 

Ontspanning 
Maandag 17 december  
Kerstoptreden Bart van Loon* 
14.30 tot 16.30 uur 
 
Woensdag 19 december 
Brasso Classico  
10.00 tot 11.30 uur 
 
Maandag 31 december 
Oudjaarsviering 
14.30 tot 18.30 uur 
Zonder welzijnspas entree  
€ 10,00 
 
Zondag 6 januari  
Driekoningen zingen 
Tussen 14.00 en 18.00 uur  
diverse koren. Ook Koninkjes  
uit de wijk zijn van harte welkom  
 
Maandag 7 januari 
Gangmaokers,  
Nieuwjaarsconcert 
19.00 tot 21.00 uur 
 
Vrijdag 18 januari 
Senioren orkest* 
14.30 tot 16.30 uur  
 
Zondag 27 januari  
Marije en Anne Singers 
14.30 tot 16.30 uur 
 
*Entree zonder welzijnspas:  
€ 5,00. Voor sommige 
activiteiten vragen we  
entree. Hierbij is koffie/thee 
inbegrepen. Mensen die in  
het bezit zijn van welzijns-
pakket, betalen geen entree. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
Woensdagavond 23 januari. 

Aanvang 19.00 uur. 
 

Opbrengst; 
Team KWF Tilburg Alpe d’HuZes 

 
4 rondes bingo voor € 1,50 
 Entree zonder welzijnspas:  
€ 2,50 incl. koffie en thee 

Loterij: € 0,50 per lot. 
 

Met medewerking van 
Jong Nederland ASG 

 
Wilt u iets schenken voor deze 

bingo? Neem dan contact op met 
c.olieslagers@dewever.nl  

of met  m_ratelband@live.nl 
 
 
 

     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 
Dagelijkse openingstijden 

restaurant ‘Ons Genoegen’: 
 

Koffie drinken:               09.00 - 11.30  
Warme maaltijd:           12.00 - 14.00 
  
Clubactiviteiten: 
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak 
Ma: Kegelen                    10.00 -11.30 
Ma: Schilderclub             14.00 -16.00 
Di: Bibliotheek                09.30-10.30  
Di/Do: Hobbygroep         10.00 -12.00 
Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
Ma: Indoor Boules  
Di:   Sjoelen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Matinee / Samen zingen 

Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon:   Ma, Wo en Do:  
                   op afspraak vanaf 09.00 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
 
Het bruin café is ook te huur voor  
(kinder)feesten, partijen, recepties, 
koffietafels, etc. 
Voor info belt u 013 5496100 en 
vraagt u naar de keuken.  

Extra activiteiten 
van 14 dec. t/m 7 febr. 

 

 

 

14 - Samen zingen - 14.30 
16 - Zondagmatinee met optreden  
       van zanggroep Joy - 14.30 
24 - Kersteucharistieviering - 15.00 
28 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 
 

 

 
03 - Nieuwjaarsreceptie met  
       optreden van  
       duo Marij en Anne - 14.30 
05 - Eucharistieviering - 16.00 
06 - Zondagmatinee (Driekoningen 
       zingen) met optreden van  
       3 verschillende koren - 14.30 
08 - Samen zingen - 14.30 
15 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Jolanda v/d Berghe - 14.30 
19 - Eucharistieviering - 16.00 
20 - Zondagmatinee met optreden 
       van John Desmares - 14.30 
22 - Samen zingen - 14.30 
29 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van gezelligheidskoor  
        De Vrolijke Noot - 14.30 
         

 

02 - Eucharistieviering - 16.00 
03 - Zondagmatinee met optreden  
       van PaBaRiKo - 14.30 
05 - Samen zingen - 14.30 
 
● Voor onze matineeoptredens geldt een  
    entreeprijs van € 4,- (incl. 1 kop koffie/thee), 
    tenzij anders vermeld. 
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen.  

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

 

 Heeft u oude kleding die u weg wilt 
gooien? Doneer die dan aan ons!  

Voor Alpe d’HuZes 2019 zijn wij een 
kledinginzameling begonnen.  

Tot 12 mei 2019 kunt u schoenen, 
tassen en kleding bij ons inleveren  

(géén kussens en dekbedden).  
Voor informatie of verdere vragen m.b.t. 
deze actie kunt u op maandag-, dinsdag 

en woensdagochtend van  
9.00 tot 12.00 uur, telefonisch contact 

opnemen met Mw.Inge Robben,  
013 549 61 00. 

