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CARNAVAL 2019
1 t/m 5 maart: vier het 5×11 jubilieum!
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Carnavalsverenigingen
zijn samen met orkesten,
kapellen en bandjes de
drijvende kracht achter
carnaval in Kruikenstad.
Het carnavalsseizoen
begint op 11/11 van
het voorgaande jaar,
maar de meeste
verenigingen zijn al veel eerder bezig met de organisatie van het carnavalsfeest
en het bouwen van de waogen voor d’n Opstoet op zondag 3 maart.

Verenigingen bouwen hun waogen
voor d'n Opstoet 2019, met
het motto als inspiratiebron

Ter voorbereiding van het carnavalsfeest en ook tijdens carnaval, gaan de
verenigingen bij elkaar op bezoek. Elke carnavalsvereniging heeft een eigen
residentie en iedere vereniging heeft wel z’n eigen feest.
De Kappesientjes hebben het Kappullekesfist, het omgedoopte prinsenbal. Dit gezellige
feest wordt gehouden op de derde zaterdag van januari. Van elke bezoekende vereniging
ontvangen de hoogwaardigheidsbekleders een welbekend klein Delfts kappulleke. De
Tunnelplekkers hebben het verbroederingsfeest op 9 februari; de Raad van Elf van de
Görkese Turken presenteert op 23 februari hun jaarlijkse Enige Echte Officiële Grôôt
Görkese Turken Raad van Elven Fist! Een groot spektakel om niet te missen en om
alvast goed in de stemming te komen voor Carnaval. De Juinen beginnen hun
carnaval op 28 februari met de Oldtimers en De Kerkuilen starten op vrijdag
1 maart met ‘Nest bezichtigen’.
Informatie vind je op de website van de verenigingen, maar ook op
: www.kruikenstad.nl De Carnavalsstichting Tilburg organiseert met vele
vrijwilligers het openbaar carnaval in Kruikenstad. Lees meer over de Bouwhal, steun
het carnaval en word lid van de Club van 111 of word Dokmardeur.
Zie Pg. 2 t/m 5
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Collectie
in de winkel

Tapijttegelhuis Tilburg
“De goedkoopste op het
gebied van
compatible inktcartridges”

Altijd de laagste prijs!!

• Tapijttegels,
vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt

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

SECONDLIFE

textiel
bedrukken

• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

Dat 2019 een schôn jaar wordt, is nu al duidelijk! Buurtcultuur Tilburg, ContourdeTwern,
Wonen Breburg, Tiwos en de gemeente zitten al een tijdje met elkaar om tafel met ideeën
en acties om onze wijk mooier en schoner te krijgen.

UW TRAP

Goede voornemens 2019

incl. tapijt

En de voornemens van 2019, liegen er niet
om: van prikacties, inzamelingen, een
gespreksavond over (zwerf)afval, een digitale
zwerfie-expositie en een performance tot
een heuse makersplek onder leiding van
afvalkunstenaar Tim Hobbelman. Daar
wordt (plastic zwerf)afval tot grondstof
geshreddered om nieuwe dingen van te
maken die de wijk opfleuren.

GESTOFFEERD
v.a.

• PVC

Schônste wijk
Tilburg
OudNoord
in
beweging

€ 280,-

Tegen inlevering van
deze advertentie:

10% extra korting
op alle

tapijttegels
uit voorraad!

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

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 19 62 63 06
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com

"De wijk
die maken we zelf!"
Stel je voor: mooie dingen gemaakt van
ons afval! Natuurlijk zou het tof zijn als
er zoveel mogelijk wijkgenoten aanhaken
bij Schônste wijk.
: www.fb.com/groups/
BuurtcultuurTilburgGoHaBo

Creatieve wijkbewoners gezocht voor gevelschilderingen
Beeldend kunstenaars Ton Lammers en Joep van Gassel gaan
gevelschilderingen maken op huizen in onze wijk. Bedenk
samen met hen wat voor schilderingen het moeten worden en
doe mee!

Iets voor jou of meer info over Schônste wijk? Stuur een mail aan
: saskiadellevoet@gmail.com of meld je via
: www.fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo

Uitnodiging

8 februari, wethouder Erik de Ridder
en Netty Dekkers openen Lanette

Zie pg. 7

Zie pg. 13

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

LANETTE Institute
013 785 75 87
www.lanette.eu

15:00 - 15:30 uur
Officiële opening van Lanette door
Wethouder Erik de Ridder en Netty Dekkers,
C.E.O. Lanette Group
15:30 - 20:00 uur
Vrije inloop en rondleidingen
met bubbels and bites

Qigong en Tai Chi zijn niet alleen heerlijk om te doen,
maar ook wetenschappelijk bewezen zeer effectief om
gezondheid te verbeteren en ouderdomsklachten te
verminderen. 40 wekelijkse lessen, ook overdag.
Kom langs voor een gratis proefles!

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl
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Kinderen vermaken zich op het springkussen

Opper Bjorn, adjudant Ilona en de raad van elf van
C.V. Kappesientjes verzorgen weer een super leuke carnaval
in Partycentrum van Opstal.
De carnavalsvereniging viert al sinds 1989 carnaval en is er voor
jong en oud. Een gezellig carnavalsfeest voor de hele familie met
natuurlijk gratis entree voor iedereen. Er is een springkussen, muziek
en Partycentrum van Opstal biedt speciale consumptieprijzen.

g Al
Stichtin leen op deze aarde

Op zaterdag tot en met maandag kun je
feesten vanaf 14.00 uur en op dinsdag al
vanaf 13.00 uur. Alle dagen tot 02.00uur.

Carnavalsverenigingen
op bezoek bij
C.V. De Hoekzêlers

Nieuw: Carnaval Disco Roadshow
Dit jaar iets bijzonders voor de kinderen,
namelijk de Carnaval Disco Roadshow.
Op zaterdag, zondag en dinsdag
komen deze superleuke meiden de
kids in de middag vermaken met
dansjes. Er worden dansjes geleerd,
crazy signs-spelletjes gedaan en als je
wil, kun je jezelf laten schminken.

C.V. De Hoekzêlers houdt op maandag
4 maart haar ontvangstmiddag in het
Café zaal Bierings. Dit doet ze met
Stichting Alleen op deze aarde en met
diverse orkesten en verenigingen.

Zaterdagavond 2 maart:
Carnaval Disco Roadshow.
Zaterdagavond 2 maart: Jongerenavond:
de avond is geheel voor de jongeren
met optredens in van Johnny
Purple en ALAAFTERPARTY.
Zondagmiddag 3 maart:
Oud Hollandsche spelletjesmiddag:
oud Hollandse spelletjes en de
Carnaval Disco Roadshow.
Opper Bjorn, adjudant Ilona verwelkomen de
Zondagavond 3 maart: Seniorenavond: bevriende verenigingen
meer aandacht voor de ouderen met
aangepaste muziek en acts van onze raadsleden.

De middag begint om 12.00 uur met
een lunch. Voor € 10,00 per persoon,
kun je mee-eten. Om 13.30 uur
gaan de deuren open voor o.a.
C.V. D’Opscheppers, C.V. De Möllukus,
C.V. De Kappesientjes, C.V. De Narretjes, C.V. De Troetelbeertjes, C.V. De Biermeters
en C.V. De Roemelleppers. Dat belooft een mooi en gevuld programma te worden!
De opper Huub 1e en adjudant Fred met zijn raad, zijn klaar voor de bezoeken van de
bevriende verenigingen en orkesten. Cafézaal Bierings, Goirkestraat 50. Heeft uw orkest
of vereniging nog een gaatje over op de maandag, dan bent u altijd van harte welkom!
: www.alleenopdezeaarde.nl

Maandagmiddag 4 maart: Ballonnenclown.
Maandagavond 4 maart en dinsdagmiddag 5 maart:
Bevriende verenigingen: ontvangst diverse
bevriende verenigingen.
Dinsdagmiddag 5 maart: Carnaval Disco Roadshow.
Voor iedereen een prachtige carnaval met
C.V. De Kappesientjes! Meer informatie over de
vereniging : www.kappesientjes.nl

Burgemeester Brendersstraat 3
Berkel-Enschot

Koestraat 28
Tilburg

1 maart

€ 35,- incl. drinks, pre-sale
20.30u
Deur open

VAN OPSTAL Koestraat 28, Tilburg
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C.V. De Tunnelplekkers

C.V. De Tunnelplekkers,
voorlopers in verbroederen!
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Waogen van C.V. De Tunnelplekkers in de maak in de bouwhal

Door: Erik Den 1ste, C.V De Tunnelplekkers

Ook in het jubileumjaar van het openbaar
carnaval heeft C.V De Tunnelplekkers weer
een mooi programma. In ons 52e carnavalsjaar
hebben wij onze bekende feesten.

"Wij wensen iedereen een
heel mooi fistje toe!"
Zaterdag 9 februari: Verbroederen
Natuurlijk is er ons Verbroederingsfeest.
Het woord zegt het al, een avond waarin de
verenigingen en plusminus twintig orkesten weer
verbroederen in de drie zalen van Boerke Mutsaers.
Zondag 24 februari: T.O.F.
Het Tunnelplekkers Ontvangst Fist, waar ik als
Opper van de C.V De Tunnelplekkers diverse
verenigingen officieel zal ontvangen.
Zaterdagmiddag 2 maart: Kindercarnaval
Kom tijdens carnaval op zaterdagmiddag
2 maart naar ons welbekende kindercarnaval,
en op de andere carnavalsdagen naar de
gezellige feesten. Deze worden opgeluisterd
door onze huis DJ Dynamic (Daan Ketelaars)
en diverse orkesten (o.a. Virus, Op De
Bonnenfooi, 3x roaje en vele andere). Naast
de bezoekende verenigingen komt ook de
stadsprins Etiënne den 1ste en zijn gevolg langs.

Waogen bouwen
Onze grote carnavalswaogen rijdt op zondag 3 maart
tijdens d’n Opstoet door straten van Kruikenstad.
Heb je interesse om mee te bouwen? Kom dan eens
kijken in de bouwhal. Op maandag- en woensdagavond
en op zaterdagochtend is de bouwploeg van de
C.V. De Tunnelplekkers aanwezig in de bouwhal aan de
Ledeboerstraat 5.

, Kruikenbruiloft 2019

Het Kruikenpaar 2019:
Hendrikus van Bom tot Zjoere van
C.V. De Bombezjoerders
en
Loense Lieske van C.V. De Schèèl Praaje.

Het is alweer 5,5 jaar geleden dat, op een zaterdagochtend ergens in
september, de centrale bouwhal van Kruikenstad hal heftig resoneerde.
Met veel lawaai maakte carnavalsvereniging C.V. De Bombezjoerders daar
haar opwachting. Onze Hendrikus van Bom tot Zjoere bestuurde de toen
nog kleine wagen de hal in. Hier had hij jaren over gedroomd. Nu hoorde
de vereniging er voortaan echt bij en mocht C.V. De Bombezjoerders zich
waogebouwer van Kruikenstad noemen.
Aan de andere kant van de hal was Loense Lieske van de Schèèl Praaje
bezig aan het plakken van de wagen van haar vereniging. Omdat dit werk
was waarbij Loense Lieke de nodige concentratie wilde hebben, was
ze direct van slag door al dat kabaal. Nieuwsgierig als ze was, ging ze
meteen kijken naar wat er toch allemaal aan de hand was. Wat we toen
nog niet wisten, maar nu na vier jaar wel, is dat Loense Lieske en
Hendrikus elkaar bij de eerste blikken al hadden gevonden.
Na een lange periode van verkering van het stel en vriendschap tussen
beide families, is het dan ook niet meer dan logisch dat Hendrikus van
Bom tot Zjoere en Loense Lieske van de Schèèl
Praaje ondanks hun verschillende achtergronden
in de onecht met elkaar verbonden worden.
Het huwelijk is op carnavalsmaandag. Direct
na de Kruikenviering zal het Kruikenpaar van
dit jaar in de onecht worden verbonden. Dit
gebeurt door de Prins van Kruikenstad, Prins
Etienne en in aanwezigheid van het bestuur
en de Raad van Elf. De ceremonie vindt
plaats op de Korte Heuvel om 14.30 uur.

Zondagavond 3 maart: Dweilen
Op zondagavond 3 maart dweilen we met
een bus. Wees er snel bij, er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.
Meer informatie en meedoen
: info@detunnelplekkers.nl, : 013 455 37 12,
: www.detunnelplekkers.nl

Burgemeester Theo Weteringsen en wethouder Erik de Ridder op
bezoek bij de Kerkuilen. Onder links: de enige grootvorst in Tilburg,
Joost de Leeuw. Onder rechts: Prins Henri en Adjudant Maartje

Honderden foto's aan de wand in 't Uilennest

naval vieren bij C.V. De Kerkuilen
47 jaar car
Door: Christ Kanters
C.V. De Kerkuilen, 47 jaar jong, gaat er weer
een gezellige carnaval van maken. De pret
begint al met het omtoveren van café
't Uilennest naar onze residentie van
C.V. De Kerkuilen. Vele vrijwilligers helpen
hier graag aan mee.
Op vrijdag 1 maart beginnen we met ‘Nest
bezichtigen’. Kijken hoe mooi ons Uilennestje
omgebouwd is. Atilla, de kastelein, een beetje
zenuwachtig gemaakt en Gemma, kasteleinsvrouw, gek met vragen als: waar ligt dit en
waar is dat gebleven?
Wat ieder jaar opvalt, is dat in het tijdperk van
digitale foto’s bij ons nog steeds prachtige
papieren foto’s te bewonderen zijn.
Het zijn honderden foto’s vanaf 1972 tot
heden, tijdens Carnaval genomen.
En dan de reacties:
"Och, kékt doar, dè ben ik meej onzen opa."
Nu is hij bijna zelf opa.
"Ach kékt daor, onzen Kees meej dikke Mien."
Kom eens binnen in 't Uilennest en bekijk
de foto’s. Misschien sta je er ook tussen.

Iedere dag komen veel verenigingen en
blaaskapellen langs vanaf 14.00 tot 02.00
uur ’s nachts. Een aaneenschakeling van
leuke momenten bij C.V. De Kerkuilen.
Zaterdag- en zondagmiddag 2 en 3 maart
is voor de Uilskuikentjes het bekende
Kinderkarnaval met gratis spelletjes, een
frikandel en chips, een medaille, een drankje,
schminken en de grabbelton. Graag papa
en mama meenemen als begeleiding.
Dinsdagmiddag 4 maart gaan we zelf op pad
met onze dubbele dweilbus om bevriende
verenigingen bezoeken. Blaaskapel ‘Koel
Serveren’ zal ons begeleiden. ‘s Avonds
gaan we in onze residentie nog verder
feesten en zullen we Prins Henri begraven.

Tot slot blijft de woensdag nog over voor het
opruimen van de residentie. Daarna gaan
we in de avond haring happen terwijl we de
leuke momenten van de Carnaval, die al weer
voorbij is, nog even de revue laten passeren.

van ‘4 X 11’. Aanvang 19.00 tot 02.00 uur in
Café 't Uilennest aan de Koestraat 125, dat al
47 jaar ons trotse Nest is!
: www.facebook.com/dekerkuilen

Wij hopen dat het voor iedereen en vooral
voor Atilla en Gemma weer een gezellige
en geslaagde Carnaval 2019 gaat worden.
Zaterdag 9 februari: 44-jarig bestaan
van de D.B. Bloaskapel
Voordat het echte carnavalsfeest losbarst,
vieren we eerst in 't Uilennest, op zaterdag
9 februari, het 44-jarig bestaan van de
D.B. Bloaskapel, die ook iedere week in
't Uilennest oefent. Alles staat in het teken
Het café is dé ideale gelegenheid voor
een potje biljarten, darten of kaarten.
Gezelligheid staat bij ons voorop!
Residentie C.V. De Kerkuilen

Koestraat 125

013 850 06 63
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Roemerleppers
C.V. De

Verhuisbericht
Carnavalsvereniging De Roemerleppers
Sinds 1 januari 2019 zit C.V. De Roemerleppers in de nieuwe
residentie: Café ‘t Goirke aan het Julianapark 23.
De Roemerleppers zijn in 1970 ontstaan, voortgekomen uit carnavalsvereniging De Schietspoelen. Ze zijn begonnen in Het Smidspad, maar al
gauw hadden ze hun residentie bij Theo van Broekhoven op de Spoorlaan.
Vandaar kwamen ze terecht bij Café De Roemer. Dit resulteerde in een
gezellige club met de naam: C.V. De Roemerleppers. In de tussentijd zijn ze
al een aantal keer verhuisd van residentie. Na 5 jaar in Café de Componist
gezeten te hebben, zijn ze nu terecht gekomen in Café ’t Goirke, waar ze
met open armen ontvangen zijn.

De prins en adjudant en een deel van de leden van de
C.V. De Roemerleppers

"Bij De Roemerleppers staat gezelligheid voorop, en dat zal vooral tijdens carnaval te merken
zijn. Maar ook tijdens onze gezellige avondjes die we een aantal keer per jaar
organiseren. Te denken valt aan de Kerstbingo, een karaoke-avond en een
talentenavond. Al deze avonden zijn vrijblijvend te bezoeken."
Ben je geïnteresseerd in een gezellige carnaval en heb je er geen zin in, de stad in te gaan?
Kom dan met carnaval gezellig bij ons feesten. Ons programma met carnaval is als volgt:
Vrijdag 1 maart: 15.00 – 18.00 uur, gezellige middag en aftrap van carnaval
Zaterdag 2 maart: 15.00 – 17.00 uur, carnavalsmiddag en vanaf 19.30 uur ontvangst
		
verenigingen en orkesten
Wil je eens
Zondag 3 maart: Gesloten
een ander
Maandag 4 maart: 13.00 – 17.00 uur en vanaf 20.00 uur
carnavalspak
		
ontvangst diverse verenigingen en orkesten
of iets leuks
Dinsdag 5 maart: 13.00 – 18.00 uur, dweilen en
voor de kids:
		
vanaf 20.00 uur afsluiting van carnaval
bezoek Kringloop
Meer informatie staat op posters in het Café ’t Goirke. U kunt Tilburg en Tante
Pollewop voor
contact met ons opnemen via : roemerleppers@gmail.com
toffe carnavalsoutfits.
of kijk eens op : www.facebook.com/roemerleppers.cvde

3 maart, Opstoet 2019 vertrekt om 12.30 uur

al bij De Juinen
Carnav
Carnavalsvereniging De Juinen is omstreeks
1976 opgericht door leden van Jong
Nederland Loven-Besterd en zat toen nog
aan het Molenbochtplein. Enkele mensen
van de leiding hebben de naam verzonnen en
de mascotte ontworpen. Bij een vereniging
hoort natuurlijk ook een eigen carnavalslied
en dat was zo geschreven. Het Juinenlied
wordt nog steeds gelezen en gezongen,
want het hangt tijdens carnaval voor de
ramen van buurtcentrum De Wissel. De
Juinen hebben na de verhuizing in 2011 van
het buurtcentrum in de Koestraat naar het
nieuwe gebouw De Wissel, de Leliestraat
49, hun residentie ook in De Wissel.
Ook dit jaar kan iedereen weer carnaval
komen vieren bij C.V. De Juinen.

De aftrap is op donderdag 28 februari met
de Oldtimers. De Oldtimers is een groep
jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking, die al sinds 2004 bij Jong
Nederland hoort. Sinds Jong Nederland
Loven-Besterd in De Wissel zit, vieren we
carnaval op donderdagavond waarbij we
bezoek krijgen van carnavalsbands die
graag komen spelen voor zo’n enthousiast
publiek o.a. Blaosorkest Nog 1tje dan en
Muziekband De Buskes. De Oldtimers
brengen sinds enige jaren ook bewoners
mee van de woongroepen waar ze wonen.
Op zaterdag 2 maart is het carnavalsfeest van
C.V. De Juinen van 20.00 tot 01.00 uur en op
maandag 4 maart van 13.30 tot 17.30 uur,
speciaal voor de kinderen uit de wijk, basisscholen en leden. Residentie:
buurtcentrum De Wissel, Leliestraat 49.

30 maart Leutergala
Kom ook naar het leutergala op 30 maart!
Een avond luisteren naar en lachen met
de beste tonpraoters van Brabant.
Bestel kaarten, à € 8,50 via
: leutergala-jnlb@ziggo.nl
: 06 22 67 22 62
De vertrektijd van d'n Opstoet is
ook dit jaar weer om 12.30 uur.
Dit om jury en organisatie iets
meer tijd te geven hun keuze van
de winnaars te bepalen, zodat
deze om 17.00 uur de prijzen
in ontvangst kunnen nemen.
De route van d’n Opstoet is dit
jubileumjaar ongewijzigd: vanaf de
Piushaven, via de Sint Josephstraat D'n Opstoet 2018, kleurrijke waogens en loopgroepen
richting Korte Heuvel en via
vertrekken vanuit de Piushaven. Boven: de waogen van
C.V. De Schèèl Praaje, die de eerste prijs behaalde
het Piusplein en Paleisring naar
de Oude Markt. Vervolgens de
Heuvelstraat in, via de Willem II Straat tot aan
de Spoorlaan. Daar gaat de stoet rechtsaf en
eindigt deze traditiegetrouw op de Heuvel,
waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Waogen C.V. De Kappesientjes in aanbouw in de bouwhal

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"

Defilé en waogen voor de oud Prinsen
De Prinsewaogen zal vanuit de St. Josephstraat
weer voorop rijden en stoppen op de
Paleisring om het Defilé af te nemen. Voor de
Prinsewaogen is dit jaar, vanwege het 55-jarig
jubileum, een speciale waogen gebouwd voor
de ‘oud Prinsen’ die dit jaar ook de optocht
zullen vergezellen.
Doe zelf mee met de optocht!
Inschrijven kan tot 24 februari via de
website van de Carnavalsstichting Tilburg.
Schrijf je dus snel in voor d’n Opstoet!
: www.kruikenstad.nl

Droom
jejevan
een eerste eigen woning?
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
van een eerste eigen woning?
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb
jejeverhuisHeb
verhuis- of
of verbouwingsplannen?
verbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een
/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
objectief
vergelijk?
REMHFWLHIYHUJHOLMN"

Heb
je andere vragen?
+HEMHDQGHUHYUDJHQ"
Maak
dan een vrijblijvende afspraak met
0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
Hypotheek
Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
gewenst
tijdstip.
JHZHQVWWLMGVWLS
Ties
vand en Berg en Bart van den Oord zijn je
7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
JUDDJYDQGLHQVW
graag
van dienst.
%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ
RIPDLO
Bel
Hypotheek Visie Tilburg
(013)
581 18 66 of
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
mail tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
Aan
een eerste gesprek zijn nooit kosten
YHUERQGHQ
verbonden.

Vrijwilligers bouwen in de bouwhal o.a. aan
de speciale waogen voor de 'oud Prinsen'

Besterdring
221, 5014 HK Tilburg, tel.
(013)
581 18 66
%HVWHUGULQJ +.7LOEXUJWHO


.LMNRRNHHQVRSK\SRWKHHNYLVLHQO
Kijk
ook eens op hypotheekvisie.nl

52952628

te l e v en!
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in MFA De Poorten.
4 maart van 13.30 tot 17.00 uur.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom.
Wie is het mooist verklede kind?

Entree is gratis

Door: Lindey & Luca uit groep 8 van Kindercampus Oculus.

2 maart: 20.00 uur, Carnavalsavond, entree gratis.
Georganiseerd door: Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan,
www.facebook.com/DeNieuweJordaan

Met tutor-lezen mochten wij bij de peuters voorlezen. De eerste
keer vonden we het best spannend, want we moesten voorlezen
voor jongere kinderen die we nog niet kenden. Na een paar
minuten bij de kinderen te zijn geweest, was alle spanning over.
We vinden ze zo schattig! We raakten steeds meer op ons gemak
en werden steeds vrolijker als we mochten voorlezen.