 
Op donderdag 20 december heeft u als 

wijkbewoner weer de gelegenheid om 
aan te schuiven bij ons kerstdiner.  

Prijs p.p. is € 27,50 (incl. 2 consumpties)  
Ontvangst: 16.30 uur 
Aanvang: 17.00 uur 
Einde: ± 20.30 uur 

Inschrijving verplicht via  
inschrijfformulier, verkrijgbaar in ons 

restaurant ‘Ons Genoegen’.  
Ben er op tijd bij, want vol=vol! 

 

 

Met ingang van 1 januari 2019 worden 
de volgende activiteiten verplaatst: 
 Indoor Boules:  

van maandag naar vrijdag 
 Sjoelen:  

van dinsdag naar maandag 
 Matinee / Samen zingen: 

van vrijdag naar dinsdag 
 

 

 

WENST IEDEREEN 
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Afscheidshuis In Harmonie: 2e en 4e zo. vd maand  
11.00 tot 12.00u, Informatieochtend
Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat:  
ma. van 18.00 tot 19.00u, gratis Inloopspreekuur
Galerie Atelier Pjotr: wo. 10.00u, do. 14.00u,  
Lessen schilderen en boetseren  
TextielMuseum: t/m 3 mrt 2019: Expositie 'KLEUR  
& ABSTRACTIE Generaties in Dialoog', 24 nov. 2018  
t/m 12 mei 2019: Expositie Cultural Threads
De Poorten8: di. ochtend, Tai Chi lessen, TuiNa praktijk
do. 09.00u, Taalclub 
do. 13.30u, Oudereninloop 
3e vrijdag vd maand, 20.00u, Lekker dansen
Het Spoor5: om de ma.avond, Toastmasters (pg. 4)
1e vrij. vd maand 14.00u, Bingo
De Baselaer8: wo. 13.00u, Volksdansgroep Shalom
Stichting Stadstuin Theresia6: 
di. en do.  10.00 tot 16.00u, Inloopdagen
wo. 11.00u, bewegen voor ouderen
Hall of Fame: wo. 14.00u, Kinderknutselmiddag
Bijsterhof: do. 14.00u, Bingo
Den Herdgang7: oneven weken op di. 19.00u; 
even weken op wo. 14.30u, Bingo
De Bijsterstede7: wo. 14.30u, Bingo
Joannes Zwijsen7: laatse do. vd maand 15.00u, Bingo

December
13: 13.00u, Open huis en meezingen en 14.00u,   
       huiskamerconcert koor Zingen voor je leven, IMB1
      14.00u, Kerstbingo, Bijsterhof
14: 15.00u, R-Play, Paduaplein 
       18.45u, Film, De Poorten8 
15: 11.00u, Repair Café, De Baselaer8 
       12.00u, Warme chocomel, Schotelplein
       12.00u, Kerst-Wijklunch, Het Spoor5
       14.00u, Theeproeverij, BusinessHubBesterd
       16.45u, Optreden koor Zingen voor je leven,  
       Huize Assisië Udenhout
       20.00u, Kerstbingo CV De Kerkuilen,  ‘t Uilennest
16: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
       14.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
       14.00u, Kerstmiddag, De Wissel8
       14.30u, Winterconcert in kerstsfeer, 
       Muzemento en koor Cantiqua concert,  
                                                    Peters Donderskerk
19:    9.30u, Baby Mama Club, De Poorten8
20: 17.00u, Kerstmarkt, bs De Vijf Hoeven
       16.30u, Kerstdiner, De Bijsterstede7
       20.00u, Kerstoptreden met Koor 
                      Malkander, Kapel Joannes Zwijsen7
22: 14.00u, Skatewedstrijd kids, Hall of Fame 
       18.00u, Disco fever skate, Hall of Fame
23 t/m 26: Vieringen Petrus Dondersparochie   
                                             met Kerstmis, zie pg. 2
25:   9.00u, Antiek - Curiosa markt, Koepelhal
       12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
       Inloop, De Poorten8  
26:   9.30u, Antiek - Curiosa markt, Koepelhal
       13.00u, Kerst Inn, De Baselaer8 
      Inloop, De Poorten8  
       Tweede kerstdagborrel, ‘t Uilennest
29: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
       20.00u, Vurleuteren leuterconcours, Blvard Café  