Kindercarnaval:
De meiden van de Carnaval
Disco Roadshow komen op
zaterdag, zondag en dinsdag
bij C.V. De Kappesientjes in Partycentrum
Van Opstal de kids vanaf 14.00 uur
vermaken. Elk dag is er een springkussen.
C.V. De Tunnelplekkers (Boerke
Mutsaers), organiseert zaterdagmiddag
2 maart een groot kinderfeest.
C.V. De Kerkuilen viert in 't Uilennest op
zaterdag- en zondagmiddag 2 en 3 maart
kindercarnaval voor de uilskuikentjes.
Bij De Juinen is het kindercarnaval
op maandagmiddag 4 maart
van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan
organiseert op 4 maart voor alle kinderen
uit de buurt een kindercarnaval in
MFA De Poorten, van 13.30 tot 17.00 uur.
Op dinsdag 5 maart 2019 trekt de
Kènderstoet door kruikenstad! Doe
mee, geef je op, of kom kijken.

Op dinsdag 5 maart 2019 vanaf 13.30 uur
komt carnaval echt tot leven voor
alle kinderen van Kruikenstad:
de Kènderstoet trekt door de stad!
e
De grote aftrap vindt plaats met Tjeuke, 2 van links, met zijn vriendjes
de jaarlijkse ballonnenwedstrijd
op het Radiopleintje aan de
Oude Markt. Vanaf dat punt
loopt Tjeuke vervolgens met alle
verklede kids en zijn vriendjes
door de binnenstad. Er klinkt
overal carnavalsmuziek, er is
veel publiek en Prins Etienne en
zijn Gevolg zijn er natuurlijk bij.

Doe jij ook mee? Dat kan
'alleenig', 'meej z’n twee' of met
een groep(je). Bijvoorbeeld als
team waarmee je sport, danst
of met een groepje vrienden of
vriendinnen waar je mee optrekt.
Meld je dus gauw aan
: www.kruikenstad.nl

Kans op superprijzen!

In elke categorie worden maar
liefst drie winnaars gekozen
die kans maken op schitterende
wisselbekers én keileuke uitjes.
Op de Heuvel zal de officiële prijsuitreiking
gehouden worden. Hier kun je gezellig met je
ouders, opa en oma, vriendjes en vriendinnetjes
verder feesten bij het Happy Ouder feest.

Iedere week op vrijdag, gaan we met een voorleesboek dat we die
week hebben voorbereid in de klas, richting het gebouw van de
jongere kinderen. Net voordat we weer terug naar groep 8 gaan,
krijgen we van de juffen een nieuw boek mee om dat voor de
volgende week weer te oefenen en voor te bereiden. We wisselen
elke week van groepje. Dus soms hebben we de allerkleinste en
soms de grotere peuters.
Soms verliezen de kinderen hun geduld en gaan andere dingen
doen, maar we hebben geleerd dat het dan belangrijk is om
interactief voor te lezen. Zo hebben de kinderen ook iets te doen
tijdens het lezen.
Thuis en in de klas vertellen we altijd met trots aan iedereen
dat we de peuters mogen voorlezen en we vertellen altijd de
grappige dingen die er zijn gebeurd.

Vuurwerk Buitenschoolse Opvang
Norlandia Het Spoor
De kerstvakantie zat er weer op. De kinderen kwamen naar de BSO toe
terwijl de ouders moesten werken. Wat leuk is aan de vakantie BSO, is dat
de kinderen de hele dag kunnen spelen zoals: spelletjes spelen, bouwen
in de bouwhoek, tekenen en knutselen en gymmen. Maar ook kunnen ze
meedoen met bijzondere activiteiten.
Omdat oud en nieuw in de vakantie viel,
werd rondom dit thema een bakactiviteit
gedaan met de kinderen.
Er werden vuurwerkpijlen nagemaakt
van knakworsten en groente.
Zo smullen de kinderen!
Ook hebben we met een paar kinderen
vuurwerktekeningen gemaakt. We zijn
begonnen met wascokrijt vakjes op
papier te kleuren, daarna met zwarte
verf erover geverfd. Even de verf
laten drogen en dan met een scherpe
punt van bijv. een schaar lijntjes
trekken. Dan krijg je het resultaat
op de foto.

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

Zo lang
mogelijk
meedoen.

omdat u
online kunt
bankieren.

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

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

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Cheque voor woonproject RAC Hasseltstraat
Het woonproject van het Regionaal Autisme
Centrum Tilburg aan de Hasseltstraat kreeg
afgelopen dinsdag 29 januari een cheque
uitgereikt van het goededoelenfonds
COHESIE. Met dit mooie gebaar kan voor de
bewoners, negentien jongeren met autisme,
een lang gekoesterde wens werkelijkheid
worden.
Els Aarts-Engbers overhandigde aan
Cindy van de Sanden, teamleidster
van het woonproject, de cheque ter
waarde van € 4300,- Mevrouw AartsEngbers is maatschappelijk bestuurder en
toezichthouder, en lid van het comité van
aanbeveling. Voorheen was zij o.a. raadslid
en wethouder in Tilburg en Breda. Zij hield
een korte toespraak waarin zij het belang
van dit soort initiatieven benadrukte. Cindy
van de Sanden bedankte op haar beurt
iedereen die, op welke manier ook, een
steentje had bijgedragen aan deze financiële
donatie. Namens het RAC, de bewoners en
medewerkers, sprak ze de hoop uit dat de
overkapping snel gerealiseerd kan worden.
Het is fijn voor bewoners om elkaar binnen
en buiten op een rustige, gezellige en
ontspannen manier te kunnen ontmoeten.
Door de overkapping wordt er een extra
buitenruimte gecreëerd waar de bewoners
rustig, alleen of met elkaar, buiten kunnen
zitten en aan (sociale) activiteiten kunnen

Hoeveel? 100? Jeetje, even
100 trouwjurken ophalen!
Het is 18 december, lekker druk in
de winkel want we hebben altijd de
mooiste feestkleding. De telefoon gaat.
Bruidshuis ’t Koetsje uit Ede aan de lijn.
Of we interesse hebben in ruim honderd
gloednieuwe trouwjurken. Wel morgen
ophalen want ze gaan verbouwen.
Nu is Evelyne, de winkelmanager van Tante
Pollewop, de flauwste niet. Bovendien wil
het toeval dat ze net die volgende dag met
een busje en twee vriendinnen richting het
noorden zou rijden voor een dagje uit. Alle
jurken worden op de terugweg in de bus
geperst en vrolijk zingend: “…want in Brabant
daar brandt nog licht”, mee naar Tilburg
genomen. Gelukkig heeft de winkel wat extra
opslagruimte. Bij het uitpakken telde ze wel
bijna 150 jurken. Lieve hemel, wat een gift.
Dus, trouwlustigen in Nederland en
omstreken: inmiddels heeft Tante Pollewop
een collectie trouwjurken waar je U tegen
kunt zeggen. Vele modellen, accessoires,
schoenen, sieraden en zelfs kousen. Weet dat
een jurk bij Tante Pollewop geen 1.000 euro
of meer hoeft te kosten maar dat je een topjurk kunt kopen of zelfs huren (juist voor
mensen met een kleine beurs). Kosten 150 euro
voor huur incl. stomerijkosten. Kopen
kan tussen 150 en 500 euro. Zegt het voort.
En kijk voor een greep uit de modellen op
instagram: : tante_pollewopbruid.
Tip: Tante Pollewop voor toffe carnavals outfits.
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NIEUW KOOR IN TILBURG zoekt leden en muzikanten.
Voor de oprichting van een nieuw en gezellig gemengd koor in Tilburg zijn wij op zoek
naar enthousiaste leden m/v: een gitarist, een toetsenist/accordeonist en een
saxofonist in de leeftijd van 35 tot ongeveer 65 jaar.

Teamleidster Cindy van de Sanden (midden)
krijgt cheque uitgereikt, rechts: Mevrouw
Aarts-Engbers, links: initiatiefnemer en
directeur bouwonderneming Bart Hendriks

deelnemen. Daarnaast is het de bedoeling
dat er een extra fietsenstalling komt om de
fietsen veilig en droog te kunnen plaatsen.
Wat de bewoners betreft mag de lente
morgen beginnen.
Voor informatie over het goededoelenfonds
COHESIE en het Regionaal Autisme centrum,
ga naar : www.fonds-cohesie.nl/eerderondersteunde-projecten/woonprojecthasseltstraat-in-tilburg en : www.
regionaalautismecentrum.nl/woonlocatie/
tilburg-project-hasselstraat

Het repertoire zal bestaan uit gezellige en mooie Nederlandstalige
liedjes, maar ook populaire Engelstalige liedjes uit de jaren ‘60-’80.
Ons streven is om zo goed mogelijk te presteren, maar we verliezen
de gezelligheid van het samen zingen en repeteren niet uit het oog.
We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
Den Herdgang, Berlagehof 60 in Tilburg. Voor meer informatie of
aanmelden even bellen of mailen naar onderstaande personen:
Christine van Dijk : 013 513 21 60 / 06 40 40 01 77 : gerard.christine@home.nl
Anny Hamers
: 013 535 52 07 / 06 25 12 47 05 : annyhamers@home.nl

Huisorkest Den Herdgang De Gangmaokers is op zoek naar muzikanten
De Gangmaokers, het huisorkest van Zorgcentrum Den Hergang uit
Tilburg is dringend op zoek naar muzikanten; het gaat om koperen/of houtblazers. De bedoeling van ons orkest is om de ouderen
onder ons af en toe een leuke en gezellige middag/avond te bezorgen.
Wij repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
Den Herdgang, Berlagehof 60 in Tilburg. Wil jij onze band
versterken, maak dan een afspraak met:
Anny Hamers

: 013 535 52 07 / 06 25 12 47 05 : annyhamers@home.nl

Feniks geeft je voornemens vleugels!
Heb je ook goede voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar, maar weet je niet zo goed hoe je dit
aan moet pakken? Dan is Feniks echt iets voor jou.
Feniks is een vrouwenorganisatie op het NS-plein
en bestaat al veertig jaar, een ruime ervaring dus!
Ontmoeting
Feniks is dé plek waar je andere vrouwen ontmoet.
Gezellige afsluiting van de cursus Op Eigen Kracht, met welverdiend certificaat!
Zo is er elke woensdagochtend ‘Koffietijd’, waarbij
vrouwen van verschillende culturele achtergronden samenkomen. Voor de creatievelingen
Rode kruis (Besterd) is verhuisd
is er elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur de knutselmiddag ‘Creaties & Variaties’.
Leuke en leerzame cursussen
Wil je gezonder leven, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Doe dan mee met
‘Lekker in je Vel’ en leer alles over gezonde voeding, bewegen en ontstressen. Vind je het ook
moeilijk om je grenzen aan te geven naar anderen? Dan is ‘Opkomen voor Jezelf’ echt iets voor jou.
Voor vrouwen die rond moeten komen met een klein budget, organiseert Feniks sinds kort ook de
training ‘Lift je Leven’. Hier leer je hoe je ondanks een klein budget een leuk leven kunt leiden.
Aan het werk
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk of zoek je betaald werk? Ook dan kun je terecht bij Feniks.
Speciaal voor vrouwen die betaald werk zoeken, is er de training ‘Op Eigen Kracht’, waarin
je in een groep leert hoe je je kennis en vaardigheden kunt inzetten bij het solliciteren. Wil
je eerst aan jezelf werken, voordat je begint met vrijwilligerswerk? Bij de training ‘Op Volle
Kracht Vooruit’ verdiep je je samen met andere vrouwen in je eigen kwaliteiten en talenten.
Individuele gesprekken
Door middel van de Dromenvang-methode kijkt Feniks samen met jou naar je wensen en
doelen voor de toekomst. In drie gesprekken breng je samen met een medewerkster op een
leuke manier in kaart hoe het met je gaat op verschillende gebieden in je leven, zoals je
financiën, de opvoeding van je kinderen en je vrijetijdsbesteding. Je geeft aan waar
jij zelf mee aan de slag wilt gaan en waar je nog ondersteuning bij nodig hebt.
Info en aanmelden
Het bovenstaande is maar een kleine greep uit het complete aanbod van Feniks. Wil jij je
voor-nemens vleugels geven? Geef je dan op. Maak van 2019 jouw jaar! Meer informatie op
: www.fenikstilburg.nl of op
: www.facebook.com/FeniksTilburg.
Ook kun je bellen naar : 013 542 18 96 of
mailen naar : info@fenikstilburg.nl. Voor
sommige activiteiten of cursussen vraagt
Feniks een kleine bijdrage. Hier kun je de
Meedoenregeling voor gebruiken. Maak nu een
afspraak om je voornemens uit te voeren!

naar Centauriusweg 57

26 januari,
opening nieuwe locatie Rode Kruis

Praatje van
Wethouder
Esmah Lahlah

Linda Buiting krijgt een medaille opgespeld uit
handen van de voorzitter van district MWB van het
Rode kruis Piet van den Bosch op de opening op de
nieuwe locatie. De Vrijwilligersmedaille Openbare
Orde en Veiligheid is een officiële koninklijke
erkenning als dank voor 25 jaar inzet voor het
Rode kruis o.a. als evenementhulpverlener en
vrijwilliger bij het zwemmen met gehandicapten.

Demonstratie van het Biketeam
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Gewoonten die je tanden
kunnen verpesten

Fit op je werk met de e-bike!
Je merkt het nu al: de dagen worden steeds
langer. Nog een paar weken wachten
tot de eerste zonnestraaltjes een lach
op ons gezicht toveren, de kleurrijke
voorjaarsbloemen in het veld staan en het
weer licht is als je naar je werk reist.
Met de e-bike naar het werk
De Nederlandse forens stapt steeds vaker op
een e-bike. Deze stijgende lijn sluit ook aan bij
de trend dat mensen gezond en milieubewust
willen leven. Je krijgt niet alleen een fitter
lichaam, je verricht ook nog een weldaad voor
het milieu doordat je uitstoot reduceert.
Dit zijn niet de enige voordelen: je ervaart
minder stress en je bespaart tijd, omdat
je files en drukke knooppunten in de auto
vermijdt. Het zoeken naar een parkeerplek
behoort definitief tot het verleden. Ook kom
je niet vermoeid en bezweet op je werk aan,
omdat de trapondersteuning je een handje
helpt. En een keertje wind tegen of een
storm op komst? Geen probleem, dan zet
je de trapondersteuning toch iets harder?
Tip: vergoeding van je werk
Een aantal werkgevers biedt een fietsplan
of een mobiliteitsbudget aan, waarbij je een
korting of soms een volledige vergoeding op
de aanschaf van je e-bike kunt ontvangen.
Van Dijck Ceres bij Spijkers Fietsen
Wil je vaker op de fiets naar je werk? Dan is de
Van Dijck Ceres van Spijkers Fietsen (€1599,00)
de stijlvolle, sportieve e-bike voor jou! Bekijk
deze en meer e-bikes op
: www.spijkersfietsen.nl en kom gerust
langs voor een testrit.

Spijkers Fietsen

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?

In maart 2019 exposeert ze met een aantal
Tilburgse kunstenaars in de (leegstaande)
Vredeskerk aan Ringbaan- West 94. Het idee is
om in de doopkapel het verleden te laten zien
door middel van een projectie. Daarvoor is ze
op zoek naar foto's van de doopceremonie.

“Wie is in de doopkapel van

Drinken
Limonade, sportdrankjes, vruchtensap. Velen
zijn er gek op. Helaas zijn ze allemaal rijk aan
(natuurlijke) suikers en zuren. Deze suikers
worden omgezet in zuren en die zuren lossen
vervolgens het o zo belangrijke tandglazuur
op. Dit heet tanderosie.
Het drinken van koffie en wijn leiden niet zo
snel tot tanderosie, maar hierdoor kunnen je
tanden wel verkleuren. Witte wijn verkleurt
je tanden niet, maar maakt de tanden wel
gevoeliger voor verkleuring. Zeker als je vervolgens bijvoorbeeld rode wijn of koffie drinkt.
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 : ww.mhp-tilburg.nl

Uitnodiging Opening Lanette

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

EDITIE 4
Ondernemers
OPLAGE: 14.150
uit de wijk

Annet Vermeulen is beeldend kunstenaar.
Haar werk bestaat uit fotografie, film,
keramiek en ruimtelijk werk. Annet
werkt in opdracht en zoekt regelmatig de
samenwerking met andere kunstenaars.

Keelsnoepjes
Hoesten, kriebels in je keel? Keelsnoepje.
Maar echt gezond is dat niet. Veel pastilles
bevatten veel suiker. En door je tanden de
hele dag in suikers te laten baden vergroot
je de kans op tandproblemen.

Wat je nog niet wist
over de mondhygiënist...

FEBRUARI 2017

Oproep: FOTO’S GEZOCHT

Mondhygiënepraktijk Tilburg
ziet in de praktijk veel tandproblemen die voorkomen
hadden kunnen worden. Ze
komen vaak voort uit gewoonten waar
men meestal niet dagelijks bij stilstaat.
We willen er een paar onder de aandacht
brengen. Misschien is het gegeven advies
toe te passen in je dagelijks leven.

Wethouder
Erik de Ridder en de
C.E.O van Lanette Group
Netty Dekkers, openen op
8 februari op de nieuwe
locatie Sint Pieterspark 69,
het nieuwe Lanette
Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom.
Daarna worden er rondleidingen
gehouden waarbij u kennis kunt maken
met het nieuwste op het gebied van
beauty. Als u direct een afspraak
maakt, krijgt u 20% korting. Vanaf
19.00 uur is er een gastoptreden
van de Tilburgse ster
van het levenslied
Charlene.
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Annet: "De foto's gebruik ik voor mijn kunstwerk.
de Vredeskerk gedoopt en
In de kapel plaats ik een wand van keramische
heeft
daar foto's van en wil
platen, waarin gaten zitten. Mensen blijven
deze
beschikbaar stellen?
achter die wand staan, kunnen door een gat
gluren en zien dan afbeeldingen van een
doopceremonie. Een doop is
Neem contact op met en/of
een intieme aangelegenheid,
mail een zo groot mogelijk
met een select gezelschap en
bestand vóór 17 februari
daarom wil ik dat de kijker op
naar: Annet Vermeulen,
afstand blijft. Het lijkt me mooi
: annet@antoonet.nl
als ik afbeeldingen van een doop
: 06 45 25 51 32.
kan laten zien die daar in het
: www.antoonet.nl
verleden plaats heeft gevonden.” Vredeskerk Ringbaan-West

8 februari, Grand Opening LANETTE
Lanette is een beautykliniek, een trainingsacademy en een groothandel ineen. Alle
behandelingen zijn gebaseerd op non-invasieve
esthetische technieken. Dit zijn behandelingen
zonder operaties.
De moderne vrouw wil er altijd goed uitzien,
ze wil snel resultaat echter, zonder dat er
geopereerd wordt. Vaak zien we dat er tijdens
operaties er van alles mis kan gaan, infecties
kunnen optreden of vervelende littekens die
achter blijven. Hoe mooi is het als er gewerkt
wordt aan de schoonheid zonder die negatieve
bijeffecten. Dit realiseren we met de noninvasieve behandelingen. Denk hierbij aan
facelift, wenkbrauwlift, vetreductie, enz.
Sint Pieterspark 69

▪▪Cryolipolyse, met deze techniek ga je vet
bevriezen waardoor je op de lastige zones
vetreductie krijgt.
▪▪Plasmalift, dit wordt voornamelijk
uitgevoerd voor ooglidcorrectie en is het
alternatief van het operatief weghalen van
teveel huid van het bovenooglid.
▪▪Vacuumtherapie, dit is de non-invasieve
breast- en buttlift. Door vacuüm toe te
passen worden de borsten en billen groter.

In het nieuwe pand zijn er vijf behandelkamers beschikbaar, een trainingsruimte en
een cosmetisch laboratorium. Ook is ons
team verder uitgebreid met specialisten op
het vakgebied van medische esthetische
aspecten van de huid. Door de internationale
opleidingen zijn wij in staat huidproblemen
te signaleren en te behandelen.

Oxygen Power Facial en Fractional RF Thermolift
Lanette is altijd bezig met de nieuwste
technieken en is er ook trots op dat ze Oxygen
Power Facial naar Tilburg heeft gehaald.
Met deze techniek wordt pure zuurstof
diep in de huidlagen gebracht. Samen met
regenererende serum geeft dit een enorme
boost aan de huid. Deze techniek wordt ook
door de sterren in Hollywood gebruikt om
er constant stralend eruit te zien. Ook een
nieuwe techniek in Tilburg is de Fractional RF
Thermolift. Hierbij wordt warmte in de huid
gebracht waardoor er verstrakking ontstaat.
Dit is uitermate geschikt voor de slappe huid.

De behandelingen die uitgevoerd worden zijn:
▪▪Fillers, dit is voor vergroting van de lippen
of vermindering van rimpels. Op een heel
gemakkelijke manier kunnen lippen wat
extra volume krijgen of rimpels opgevuld
worden. In Amerika worden per jaar drie
miljoen fillers geplaatst. Ook in Nederland
staat fillers op de eerste plek.
▪▪Hifu, hierbij wordt de huid door middel van
geluid verwarmt en treedt er verstrakking
op. Hifu wordt gezien als alternatief voor de
operatieve facelift.

De openingstijden zijn veel ruimer geworden:
dinsdag en woensdag van 9.30 tot 17.00 uur,
donderdag en vrijdag van 9.30 tot 20.00 uur
en zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie of boekingen:
dmpadministratie
administratie
: www.lanette.eu
: 013 785 75 87
dmp

Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg

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

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

Natuurlijk is er ook nog de mogelijkheid om
een klassieke schoonheidsbehandeling te
ondergaan, waarbij de huid gereinigd en
gevoed wordt.

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

Ondersteuning
uw belastingaangifte
of administratie.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
MKB
| ZZP |bijparticulier
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
Informeer vrijblijvend
naar een kostenopgaaf
op maat.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
Informeer
vrijblijvend
naar
een
kostenopgaaf
op
maat.
Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

MKB | ZZP
| particulier
Belastingaangiften
| Toeslagen
| Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
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Oplossing December puzzel 2018

□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
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

De foto is gemaakt in de Gasthuisring, op nummer 5 zat vroeger kruideniersbedrijf
De Gruyter. Ernaast is de doorgang naar het Dudokhof.

Informatie van Heemkundekring Tilburg:
Het is een Rijksmonument. Het gebouw dateert van 1931 en is gebouwd in opdracht
van P. de Gruyter en Zn. (In goud op de gevel te lezen.) Een ontwerp van architect
T.P. Wilschut die in 1928 W.G. Welsing als huisarchitect van de Gruyter was opgevolgd. Het pand is
gebouwd in een expressionistische bouwstijl.
Een citaat uit ‘Tilburg, architectuur en stedenbouw 1850-1940’: “(…) een grote diversiteit aan materialen,
zoals glazen bouwstenen met cannelures bij de etalage en blauwe keramische tegels van de Porceleyne Fles
uit Delft voor de gehele onderpui. De verdieping werd voorzien van grote aan de voorzijde gekoppelde stalen
vensters met glas-in-loodvullingen en een doorgemetselde muurdam met een smalle lichtstrook van
groene glazen bouwstenen”.
Na het vertrek van De Gruyter is er lange tijd een muziekschool in het pand gehuisvest geweest en nu biedt
het onderdak aan een adviesbureau.

Met veel plezier nemen de prijswinnaars hun prijs in ontvangst. Links: Toin Maas
krijgt de nylon beautycase van Ans de Man en rechts: Bets Bressers die de rugtas
met bloemmotief krijgt uitgereikt van Charlot de Man van G de Man-Melis

Prijswinnaars December puzzel 2018

van
G de Man-Melis
gewonnen door:

Anita Dinslage
Wil Arends
Bets Bressers
Toin Maas

1 x 4 vrijkaartjes
Ontdekstation013
van het
Ontdekstation013
gewonnen door:

Jose Leijten
Giftcard t.w.v. € 25,van Kringloop Tilburg
gewonnen door:

Ilona Groenleer
De redactie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wenst
iedereen veel plezier met de prijs en

van har te gefeliciteerd

van
Plus IJselstein
gewonnen door:

GAD kettingslot
t.w.v. € 27,50
van Bike Repair Centre
gewonnen door:

Anita de
Groot

Peter Leijten
met de
bloemenbon,
op een later
moment geeft
hij de bos
bloemen aan
zijn vrouw

Bloemenbon
van All About Flowers
gewonnen door:

Peter
Leijten

Boven: Lies van Vugt poseert
met haar entreekaarten
voor de duivelmolen, een
machine voor het lostrekken
en mengen van de wol
Rechts: Marc van Houten
winnaar van de folklore
theedoek van Studio Job
poseert voor de ingang van
het TextielMuseum

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

NIEUW: gratis inloopspreekuur
Drs. Ivo Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1b
Drs. Herman Lutke Schipholt
5046 DA Tilburg
Drs. Teun Castelijns
T: 013-5362922
Nienke van Gorp-Cremer
WhatsApp: 06-13792651
E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl
www.fb.com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7
www.instagram.com/fysiomanueletherapiepraktijk

van Tante Pollewop
kringloopboetiek
gewonnen door:

Marc van Houten
Folklore theedoek van Studio Job
van het
Peter Vos
1 x 2 vrijkaarten TextielMuseum
TextielMuseum
Lies
van Vugt
gewonnen
1 x 2 vrijkaarten TextielMuseum
Wilma
Smeekens
door:
1 x 2 vrijkaarten TextielMuseum

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

Cadeaubon t.w.v. € 10,-

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!