30: 13.00u, Zondagmiddagkaffee, SST6
31: 10.00u, Oud en Nieuwfeest, ‘t Uilennest 

Januari
  2: Bibliotheek LocHal open, LocHal, BLenKM3
  5: 10.00u, Stadsontbijt, BLenKM3
       14.00u, Nieuwjaarfeest, St. Aoda2
       20.11u, Zumme Zinge?! Poppodium 013
  8: 19.30u, Start computercursussen, De Baselaer8 
  9:  20.00u, Mus, Kunstmaan9
11: 18.45u, Film, De Poorten8 
13: 14.00u, Buurtbühne Nieuwjaarsconcert    
      Resurrexit met de KH Orpheus, De Baselaer8
       13.00u, Spuls Blaosfist, CV De Steunzolen
16: 19.30u, Lezing Frans Bedaux, SST6
18: Deadline artikelen editie februari WTON
       20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
20: 14.00u, Nieuwjaarsborrel, De Wissel8
23: 19.00u, KWF Tilburg Alp d’HuZes Bingo,  
                                                                Den Herdgang7
24: Officiële opening Bibliotheek Lochal
25 tm 27: 9.00u - 17.00u, Openingsfestival van      
      de Bibliotheek LocHal, de LocHal, BLenKM3
26: 20.00u, Disco, De Poorten, ANJ4
       20.11u, Leuterconcours, Theaters Tilburg
29: 18.30u, Gespreksavond met borrel                      
                                 Schônste wijk, De Poorten8
Februari
  2: 14.00u, Kinderen maken gedichten, SST6
  3: 13.00u, Waogeslouwe, Ledeboerstraat 5
  7: Editie februari WTON
  8: 15.00u, Grand opening van Lanette center,  
                                                  Sint Pieterspark 69
       18.45u, Film, De Poorten8 
  9:  44jaar-jubileum feest, DB Bloaskapel,  
                                                                ‘t Uilennest
15: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
21: 19.30u, Tuinadviezen Hans van de Staak, SST6
22: Deadline artikelen editie maart WTON

De agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 
zorgvuldig samengesteld. Het is echter geen volledige 
agenda van Oud-Noord. Om missers te voorkomen: 
check bij de organisatie van de betreffende activiteit. 
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten.
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden             
            activiteiten: www.inloophuismiddenbrabant.nl 
            info@inloophuismiddenbrabant.nl 
            De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend   
              bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad)  
               met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 
2St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde:                  
            Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden  
            en kosten: www.alleenopdezeaarde.nl
3BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij, per 
   2 jan. 2019  in de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000,       
        www.lochal.nl en www.bibliotheeknieuwestijl.nl
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan,
             www.facebook.com/DeNieuweJordaan
5Wijklunches Het Spoor, € 2,50 p.p. van te voren          
            opgeven bij de balie.
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A,          
             info@stadstuintheresia.nl
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, www.kunstmaan.nl
Meer activiteiten: 7Woonzorgcentra pg. 13 en 14
8Wijkcentra pg. 4                   ContourdeTwern pg. 16

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

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

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

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

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

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

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

Woonzorgcentra

Wijkinformatie

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

 Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur.

Loop eens binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, 

hapjes, thema-avonden 
of een kopje koffie met iets 

lekkers erbij. 

Dagelijks een warme maaltijd 
van 11.45 tot 13.30 uur

65+ € 8,35 Gasten € 11,25

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen

Facebookpagina: fb.com/joanneszwijsen   

6 december 
Presentatie Adventproject      
15.00 uur. Gratis incl. drankjes  

13 december
Kerstoptreden Koor Voluum
19.30 uur. Gratis

27 december
Bingo
15.00 tot 16.30 uur. € 5,00

Activiteiten in Brasserie de Refter. 
U bent welkom! 

Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers voor de avondmaaltijd, 
van 16.00 uur tot 19.00 uur. 
Dagen in overleg.
Biljartvrijwilliger, een uurtje per week  
in overleg.

Graag contact opnemen met  
vrijwilligerscoördinator 
margreet de Jong, 
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

Pop-up museum 
schilderijen en 
beelden van 

Tine Volkering

openingstijden:
elke dag van 

9.00 uur tot 17.00 uur,
tot 5 februari 2019.

Kerstoptreden in de Kapel

20 december
Koor Malkander

19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Gratis

K.V. De Fènpruuvers organiseert dit jaar 
(onder licentie van Carnavalsstichting 
Tilburg) voor de 45e keer het 
Leuterconcours van Kruikenstad 
waarbij gestreden wordt om de titel
'Opperleuterèr van Kruikenstad 2019'.