Eva
Bouwman
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Mondhygienist
Bertine geeft het
6-pack Curaprox Be
You Tandpasta aan
Pernel van Herpt

4 x Curaprox Be You Tandpasta
6-pack 10 ml t.w.v. € 15,van Mondhygiënepraktijk
Tilburg
gewonnen door:

Pernel van Herpt,
Maria Wijnands,
Anita van Vugt,
Henriëtte van Raak

Kattenplaycircuit +
tegoedbon voor gewichtscontrole en bespreking met
voedingsassistente
van Dierenkliniek
Tilburg Oud-Noord
gewonnen door:

Kat Hilde
van de
fam. Heijnen

februari 2019

CRYOLIPOLYSE behandeling,
(vet bevriezen) t.w.v. € 120,van CNGO Centrum
2 x 1 proefpakket
voor natuurlijke
van 5 lessen
gezondheidsontwikkeling
t.w.v € 45,gewonnen door:

van LANETTE
gewonnen door:

Mari-anne
Berkers

Annemie van Puijenbroek,
K. Veldmeijer

Voederhuisje
Smulbon t.w.v € 15,Reinigingsmiddel van Tapijttegelhuis
Anselma
Tilburg
naar keuze
van
gewonnen door: Puijenbroek
t.w.v. € 15,95

van Meesterbakker
van Iersel gewonnen door:

C. Willemsen

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de foto
en weet u op welke locatie de foto van
de nieuwe opgave genomen
is? Mail dan uw oplossing voor 22 februari naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan
bij het insturen van uw antwoord: naam, adres,
e-mailadres en locatie foto.

Opgave februari

Onder de mensen die het juiste antwoord
geven worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ een boeket van bloemisterij all about
	flowers, : www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een nylon beautycase van 			
lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis,
: www.gdemanmelis.nl
ÎÎ Onder de overige juiste inzenders

U krijgt bericht wanneer u één van deze prijzen
heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant
en op : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord
worden het antwoord en de namen
van de winnaars gepubliceerd.

van
R.J.Dierenbenodigdheden
gewonnen door:

Liek
Lenaers

Ellen Struijcken

Verhaal van
Tilburg
Na twee eerdere
succesvolle uitgaven van
‘moNUmenten in Tilburg’
is deel 3 in deze serie:
‘moNUmenten in Tilburg
201 – 300’ in december
verschenen. In dit boek zijn
moNUmenten in Tilburg – deel 3
opnieuw honderd rijks- en
gemeentelijke monumenten en monumentwaardige gebouwen in Tilburg samengebracht. Het
boek is een uitgave van heemkundekring Tilborch, die in 2019 haar vijftigjarig jubileum viert.
Oude woonhuizen, scholen, pakhuizen en kloosters. Het Tilburgse straatbeeld is rijk aan
dergelijke gebouwen. Al tweehonderd geselecteerde gebouwen werden samengebracht in
deel 1 en 2 uit deze serie. Veel ervan hebben inmiddels de status van gemeentelijk monument
of rijksmonument gekregen. De honderd gebouwen die tussen 2016 en 2018 wekelijks in
de rubriek ‘moNUment van de week’ in de weekkrant Stadsnieuws zijn geplaatst, zijn nu
verzameld en gebundeld in deel 3: ‘MoNUmenten in Tilburg 201 – 300’.

wordt 5 x een WTON tas

of 5x een WTON pen
verloot. Ook te koop bij de
redactie. Bent u blij met de wijkkrant en wilt u
dat deze kan blijven bestaan? Koop dan de tas
€ 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00. Zo steunt u de
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Stuur een mailtje
naar de redactie, dank u wel
voor uw bijdrage.

Kluifjes
pakket

van Dierenspeciaalzaak
Discus Animo
gewonnen door:

Foto: Anne-marie Berkers

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

Het boek bevat honderd kleurenfoto’s van monumenten en monumentale gebouwen
in Tilburg. Het verhaal van de panden wordt onder andere verteld aan de hand van de
vroegere bewoners of gebruikers. Ook wordt uitgelegd wat een pand op cultuurhistorisch en
architectonisch gebied zo interessant maakt.
Zo draagt deze uitgave opnieuw bij aan het
Fysiotherapie
verhaal van Tilburg. Meer informatie
: www.heemkundekringtilburg.nl
Manuele Therapie

Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

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
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Samenwerken aan een fijne wijk
om in te wonen werken en spelen
Wijkraad

Mijn kerstpakket

Door: een dankbare wijkgenoot

Zo! Deze middag maar weer eens naar Pater Poels om de broodvoorraad aan te vullen.
Eenmaal aangekomen, o jee wat een lange rij weer vandaag. En steeds opnieuw zie ik
een man voorbij komen met in zijn handen een grote, grijze plastic bak. Ik vraag me af,
of het hier om een groter huishouden gaat, dat meestal wat meer krijgt, dan een
eenpersoons huishouden.
Eenmaal binnen gekomen, krijg ik naast het brood en fruit, ook zo’n mooie grijze bak.
Een van de jongens plaatst hem op mijn scootmobiel, daar hij voor mij te zwaar is om op
te tillen. Helemaal overrompeld rij ik zo snel mogelijk naar huis. Ik had zelfs hartkloppingen.
Zou ik nu echt een kerstpakket hebben gehad?! Eenmaal thuis, eerst even bijkomen met
een kopje koffie, om daarna te gaan uitpakken. Jazeker, de ene wow na de andere wow.
Volop lekkere dingen, die je zelf niet zo makkelijk koopt. Van ananas in blik tot en met zoute
drop, enz. Te veel om op te noemen. Deze dag wordt door mij nooit meer vergeten. Een
gelukkig en gevuld gevoel, daar gaat het toch allemaal om. En dat er ook aan jou wordt
gedacht. Al die mensen, die zich uitsloven om voor ons, toch maar weer wat extra’s te doen.
Zodat wij ook een fijne kersttijd hebben. Blij van binnen, een lach op mijn gezicht, spring
ik onder de lakens, en droom van een gouden Kersttijd, die niemand mij meer afneemt.

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

Den Herdgang kreeg een heel apart gevoel van binnen.

Thuis in
Theresia

Wat gebeurt
er allemaal
in uw wijk?
Weet u alles
over uw wijk?

Ga naar
wijktheresia.nl
en vindt wat u
zoekt...

Dinsdag 22 januari, heropende Woonzorgcentrum
Den Herdgang haar restaurant. Dit gebeurde
na een korte verbouwing. Zowel het restaurant
en Bruin Café zijn klaar. Het leven kan gevierd
worden op Den Herdgang! En er kan ook dagelijks
op twee momenten warm gegeten worden.
Met deze heropening, mag duidelijk zijn, dat Den Herdgang zeker niet gaat sluiten, zoals in de
wandelgangen wel gefluisterd werd. Den Herdgang leeft meer dan ooit! Iedere dag zijn de medewerkers en vrijwilligers bezig om van iedere oude dag een nieuwe dag te maken.
De opening werd door niemand minder dan Corry Konings verricht. Corry trotseerde de sneeuw en
bracht de bewoners van Den Herdgang een uur lang plezier. Alle liedjes werden luid meegezongen.
Bewoners raakten geëmotioneerd en genoten met volle teugen van dit bijzondere optreden. Nadat
Corry afscheid nam met ’Adios Amor’, stond Jurgen Jonkers te popelen om de microfoon over te
Ook Jurgen maakte er weer een groot feest
Koersdocument Spoorzone nemen.
van! De middag eindigde met allerlei lekkere
De Wijkraad Theresia en de bewonersproeverijtjes vanuit onze keuken. Met accordeongroepen Planteam Theresiazone, BST,
muziek op de achtergrond. “Een middag om nooit te
Klankbordgroep Spoorzone, maken zich
vergeten!”, “Dat we dit nog mogen meemaken!”, “Wat
zorgen over de wijze waarop besluiten
hebben we genoten!”, en deze woorden kwamen
in het Spoorzone gebied tot
niet alleen uit de monden van onze bewoners: ook
stand zijn gekomen.
vrijwilligers en medewerkers genoten met volle teugen.

:www.wijktheresia.nl/reactiewijkraad-op-koersdocumentspoorzone

Reacties van wijkbewoners zijn welkom.
: info@wijktheresia.nl

Woont u in de buurt van Den Herdgang? Weet dan,
dat u altijd welkom bent. Als buurtbewoner kunt u
gebruik maken van de faciliteiten. (Zie pagina 11 van
deze wijkkrant of neem contact op met Den Herdgang)

februari 2019

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. U dus ook!
Stuur uw bijdragen dus door via www.wijktheresia.nl.
(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd,

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

Activiteiten in Brasserie de Refter
U bent welkom!
Donderdag 14 februari
Optreden van Trudy Bouwman
15.00 - 16.30 uur. € 5,00
Donderdag 21 februari
Bingo
15.00 tot 16.30 uur. € 4,00 met koffie/thee

Pop-up museum
Expositie schilderkunsten
van Anne-Marie Pullens
Openingstijden: elke dag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zijn op zoek naar:
Woensdag 27 februari
vrijwilligers die mee willen helpen
Bonteavond door medewerkers
bij de avondmaaltijd, van 16.00 uur
19.00 tot 21.00 uur. € 5,00 met koffie/thee tot 19.00 uur. Dagen in overleg.
1 Maart Carnaval
Biljartvrijwilliger, een uurtje
Rondje vuraf in Brasserie de Refter
per week in overleg.
15.00 uur tot 16.30 uur. €5,00 met drankje
Graag contact opnemen met
4 en 5 maart Carnaval
vrijwilligerscoördinator
U bent welkom in Brasserie de Refter Margreet de Jong, 013 549 26 00,
vanaf 15.00 tot 16.30 uur. € 5,00
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.
Dagelijks geopend van
8.00 tot 19.00 uur.

zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt...)

Bekijk het ook
en doe mee:
via uw
computer.

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

Loop eens binnen voor onze
lunchaanbiedingen,
hapjes, thema-avonden
of voor een kopje koffie
met iets lekkers erbij.
Dagelijks een warme maaltijd
van 11.45 tot 13.30 uur
65+ € 8,35 gasten € 11,25

www.wijktheresia.nl
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Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken.
Warme maaltijd,
van 12.00 - 13.45 uur en
van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
Clubactiviteiten
Bewegen
Maandag 10.45 - 11.30 uur
Sjoelen
Maandag 14.30 - 16.00 uur
Handwerken
Woensdag 9.30 - 11.45 uur
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur
Bruin Café
Op vrijdagavond is ons Bruin Café
tot 20.00 uur geopend.
Kom gezellig ‘Efkes buurten’.
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Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl
Deelname activiteiten?
Mail dan naar
Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan
de activiteitenkalender.
Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/
denherdgang
Meedoenregeling
Heeft u recht op de meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in
Den Herdgang. Meer informatie
via Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.

Woonzorgcentrum
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Ontspanning
Woensdag 13 februari
Sjoelen tegen Jong Nederland.
19.00 uur
Donderdag 14 februari &
donderdag 14 maart
Kunt u nog zingen zing dan mee.
15.00 uur
Vrijdag 15 februari
Gezelligheidskoor De vrolijke Noot.
14.30 uur*
Woensdag 6, 13 & 20 februari
Basisschool De Vijf Hoeven trakteert.
10.30 tot 11.45 uur
Mode en verkoop
Donderdag 14 februari
Harry Kerkhofs Mode
10.00 tot 11.30 uur

*Entree zonder welzijnspas: € 5,00.