De voorselectie 't vurleuteren, voor het 
Leuterconcours, vindt plaats op zaterdag 
29 december in Boulevard Café, Noordstraat 51, 
aanvang 20.00 uur. Van de deelnemers aan de 
voorselectie gaan maximaal zeven deelnemers 
door naar hèt tonpraotevenement van het jaar. 
: www.fenpruuvers.nl

Het Leuterconcours 2019 vindt plaats 
op 26 januari 2019 in de Concertzaal van 
Theaters Tilburg. : www.kruikenstad.nl

Inschrijven Zumme Zinge?!?
Op zaterdag 5 januari 2019 om 20.11 uur  
in Poppodium 013. Wie maakt de 
Kruikenkraker van het jubileumjaar 2019? 

Wie gaat ervandoor met de eretitel van 
dit non-stop muziekspektakel Zumme 
Zinge?!? Het winnende caranavalsliedje 
wordt geblazen door de Hofkapel 
van de Prins van Kruikenstad en zijn 
gevolg: De Sleutelsollers. De Prins 
en zijn gevolg zullen bij elk officieel 
bezoek met dit liedje entree maken.

De inzending moet een carnavalesk leuk, 
lief, aardig en/of dubbelzinnig liedje van 
maximaal 5 minuten zijn. De tekst van 
het liedje uiterlijk 23 december 2018 
insturen naar de feestcommissie via 
: feestcommissie@kruikenstad.nl, meer 
informatie : www.kruikenstad.nl.

Voor iedereen     
    fijne 
     feestdagen 

Dat wordt weer lachen!

Waogeslouwe
Zondag 3 februari 2019

13.00 uur
Bouwhal, Ledeboerstraat 5

Te huur
Commercieel pand met alle bestemmingen 
Te huur: Goirkestraat 19, vanaf februari 2019. 
Info en bezichtigingen:       lanette@kpnmail.nl

Woonhuis
Te koop: Hovenierstraat 7 
Udenhout
5 kamers, 
woonopp. 135 m², 
perceelopp. 388 m²

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

Nieuwe rubriek Te koop/Te huur
Ook iets te koop of te huur aan te bieden?  
Zet het in de wijkkrant. Vanaf € 2,- 
excl. BTW per regel. Informeer: 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Najaarsconcert Les Amis en Resurrexit groot succes
Het was een mooie happening op 18 november (jl.) in wijkcentrum De Baselaer. Ondanks dat er  
die zondagmiddag veel activiteiten in de stad plaatsvonden en bovendien ook de intocht van  
Sinterklaas werd gehouden, hebben zo’n 90-95 mensen genoten van het gezamelijk concert,  
georganiseerd door de jubilerende vereniging gemengd koor Les Amis.

Te koop

Agenda
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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:

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 2019:

Download de planning 2018  
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de  
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (nood-
zakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De 
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te 
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave 
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

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

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

Kringloop

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

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

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschriften 
    Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

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

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

Schilder

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

Stomerij

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

Muziek

Lederwaren

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

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  Junioren jongens      10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  Senioren             j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  Junioren meisjes       10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  Rakkers                    j+m 7 t/m 9 j
do  20.00-21.30  Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
vr   18.30-20.00  Minioren                 j+m 4 t/m 6 j
vr   20.00-21.30 16+ groep                        j+m 16+

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

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

Therapie

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

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

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

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

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

Voor Ondernemers
BusinessHub Besterd
Pop-up winkel voor ondernemers
Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2                 businesshubbesterd.nl

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

Verzorging
LANETTE Institute Sint Pieterspark 69 
maak een afspraak ma t/m vr 9.00-17.00: 
tijdelijk nr. ivm verhuizing:          06 11 88 55 54
Na deze tijden online:               www.lanette.eu 

CNGO Centrum voor natuurlijke 
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91                      013 577 02 61
info@cngo.nl                                    www.cngo.nl 
Karateschool Bu Shin Kan     
                 013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl                www.bushinkan.nl   

Sport

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

Museum

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

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

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

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

Kinderopvang

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

Basisschool Den Bijstere 
Daltonerf 8                                  013 542 37 72   
info.bijstere@tangent.nl     
                                               www.denbijstere.nl
Basisschool De Cocon 
Hoefstraat 173                           013 543 42 77          
info.cocon@tangent.nl        www.decocon.net