09.00 - 11.30
12.00 - 14.00

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

16 - Eucharistieviering - 16.00
17 - Zondagmatinee met optreden
van Peter van Berkel - 14.30
19 - Samen Zingen - 14.30
26 - Dinsdagmatinee met optreden
van Duo Nostalgia - 14.30

Ben of ken je iemand die bij
De Bijsterstede vrijwilligerswerk wil
komen doen? Dan nodigen wij je uit
om geheel vrijblijvend contact op te
(laten) nemen met
dhr. Alex Hendrickx.
Bel 013 549 61 00 en ontdek of
jouw interesses en mogelijkheden
aansluiten met hetgeen wij jou te
bieden hebben.
Mailen kan natuurlijk ook:
a.hendrickx@dewever.nl

02 - Carnaval Eucharistieviering
- 16.00
03 - Zondagmatinee met optreden
van Bart van Loon - 14.30
05 - Carnavalsmiddag met diverse
bandjes en haringhappen
- 14.30
12 - Dinsdagmatinee met optreden
van Erik Potters - 14.30
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

Maandag 4 maart,
Gangmaokersmiddag
met het orkest van
C.V. De Frutschuppers vooraf
van 14.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 5 maart,
Bart van Loon, met
blaasorkest Proost! vooraf
van 14.00 tot 16.30 uur

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

Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

Koffie drinken:
Warme maaltijd:

Zondag 3 maart,
Snertconcert van ons
huisorkest De Gangmaokers
van 11.30 tot 13.00 uur

NL Doet
Vrijdag 15 maart is het NL Doet, de dag
dat heel Nederland vrijwilligerswerk
doet. Wilt u ons helpen in onze tuin?
Meld u dan aan via
https://nldoet.nl/klus/lekkertuinieren-de-buitenlucht

Extra activiteiten

12 - Dinsdagmatinee met optreden
van De Leye Zangers - 14.30

Dinsdag 26 februari,
Brabantse Koffietafel.
Kosten; € 12.50, opgeven in
restaurant. Aanvang 17.15 uur.
Rond 19.30 uur bezoek van Prins
Etienne d’n 1e met zijn gevolg.

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

van 8 febr. t/m 14 maart.

Dagelijkse openingstijden
restaurant ‘Ons Genoegen’:

Carnaval.

We komen graag met je in contact,
want…

Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk
binnen de Bijsterstede? Dan
kunt u contact opnemen met
Alex Hendrickx, coördinator
vrijwilligers.
De Wever Thuis
24-uurs zorg met een indicatie
van CIZ, thuiszorgadvies
van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie tel: 0800 339 38 37
Appartementen huren
Appartementen huren bij de
Bijsterstede? Informatie:
Frans van Gurp.Tel: 0800 339 38 37
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WIJKNIEUWS

Nieuws van de gemeente Tilburg

Beter aansluiten bij wat er gebeurt in de buurten van Oud-Noord

Ondersteuning voor wie het niet zo
breed heeft
Voor Tilburgers met een laag
inkomen in de gemeente
Tilburg bestaan ondersteunende
maatregelen.
Gratis budgetcursus
Als u wel eens geld tekort komt
of het moeilijk vindt om overzicht te houden, is de meerdaagse gratis cursus 'uitkomen met
inkomen' misschien wat voor
u. Er staan in februari en maart
nieuwe cursussen gepland.
Aanmelden kan via
www.tilburg.nl/budgetcursus/.

De gemeente wil in 2019 vragen uit de buurten
van Oud-Noord ophalen én aansluiten bij de
initiatieven van wijkbewoners. We kijken bijvoorbeeld samen met de wijkraden naar wat er in de
openbare ruimte moet worden aangepakt. Ook
bespreken we per buurt wat de opgaven zijn op
veiligheids- en sociaal-economisch gebied.
Als u ideeën heeft over verbetering van zaken in uw
buurt of advies wilt over een leuk initiatief, gaan
we graag met u in gesprek. Dit kan in één van onze
wijkcentra of bij u thuis. Onderaan deze bladzijde
staan de namen van de medewerkers van team
wijken in Oud-Noord en hun contactgegevens.
Markt voor school, stage en werk
De gemeente kreeg regelmatig vragen van bewoners of er iets kon worden bedacht in de wijk om
mensen te helpen bij een studiekeuze of om ze

meer kans te geven op werk. Daarom organiseren
we in 2019 een School/stage/werkmarkt. Dit is
op het Nassauplein op 22 juni van 13 tot 17 uur.
En omdat er veel technische mensen nodig zijn,
hebben we de zogenaamde Technobiel geregeld.
De Technobiel heeft twee verdiepingen vol proefjes
en experimenten en laat de laatste technieken zien.
Natuurlijk nodigen we ook werkgevers uit, met
name die met moeilijk vervulbare vacatures.
De markt is een samenwerking van wijkbewoners,
gemeente Tilburg, ContourdeTwern, R-Newt,
de politie en verschillende scholen. Heeft u nog
ideeën, suggesties of vragen, dan horen wij dat
graag. U kunt altijd mailen of bellen naar
Shirley van den Broek (shirleyvandenbroek@
contourdetwern, telefoon: 013-4649210) of
NataschaVerhaaren (voor contactgegevens zie
rechts onderaan de pagina).

Hulp met het invullen van
formulieren
Er zijn tientallen regelingen
waarmee u uw inkomen kunt
verhogen. Soms maken mensen
daar geen gebruik van omdat
ze de formulieren niet hebben
of niet kunnen invullen. Roep in
dat geval de hulp in van Formulierenhulp Dichtbij: een gratis
service van ContourdeTwern en
Humanitas. Zij helpen mensen bij
het zoeken naar regelingen om
hun inkomen te verhogen.
De hulp is gratis en makkelijk.
De vrijwilligers kunnen u helpen
met het aanvragen van bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering minima

(niet voor advies over de
verzekeringen), kwijtschelding
gemeentelijke belastingen,
leerlingenvervoer, meedoenregeling, huurtoeslag, kindgebonden
budget en zorgtoeslag.
Een keer per week is er spreekuur in het wijkcentrum. U kunt
zonder afspraak langskomen.
Neem wel alle papieren mee die
nodig zijn voor het volledig invullen van het formulier. Kunt u niet
naar een wijkcentrum komen,
dan komt de Formulierenhulp
bij u thuis. Bel voor een afspraak
013 549 86 46.
Meedoenregeling
Alle Tilburgers kunnen meedoen
aan leuke, leerzame of gezonde
activiteiten. Voor mensen met
een laag inkomen is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen een keuze maken uit
diverse activiteiten. Het aanbod
is groot, met meer dan 1700
activiteiten zit er voor iedereen
wat tussen.
Aanvragen kan tot en met 30
november 2019 via de website
www.tilburg.nl. Het formulier is
eenvoudig en kan met of zonder
DigiD ingevuld worden.

Vrijwilligers buurtpreventie gezocht
Sinds een aantal jaar zijn er in Loven-Besterd,
Theresia en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
buurtpreventieteams actief. Pasgeleden zijn
enkele vrijwilligers gestopt, daarom zijn we op
zoek naar versterking. Vindt u een prettige en
veilige buurt belangrijk? En heeft u interesse om
lid te worden van het buurtpreventieteam?
Meld u dan aan als vrijwilliger.

en krijgt een kledingpakket, zaklamp en
identiteitspasje;
- U hebt direct contact met uw wijkagent en wordt
geïnformeerd over wat er met uw informatie is
gedaan;
- U krijgt een basistraining waarin u leert wat er
wel en niet van u verwacht wordt;
- Indien nodig zijn extra workshops/trainingen
mogelijk;
- Aan het einde van het jaar krijgt u een attentie.
Resultaat
De buurtpreventieteams zijn de meeste dagen van
de week te vinden op straat.
Het surveilleren in de wijk werpt zijn vruchten af.
Door de zichtbare aanwezigheid van buurtpreventieteams en de inzet van vrijwilligers is het aantal
woninginbraken aanzienlijk afgenomen. Ook voelen
bewoners zich veiliger in de wijk.

Wat doen de vrijwilligers?
De leden van het buurtpreventieteam zijn de extra
ogen en oren van de politie en de gemeente in de
wijk. Samen werken zij aan een veilige en prettige
buurt. De vrijwilligers surveilleren in koppels of
groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats
met de wijkagent, die de vrijwilligers ook vertelt op
welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig
zijn. De vrijwilligers zijn te herkennen aan speciale
kleding met fluorescerende banden erop.
Ook kunnen zij zich legitimeren als dat nodig is.
Welke extra's krijgt een vrijwilliger?
- U wordt vrijwilliger van de gemeente

Belangstelling
Heeft u interesse om lid te worden van het buurtpreventieteam? Stuur dan een mail naar:
buurtpreventie@tilburg.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/veiligheid of neem contact op met uw wijkagenten. Zij
zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844.
Ook kunt u voor de buurtpreventieteams LovenBesterd en Theresia contact opnemen met Paul
van Esch van de gemeente. Hij is bereikbaar via
e-mail: paul.van.esch@tilburg.nl. Voor Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt kunt u contact opnemen
met Natascha Verhaaren van de gemeente
(06-13 20 93 39) of met de coördinator van het
team Ton Melis (tel. 06-83 69 12 21).

Budgetcursus

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

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

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

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

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg
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Cultuur & Creativiteit tijdens KNIT&KNOT begin april

De mooie Koepelhal in Tilburg vormt 4-5 en 6 april het decor van de 7e editie van KNIT&KNOT, de Brabantse Brei- en haakdagen!
Een event voor iedereen die houdt van haken, maar ook van breien, vilten, macrameeën, spinnen en borduren. Dit jaar is het
thema Cultuur & Creativiteit. KNIT&KNOT treedt buiten de landsgrenzen met allerlei workshoptechnieken gekoppeld
aan het land van herkomst! Draad verbindt!
KNIT&KNOT is voor iedereen!
Shoppen bij exposanten of aanschuiven bij specialisten voor
make & takes, workshops of een masterclass. Of je nu net
begint of al de nodige ervaring hebt. Inspiratie genoeg bij
bekende bloggers, designers en auteurs. En ook bij de
verrassende nieuwe deelnemers op de beurs, is veel
creativiteit te ontdekken! Leuk als je vriend(inn)en vragen,
waar je die gave sjaal, dat toffe kussen of die trendy poef vandaan hebt. Dan kan je dan met
trots zeggen: “Zelf gemaakt!”
Vanaf 10 februari: inschrijven live workshops via website
Voor het eerst wordt er een continue masterclassprogramma aangeboden: ‘Broodje Breien’.
Onder het genot van een hapje en een drankje krijg je 1,5 uur intensief informatie en
onderricht en ga je echt de diepte in met diverse handwerktechnieken! Andere Workshops
op de beurs zijn o.a. uit het Midden Oosten Mozaïek breien en Wat is het geheim van
de mutsen uit het Andesgebergte? Uit Europa pakken we o.a. de techniek Surrealistisch

24 januari opende de LocHal officieel haar deuren
Een inkijkje in de LocHal, links: van
,
beneden
naar boven met op de
voorgrond één van de beweegbare
leestafels op wagonwielen die
ook als podium kunnen worden
gebruikt. Rechts: van boven
naar beneden met een kijkje op
één van de metershoge textiele
wandelementen vervaardigd door
het TextielMuseum

breien aan en uit Estland Extreem 3D breien. Als je echt met een verhaal thuis wilt komen,
duik je de masterclasses in! Vanaf 10 februari staat de informatie over deze workshops
live op de website : www.knitenknot.nl en kun je jezelf daarvoor inschrijven.
Cultuur & Creativiteit
Welke handwerktechnieken worden er in bepaalde landen gebruikt en hoe zijn deze te
combineren met andere technieken? Als decoratief element op een (spijker)jasje, als hoofdoek,
woondeken, vintage kussen of in combinatie met een leuk schilderijtje voor aan de muur! We
hebben ook internationaal gezelschap en exposanten die nieuwe garens uit het buitenland tonen,
die nergens anders in Nederland te vinden zijn. ‘The little treasures’, waar iedereen dol op is!
Kom kijken, kopen maar vooral doen
Blok je agenda voor KNIT&KNOT op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april van 10.00 tot
17.00 uur. Meer informatie en vroege kaartverkoop via : www.knitenknot.nl. In de
voorverkoop betaal je online € 8,50 p.p. incl. goodiebag zolang de voorraad strekt. Aan de
kassa betaal je € 10,00 p.p.