Basisscholen

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

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

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

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

Kunst & Cultuur

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

Tekstschrijver

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

Tuinaanleg

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

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

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221                          013 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl                                                                                                                                               
                                        www.hypotheekvisie.nl
Rabobank Tilburg en omstreken 
Particulieren                                 013 537 99 11 
Bedrijven                                       013 537 96 60 
                                     www.rabobank.nl/tilburg

Hypotheek/ Bank

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

Fiets

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

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

Dieren

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

Bibliotheek
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Per 2 januari: LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000  
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwestijl.nl

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

Bloemen

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

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

Administratie

Creatieve workshops

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

Hennie van Lare, schrijfdocent
                                www.schrijfwerkplaats.com

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

Auto

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

Galerie/Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                           013 536 54 39
info@galeriepjotr.nl                06 13 57 64 44
                                              www.galeriepjotr.nl

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

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

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

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

  Horeca

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125                          013 850 06 63
                                               www.uilennest.nl

Evenementen
Kerst antiek en curiosa en snuffelmarkt 
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl

Grafisch
Claudia van der Waal
Opmaak bedrijf- vereniging- en wijkkranten,  
nieuwsbrieven, brochures, flyers, posters
cvanderwaal@ziggo.nl
                   www.persoonlijkekunstencreatie.nl

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

 Supermarkt

Maatschappelijke organisaties
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17                                  013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl
                                             www.fenikstilburg.nl
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ContourdeTwern in Oud-Noord 
 
adres  MFA De Poorten

  Hasseltstraat 194

  5046 LP Tilburg

tel  013 464 92 10

adres  Wijkcentrum De Baselaer

  Hoefstraat 175

  5014 NK Tilburg

tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor

  Schaepmanstraat 36

  5041 AR Tilburg

tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel  

  Leliestraat 49

  5014 AE Tilburg

tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern. 

Volksdansgroep Shalom
Veel mensen denken bij volksdansen aan 
dansen op klompen en optredens in kle-
derdracht. Dat kan natuurlijk ook, maar 
bij Shalom doen we dat niet. Wij zijn een 
groep senioren die graag dansen op mooie 
muziek uit verschillende landen, met voor-
keur voor de Balkan. Dit doen wij onder lei-
ding van een deskundige lerares. Dansen is 
een mooie manier om te ontspannen en in 
beweging te zijn; je wordt er vrolijk van en 
vergeet even alles om je heen. 

Je bent van harte welkom op woensdag-
middag van 13.00 tot 14.30 uur in wijkcen-
trum De Baselaer, Hoefstraat 175 in Tilburg. 
In de pauze drinken we een kopje thee of 
koffie om even op adem te komen. Kom je 
gezellig meedoen? Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! De eerste twee proeflessen 
zijn gratis, daarna betaal je 60 euro per half 
jaar. Meer info? Neem gerust contact op 
met Marie-Anne Suijkerbuijk via 013 543 
22 48. 

Inloop voor ouderen
Om een alternatief te bieden aan de vele 
ouderen die graag een maatje willen (vrij-
willigers die hen wekelijks thuis bezoe-
ken), hebben we nu een gezellige inloop 
georganiseerd waar wijkbewoners zelf 
naartoe kunnen gaan. Deze inloop is elke 
donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur in 
De Poorten. De ouderen ontmoeten ge-
lijkgestemden, zijn even weg van huis en 
kunnen onder het genot van koffie/thee 
hun verhaal kwijt (eerste kopje is gratis). 
Spreekt dit u ook wel aan? Kom dan ge-
rust langs, onze vrijwillige gastvrouwen en 
-heren ontvangen u graag! Meer weten? 
Neem dan contact op met Sonja Havens 
van het Maatjesproject, via 06 205 90 811 of  
sonjahavens@contourdetwern.nl.    

In januari kreeg ContourdeTwern subsidie 
van het Oranjefonds en de gemeente Tilburg, 
speciaal voor het project Statushouders. 
Inmiddels zijn we halverwege december, een 
geschikt moment om samen met Joris Kokke 
-begeleider van het project- te reflecteren op 
de ontwikkelingen. Joris: “We hebben vooral 
ingezet op een inloop, netwerkversterken, 
ontmoeten en talentontwikkeling.”

Inloop
Iedere donderdag is er in De Poorten een inloop 
voor statushouders en anderen die interesse 
hebben om te komen. Joris: “Samen met vrij-
willigers ondernemen we leuke activiteiten om 
Tilburg beter te leren kennen. We leren elkaar 
kennen en bouwen vriendschappen met elkaar 
op. We koppelen mensen aan activiteiten die 
er al zijn, zoals de training Vrouwenkracht. Ook 
proberen we mensen te begeleiden richting 
vrijwilligerswerk.” 