Ontwerp Noordentree gemaakt door Pien den Hollander
Een ooit van de wereld afgesloten gebied in Tilburg, is met de
opening van de LocHal een van de meest uitnodigende plekken
van de stad geworden. Ze is met open armen ontvangen en
in gebruik genomen.
Pien den Hollander:
“Aan mij was de eer om aan de noordzijde van de LocHal een entree
te ontwerpen die bezoekers op een bijzondere manier welkom heet
in de nieuwe huiskamer van de stad. Er zal een nieuwe kraan
geïnstalleerd worden in de entree. Daaraan hangt een plaat staal
die de afsluiting vormt. Dit beeld verwijst naar de locomotieven
die al die jaren door de hal werden verplaatst: zwevend staal.“
Tussen openings- en sluitingstijd zal de deur altijd in beweging
zijn. De kraan verplaatst het staal langzaam naar achteren en weer
terug naar voren, terwijl het een halve slag draait. Deze 'transitie'
symboliseert onder andere de verbindende rol die de LocHal heeft
gespeeld en zal blijven spelen.
Als alles volgens de planning verloopt, zal de deur in juni functioneel
zijn. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen!
Boeken en de oude ophijshaken
in een en dezelfde ruimte

Meer informatie: www.lochal.nl

Postzegel en Munthandel

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

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com
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Activiteiten in de wijk(centra)

26: 12.00u, Bijzondere ontmoeting Carnaval, SST6
20.00u, lezing en gesprek door
ma. van 18.00 tot 19.00u, gratis Inloopspreekuur
Bert van den Bergh, Kunstmaan9
Galerie Atelier Pjotr: wo. 10.00u, do. 14.00u,
28: 19.00u, Boekproeverij & film, De Poorten8
Lessen schilderen en boetseren
20.00u, Bonte avond rond boekpresentatie
TextielMuseum: t/m 3 mrt., Expositie 'KLEUR
fietstocht Paul van Est, met muziek,
& ABSTRACTIE Generaties in Dialoog',
acrobatiek, literatuur en VJ s, Kunstmaan9

Laatste films van het 10 seizoen in De Poorten
Entree € 4,50 inclusief een consumptiebon en popcorn. Aanvang van de films is
om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur.

8 maart THE LEISURE SEEKER
Ella en John besluiten de zorg van hun artsen en hun volwassen
kinderen te ontvluchten. Hij is een verstrooide professor maar nog
goed ter been, zij is fragiel maar heeft veel pit. Aan boord van hun
camper – de Leisure Seeker – trekken ze van Boston naar Key West.
Ze beleven momenten van extase en angst en vinden hun passie
voor het leven en de liefde terug tijdens deze reis vol verrassingen.
Twee grootheden samen: Donald Sutherland en Helen Mirren.

De eerste film van de
ZesZaligeZomerfilms
2019 is ABOUT SCHMIDT
en wordt getoond
op vrijdag 12 april
in Het Spoor:
Aanvang: 19.30 uur,
kaartverkoop 19.00 uur én in de voorverkoop
bij de receptie van Het Spoor,
Schaepmanstraat 36, : 013 542 16 64.
Reserveren is niet mogelijk. Entree: € 4,- incl.
filmkaartje, portie popcorn, drankje en hartig
hapje. Bij iedere voorstelling zijn er twee
vrijkaartjes te winnen!
Meer filminformatie in de volgende editie
van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord (14 maart).

15 februari, Lekker dansen in
wijkcentrum De Poorten

Carnaval is hossen en
springen. Om dat wat
soepeltjes te doen is
oefening nodig, dus
kom bij ons dansen!

Borst(en), buik, billen, dijen,
armen, heup en knieën alles komt in beweging:
het ene deel bij het ene dansje, het ander
deel bij een ander dansje, en er zijn zelfs
dansen waarbij alles meebeweegt. Onze dj
draait weer heerlijke, zeer dansbare muziek
en dat het gezellig is mag reeds bekend zijn.
Ook de nootjes en de hapjes staan klaar en dat
voor slechts € 3,- entree. De eerstvolgende
dansavond is op vrijdag 15 februari in MFA
De Poorten, Hasseltstraat 194. Zaal open om
19.15u, muziek en dansen van 20.00 tot 23.30u.

2 Nieuwe activiteiten wijkcentrum De Poorten:

Mankracht: elke dinsdagochtend 08.45 tot 11.45 uur, 12 februari tot en met 18 juni:
trainingen/workshops zelfredzaamheid en zelfvertrouwen voor mannen vanaf 18 jaar.
Wereldreis: 'Proef de cultuur van....' maak je een reis door de wereld en duik je dieper in de
cultuur van je buren. zie data agenda WTON pg. 14.
Meer informatie receptie De Poorten of aanmelden : sjoerdvandenhoff@contourdetwern.nl

Wijklunches in Het Spoor

t/m 12 mei., Expositie Cultural Threads
LocHal: t/m 31 jan., Expositie De Jaozeetie, StadsBalkon Maart
t/m 24 feb., Wobbyaanland, Expositieruimte 1 t/m 5: Carnaval Kruikenstad,
Vredeskerk: mrt., Expositie 'Doop', Annet Vermeulen
Ongelooge waor, 55 jaor!?
Stichting Stadstuin Theresia6:
programma's C.V.'s en meer zie pg. 1 t/m 5

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

8 februari MÉDECIN DE CAMPAGNE
Jean-Pierre is een huisarts van de oude stempel, met een drukke
praktijk op het Franse platteland. Wanneer bij hem kanker wordt
geconstateerd, krijgt hij een vervanger, Nathalie. Die is nog maar net
begonnen als arts en niet gewend aan het dorpse leven. Maar ze laat zich
niet kennen en gaandeweg weet ze de harten van de dorpsbewoners
voor zich te winnen. En dat van Jean-Pierre die niet anders kan, dan
toegeven dat ook hij vervangbaar is. Een heerlijke tragikomedie.

2019 is alweer het zesde jaar van de
ZesZaligeZomerfilms.

Agenda

Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat:

e

In Wijkcentrum Het Spoor draaien
weer de ZesZaligeZomerfilms

februari 2019

Aanvang 12.00 uur, € 2,50 p.p.
Vooraf aanmelden en betalen tot
en met donderdag voorafgaand
aan de wijklunch bij Het Spoor.
Eerstvolgende wijklunch: 23 februari

Vrijwilligers organiseren voor bewoners
van de wijk maandelijks van 12.00 tot
13.00 uur een wijklunch in wijkcentrum
Het Spoor. Meestal is er tijdens de lunch
een muzikaal optreden, een gitarist, een zanggroepje, of een zangeres en aansluitend
aan de wijklunch volgt meestal een informatieve middag.
Ellen Jonkers, vrijwilligster wijklunch Het Spoor: “Op woensdag 9 januari zijn wij gaan eten
bij Gasterij de Topper in de Enschotsestraat in Tilburg. Dit etentje hebben wij, vrijwilligers
van de wijklunch, aangeboden gekregen van de Wijkraad Loven-Besterd. Wij werden op de
Hallo Twan,
laatste wijklunch in december door hen in het zonnetje gezet, omdat er zoveel gedaan wordt
voor de gasten die iedere maand komen eten in Het Spoor. Daarvoor heel hartelijk dank!”

1: 15.00u, Rondje vuraf, Brasserie de Refter JZ7
2: 20.00u, Carnavalsavond ANJ4, De Poorten8,
3: !!12.30u, D'n Opstoet 2019, Tilburgse binnenstad
4: 12.00u, Eten en orkesten, St. Aoda2
13.30u, Kindercarnaval, ANJ4, De Poorten8,
Een aantal wekelijkse activiteiten wijkcentra :
13.30u, Kindercarnaval, De Juinen, De Wissel8
De Poorten8: di.: 12 feb. t/m 18 juni, Mankracht
14.30u, Kruikenbruiloft, Korte Heuvel
vr.: 14.00u, Bingo
14.30u, Gangmaokersmiddag, Den Herdgang7
Het Spoor8: 1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo
5: 13.30u, De Kènderstoet, Tilburgse binnenstad
De Baselaer8:
14.30u, Carnavalsmiddag, Den Bijsterstede7
di.: 13.00u, Spreekuur hulp en ondersteuning
wo.: 13.00u, Volksdansgroep Shalom
8: 18.45u, Film, De Poorten8
do.: 14.00u, Bingo
12: 19.00u, Dialoogavond wereldreis, De Poorten8
Een aantal wekelijkse activiteiten woonzorgcentra:
13: 20.00u, De mus variété, Kunstmaan 9
Den Herdgang7: oneven weken op di.: 19.00u, Bingo 14: Editie maart WTON
even weken op wo.: 14.30u, Bingo 15: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
De Bijsterstede7: wo.: 14.30u, Bingo
19: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
Joannes Zwijsen7: laatse do. vd maand: 15.00u, Bingo
20: 14.00u, Syrische spelletjes v kinderen, De Poorten8
Februari
21: 19.30u, Lezing fotograaf W. van Dusseldorp, SST6
22: 18.00u, Afsluiting wereldreis, De Poorten8
8: 15.00u, Grand opening van Lanette center,
Sint Pieterspark 69 23: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
18.45u, Film, De Poorten8
26: 12.00u, Bijzondere ontmoeting Pasen, SST6
9: 44jarig-jubileum feest, DB Bloaskapel,
29: Deadline artikelen editie april WTON
‘t Uilennest
30: 20.30u, Leutergala C.V. De Juinen, De wissel8
12: 20.00u, Lezing Paul van Tongeren, filosoof
van het nihilisme, Kunstmaan9 April
4 t/m 6: KNIT&KNOT, Koepelhal
14: 19.00u, Buurtontmoeting, SST6
12: 19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
15: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
13: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
19: 12.00u, Eten en sjoelen, St. Aoda2
16: 12.00u, Paas-in brunch, St. Aoda2
21: 13.30u, Bingo SST6
17: 19.30u, Lezing Peer Elshout, SST6
19.30u, Tuinadviezen Geert Brunink, SST6
18: Editie april WTON
19.30u, Presentatie Syrië, De Poorten8
19: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
22: Deadline artikelen editie maart WTON
21: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
23: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
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 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. aanmelden/betalen t/m do. voorafgaand van de wijklunch receptie Het Spoor8
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A, info@stadstuintheresia.nl, www.stadstuintheresia.nl
7Woonzorgcentra pg. 10 en 11 www.dewever.nl
8Wijkcentra contactgegevens zie www.contourdetwern.nl, ContourdeTwern pg. 16 en zie de WijkFb.com op pg. 14
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, www.kunstmaan.nl
10ZesZaligeZomerfilms in Het Spoor, € 4,- kaartverkoop 19.00 uur receptie Het Spoor8

Activiteiten Stadtuin Teresia
Do 14 feb: 19.00 tot 21.00 uur:
Buurtontmoeting, vrijwilligers in het
zonnetje, vrije inloop.
Neem je buur gezellig mee.

Do 21 febr: 19.30 uur, Lezing: Klimaatverandering
en wat dat betekent voor de Stadstuin Theresia,
door ecoloog Geert Brunink.
Wo 21 mrt: 19.30 uur, fotograaf Wil van Dusseldorp
laat foto’s zien van Theresia en vertelt over hoe
hij de wijk in veertig jaar zag veranderen.

BIJZONDERE ONTMOETINGEN
Di 26 feb: 12.00 tot 16.00 uur Carnaval, eigen bijdrage € 2,50
Di 26 mrt: 12.00 tot 16.00 uur Paaseieren beschilderen, eigen bijdrage € 2,50
i.s.m Zonnebloem, Thebe, KBO, Zorgatelier, ContourdeTwern, e.a. aanmelden via eigen
organisatie of info@stadstuintheresia.nl.
Meer informatie en andere activiteiten
: www.stadstuintheresia.nl
Wijkinformatie
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

Te koop

Wijk Facebookpagina’s

fb.com/mfahetspoor
fb.com/wijkcentrumdepoorten
fb.com/Wijkcentrum-de-Baselaer
fb.com/vriendenvandewissel
fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Wijkraden

Te koop: Commercieel pand

Wij hebben enkele jaren geleden een
advertentie
door jullie laten maken. Die
moet natuurlijk
ook nog worden aangepast
met
alle bestemmingen
Wijkraad
Loven-Besterd

De wijklunches en de
Goirkestraat 19, vanaf februari 2019
p/a Schaepmanstraat 36
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En ik ben
vervelend,
maar ik moet
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uiterlijk
21 september aanleveren
voor de wijkkran
www.goirke-hasselt.nl
op deze pagina
hoog model mt 39: https://link.marktplaats.nl/
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Wijkraad

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

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

Wijkorganisatie De Ring
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie
m1367987228woensdagavond aan te leveren.

Wilt ubijgaand.
ook:
Voor de zekerheid doe ik de advertentie

ÎÎ een aankondiging van uw

activiteit in de agenda?

ÎÎ uw contactgegevens in de

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

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

wijkinformatie?
ÎÎ iets te koop/te huur aanbieden?
Meer informatie, stuur een mail naar

: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.

nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

p/a Hoefstraat 175
info@de-ring.org

www.de-ring.org
fb.com/DeRing175

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang
Berlagehof 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

013 549 26 00

013 583 18 00

herdgang@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

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

Basisscholen

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool Den Bijstere
Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl

013 542 37 72

www.denbijstere.nl

Basisschool De Cocon
Hoefstraat 173
info.cocon@tangent.nl

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Kindercampus Oculus

Bankastraat 2
013 543 46 43
oculus@opmaat-scholen.nl
www.oculuskindercampus.nl

Kinderopvang

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Schaepmanstr. 42
013 744 01 50
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor
Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617
013 581 10 90

06 55 11 52 81
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Administratie
dmp administratie

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

Administratiekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB
Dudokhof 49
06 48 13 03 82
infoadministratiekantoor@kpnmail.nl

Auto

AutoZorg Mutsaers

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

Bibliotheek

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 1000
kennismakerij@bibliotheekmb.nl

Bloemen

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

Bowling

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

Creatieve workshops
Ontdekstation013
06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dieren

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

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

R.J.Dierenbenodigdheden

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

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

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

Evenementen

a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/de-vijf-hoeven
Peutercrèche Poorten (2,5-4 jaar)
Hasseltstraat 194
013 464 92 26

Fiets

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

www.knitenknot.nl

Kindercampus Oculus

St Willebrordplein 6
013 532 37 37
oculus@sterrekinderopvang.nl
www.oculuskindercampus.nl

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-besterd

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

18-19-20 okt

info@paperpassion.nl www.paperpassion.nl

Bike Repair Centre

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

Spijkers Fietsen

013 542 17 67
www.spijkersfietsen.nl

Galerie/Atelier

06 55 11 52 81 Galerie Atelier Pjotr

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

4-5-6 april
24-25-26 okt

PaperPassion, Koepelhal:

Ringbaan noord 136
info@spijkersfietsen.nl

Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

Keramiekatelier Antoonet,
Annet Vermeulen

06 45 25 51 32

Bredaseweg 199
annet@antoonet.nl

Gebit

www.antoonet.nl

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

TTL van Berkel

www.mhp-tilburg.nl

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

Grafisch

Claudia van der Waal Opmaak bedrijfs-

verenigings- en wijkkranten, nieuwsbrieven,
brochures, flyers, posters cvanderwaal@ziggo.nl
www.persoonlijkekunstencreatie.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.houtloods.com

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

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

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125

013 542 63 47

www.cafebierings.info

013 850 06 63

www.uilennest.nl

Hypotheek/ Bank
Hypotheek Visie Tilburg

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

Rabobank Tilburg en omstreken

www.denbesterd54.nl

Printer

Refillcolors

Veldhovenring 32
info@refillcolors.com

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

Tekstschrijver

Tekstbureau Theo van Etten
info@theovanetten.nl

06 23 13 29 01

www.theovanetten.nl

Tuinaanleg

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

www.tuinenklussen.nl

Uitvaart

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

013 537 99 11 info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
013 537 96 60
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Particulieren
Bedrijven

www.rabobank.nl/tilburg

Kringloop

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

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

Dolfijn, the plays to be

Info@knitenknot.nl

013 850 92 00

Kringloop Tilburg

All About Flowers

Knit & Knot, Koepelhal:

Horeca

Eetbar De Wagon

www.lochal.nl www.bibliotheeknieuwestijl.nl

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

De Houtloods

februari 2019

www.tantepollewop.org

Lieke Frederieke tweedehands
merkkleding en kringloop

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

Kunst & Cultuur

Verzorging

LANETTE
Sint Pieterspark 69
Maak een afspraak, telefonisch of online:
Nieuw tel.nr: 013 785 75 87
www.lanette.eu

Vloerbekleding

Tapijttegelhuis Tilburg

013 543 69 03

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

Voor Ondernemers

BusinessHub Besterd
Pop-up winkel voor ondernemers

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Hocus-Pocus-Focus
Besterdplein 2
businesshubbesterd.nl
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com saskiadellevoet.nl Colofon
fb.com/SaskiaDellevoetHocusPocusFocus
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
Schonste wijk:
de krant voor de wijken:
fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo is
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat,

Maatschappelijke organisaties

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

013 542 18 96

www.fenikstilburg.nl

Lederwaren

G. de Man-Melis

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

Museum

TextielMuseum
Goirkestraat 96

013 53 67 475

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

Muziek

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

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

martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

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

Partycentrum Van Opstal

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:

Partycentrum

Koestraat 28
06 50 50 39 25
www.partycentrumtilburg.nl

Schilder

Mommers Schilderwerken

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

Sport

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

Supermarkt

www.cngo.nl

PLUS IJsselstein

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

Therapie

Beurdenoort (Sport)massage

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Massagepraktijk-Tilburg

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

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

Editie 2019
14 maart
18 april
23 mei
27 juni
12 september
24 oktober
12 december

Deadline
22 februari
29 maart
3 mei (! vakantie)
7 juni
23 augustus
4 oktober
22 november

Download de planning 2019
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Meer Bewegen Voor Ouderen
Probeer op maandag, dinsdag of woensdag
eens Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)
in wijkcentrum Het Spoor. Tijdelijk krijg je
niet één, maar twee gratis proeflessen! Voor
blinden en slechtzienden hebben we op
maandagmiddag sport en bewegen. Heb je
een (chronische) ziekte waardoor bewegen
lastig is? Dan kun je eens komen kijken op
dinsdagen bij Special gym. Neem voor tijden, kosten en andere info contact op met
sociaal werker Jannie Haverkamp, per mail
via

janniehaverkamp@contourdetwern.nl

of telefonisch via 013 542 16 64.
Klein Karwei zoekt versterking
Klein Karwei is een klussendienst die gratis
kleine klusjes uitvoert in Oud-Noord. Vorig
jaar heeft het team van acht mannen maar

Samen Deten?

liefst 212 karweitjes opgeknapt. Vanwege
het vertrek van een van de mannen, is Klein
Karwei op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
zij kunnen inzetten bij tuinwerkzaamheden. Heb jij groene vingers en vind je het
leuk om af en toe een handje uit te steken

Ben jij op zoek naar de ware? Dan hebben

•

wij iets leuks voor jou! Geïnspireerd door

Meld je gauw aan per mail:

uit voor een persoonlijk gesprek, om even

om jouw medebewoners te helpen? Neem

samendeten@contourdetwern.nl

kennis te maken.

dan contact op met Jannie Haverkamp

het ludieke tv-programma ‘First Dates’,
starten we vanuit ContourdeTwern met

via
•

Je ontvangt van ons een korte vragenlijst.

•

Nu kunnen wij gaan koppelen! Vinden we

janniehaverkamp@contourdetwern.nl

of 013 542 16 64.

Samen Deten in wijkcentrum Het Spoor.

Vul deze zo goed mogelijk in (het is ook

een leuke match tussen de aanmeldingen,

Stel je voor dat wij de perfecte match voor

mogelijk om de vragenlijst op te halen en

dan word je uitgenodigd voor een

Nieuwe slogan: nooit alleen

jou vinden! Wie weet zit jij in het nieuwe jaar

in te leveren bij wijkcentrum Het Spoor).

romantisch diner!

Onlangs hebben wij in het bijzijn van 2.500

dan wel samen met je toekomstige partner
aan een romantisch diner. Zo werkt het:

vrijwilligers en medewerkers onze nieu•

Op naar de volgende stap: wij nodigen je

•

Info: www.facebook.com/samendeten

Welkom in wijkcentrum de Baselaer!

we slogan gepresenteerd: nooit alleen.
ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving waarin mensen
zichzelf en elkáár helpen. Wij zijn er om

dan op woensdagmiddag naar de huiskamer

mensen en buurten te helpen bij het oplos-

van De Baselaer. Daar doen we in overleg met

sen van kleine en grote vragen. Dit doen we

andere deelnemers allerlei leuke en gezellige

met kennis, middelen en bevlogen mede-

activiteiten. Er komt bijvoorbeeld iemand ver-

werkers en vrijwilligers. Maar vooral: samen

tellen over een interessant onderwerp, of we

met Tilburgers. ‘Nooit alleen’ is een logisch

organiseren een uitstapje. Iedereen is welkom,

vervolg op ‘iedereen telt mee, iedereen

ook als je bijvoorbeeld blind of slechtziend

doet mee’, de slogan waar wij vijf jaar ge-

bent. Voor een potje biljart kun je ook iedere

leden – toen Contour en de Twern fuseer-

dag bij ons terecht.

den – mee naar buiten traden. Meer lezen?
Check dan eens www.contourdetwern.nl.

Eenmalige activiteiten
Wij organiseren regelmatig grotere activiteiten, zoals een rommelmarkt, kerstmarkt of een
vrouwendag. Houd voor meer informatie deze

ContourdeTwern in Oud-Noord
adres

wijkkrant in de gaten of kom eens langs bij de

Hasseltstraat 194

receptie.
Wijkcentrum de Baselaer in de Hoefstraat

Denk hierbij aan beweeglessen of yoga.

al haar bezoekers en wijkbewoners te ver-

Hulp en ondersteuning

contact met ons op, en dan kijken we samen

welkomen. Het wijkcentrum is toegankelijk

Heb je vragen of ondersteuning nodig op het

naar de mogelijkheden.

voor iedereen en er zijn verschillende activi-

gebied van wonen, zorg en welzijn, financiën

teiten voor jong en oud. Ook voor jou zit er

of andere zaken? Kom dan naar het wekelijkse

De koffie staat altijd klaar

vast iets leuks bij!

spreekuur op dinsdag, tussen 13.00 en 15.00

Gewoon een praatje maken of de krant lezen?

uur. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Kom gerust langs, de koffie staat klaar! Je kunt
ons ook bellen via 013 543 59 09 of mailen:

Muziek
Elke dinsdagavond en één keer per maand op

Samen eten/koken

zondagmiddag, kun je meedoen aan linedan-

Meerdere keren per week kun je bij De Baselaer

ce. Wil je liever naar muziek luisteren of mee-

terecht voor een heerlijke driegangenlunch of

spelen? Ook dat is mogelijk bij ons. Op de twee-

–maaltijd.

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

Groetjes van Team Baselaer!

Leliestraat 49
5014 AE Tilburg

Ontmoeting/sociale contacten

Mimount Lahraoui,

Houd je ervan om onder het genot van een

Biljana de Boer,

Bewegen

kopje koffie of thee een praatje te maken, een

Leila Hermus en

Doordeweeks kun je ook bewegen op maat!

spelletje te doen of iets anders creatiefs? Kom

Elja Barten

gezellige dansmiddag.

013 464 92 10

infodebaselaer@contourdetwern.nl.

Bigala Thomas,

de of derde zondag van de maand is er een

5046 LP Tilburg
tel

Heb je zelf een idee?
Wil je zelf iets organiseren? Neem dan gerust

staat dagelijks klaar met een leuk team, om

MFA De Poorten

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl
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