Netwerk versterken
Vrijwilligers volgen een training waarna zij 
zichzelf ‘netwerkversterker’ mogen noemen. Ze 
gaan statushouders begeleiden in hun buurt; 
mensen die vaak alleen wonen en weinig 
andere mensen kennen. “Om dit netwerk van 
contacten te vergroten gaat de vrijwilliger mee 

om contact te maken met anderen”, vertelt Joris.  
“Dat kunnen de buren zijn, andere mensen in 
de straat, maar als iemand van voetbal houdt 
ook de voetbalvereniging. Het gaat echt om het 
opbouwen van een langdurig contact.” 

Interculturele ontmoeting
Het project sluit aan bij bestaande activiteiten. 
De statushouders worden uitgenodigd om een 
kijkje in de keuken te nemen bij anderen. Zo is 
de groep een keer gaan eten bij het RIBW. Ook 
is een groep studenten van Avans langsgeweest 
voor een meet & greet activiteit. Joris: “Vaak 
ontstaan door dit soort verbindingen weer 
nieuwe dingen. Zo zien mensen van het RIBW 
en de statushoudersgroep elkaar regelmatig 
buiten de inloop om. En stuurden de studenten 
een kerstkaartje met een lieve groet erop!” 

Talentontwikkeling
“Bij ContourdeTwern gaan we ervan uit dat 
iedereen een talent heeft; iets wat je goed kunt 
of in ieder geval leuk vindt om te doen. Wij 
helpen je in de zoektocht naar dit talent, maar 
ook in de ontwikkeling ervan. Veel statushou-
ders hebben in hun eigen land een beroep of 
hobby gehad. In Tilburg proberen we met elkaar 
dat talent weer in beeld te brengen en er iets 
mee te doen. Zo was Ammar in Syrië veel bezig 

met fotograferen. In Nederland heeft hij deze 
hobby weer opgepakt.” Inmiddels is Ammar een 
‘bekende Tilburger’ (Omroep Brabant), werkt 
hij, gaat naar school en fotografeert veel voor 
anderen. 

Vrijwilligers gezocht
Statushouders worden een jaar door Vluch-
telingenwerk begeleid. “Daarna komen wij in 
beeld”, aldus Joris. “We proberen ze contact te 
laten maken met hun buurt, te vertellen over de 
voorzieningen, veel lol te hebben met elkaar en 
zodoende het netwerk om een persoon heen 
te vergroten. Het is fijn om te zien dat er zoveel 
groei is bij deze mensen en dat er vrijwilligers 
zijn die willen bijdragen aan deze groei”, vertelt 
Joris trots. “In 2019 gaan we verder met het be-
geleiden van de statushouders. Hier kunnen 
we nog veel vrijwilligers bij gebruiken. Mocht 
je uit de buurt komen en het leuk vinden om 
te helpen, neem dan gerust contact met me 
op! We zijn op zoek naar netwerkversterkers 
en mensen die anderen willen helpen op het 
gebied van de Nederlandse taal, op individueel 
of groepsniveau. Iets voor jou?” 

Kerst in de Wissel 
Op zondag 16 december vanaf 14.00 uur ben 
je van harte welkom in De Wissel voor een 
gezellige kerstmiddag met bewoners en vrij-
willigers. Je kunt verschillende spelletjes spelen 
(ook voor kids) en er zullen hapjes aanwezig 
zijn. Twijfel dus niet en kom gerust langs om 
met ons alvast in kerstsfeer te komen.  De Wissel 
ontvangt je graag!

De Wissel dicht
De Wissel is gesloten van 24 december t/m  
7 januari. Vanaf dinsdag 8 januari zijn we weer 
op de normale dagen en tijden geopend. 

Nieuwjaarsborrel
Op zondag 20 januari 2019 organiseren we een 
nieuwjaarsborrel. Je bent van harte welkom 
vanaf 14.00 uur om samen het nieuwe jaar in te 
luiden. Laat je het even weten als je aanwezig 
bent? Je kunt langskomen bij De Wissel of even 
bellen naar 013 542 24 38.    

Feestdagen in de Wissel

Zo neem je contact op met Joris:
Telefoonnummer: 013 494 92 10
E-mail: joriskokke@contourdetwern.nl  

Buurman en buurman; de kracht van elkaar kennen


