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KNIT&KNOT, vol nieuwe creatieve ideeën het voorjaar in

Een nieuwe lente... met
nieuwe activiteiten,
uitdagingen en kansen!

Koepelhal, KNIT&KNOT 4 t/m 6 april, haak aan bij het leukste brei- en
haakevent van Nederland. Breien, haken, spinnen, vilten, knopen,
borduren en meer… Een inspirerende ontmoeting tussen ervaren
en een nieuwe generatie creatievelingen! Lekker shoppen of
aanschuiven bij bekende specialisten, designers, standhouders
voor informatie, trends, demo’s, technieken en workshops. Een hal
vol wol en voor elk niveau iets te zien, te leren en te beleven.

Heerlijk, de dagen worden langer, de zon
is warmer en de natuur ontluikt. Zo bloeit
er ook weer allerlei moois op in de wijk.
We hebben een mooie wijk, maken en
vinden hem de
schônste.

Handen uit de mouwen!
Maak een macramé plantenhanger of macramé kussen. Volg een
workshop Armbreien tijdens je bezoek aan de KNIT&KNOT, misschien
ga je wel naar huis met je eigen interieur kleed gemaakt van Big Cotton katoen. Kun jij al
‘Keigoed’ vilten? Nou bij de gelijknamige firma maak je een zelfgemaakt uniek vilten object
naar keuze, je zult ervaren hoe rustgevend dit is! Helemaal bekend in de haakwereld zijn de
Mochila gehaakte tassen en buideltjes. Er wordt een begin gemaakt met de Mochila techniek,
afkomstig uit Columbia. Wil je thuis doorhaken voor een buidel of tas? Dan kun je met alle ins
en outs gewoon lekker verder.
Nieuw #Broodjebreien: volg de mini-masterclasses! Technieken om je tanden in te zetten.
Onder het genot van een hapje en een drankje ga je
1,5 uur intensief aan de slag met topspecialisten die jou de bijzondere
brei- en haaktechnieken uit diverse streken aanleren!
Zie voor een compleet overzicht workshops en
schrijf je in : knitenknot.nl/programma/workshops-april-2019-2
Knip uit en ontvang bij aankoop van een entreekaartje een W.T .O.N. tas met een leuke creatieve verrassing!

HIP & INSPIREREND
Alle brei- en haaktechnieken,
spinnen, vilten, borduren...
Direct achter Centraal Station
Van 10:00 tot 17:00 uur
BLOGGERS EN DESIGNERS
Voor beginners en specialisten

7e editie!

THEMA:
Cultuur &
Creativiteit
Masterclasses:
#broodjebreien

Workshops & masterclasses
...EN NOG VEEL MEER!

Volg ons via:



Je komt toch ook!

11:12

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

Tips worden u aangeboden in deze
voorjaarseditie van Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord. Vele uitdagingen staan voor
uw klaar. Geniet met volle teugen!

Tapijttegelhuis Tilburg

vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• PVC

www.knitenknot.nl

15-02-19
Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong

Speciaal voor de lezers van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord:
bij aankoop van een entreekaartje en tegen inlevering
van de Knit & Knot 4-5-6 april advertentie (links)
bij de informatiebalie, een W.T.O.N. tas met
een leuke creatieve verrassing daarin!
(50 beschikbaar, op = op).

• Tapijttegels,

Online voorverkoop ticket: € 8,50 +
goodiebag voor de snelle beslissers!

Adv_130x95_Margriet_KK-APR2019.indd 1

KNIT&KNOT is voor iedereen! Kom kijken,
gezelligheid, kopen en vooral doen.
Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april
van 10.00 tot 17.00 uur.
Via : www.knitenknot.nl betaal je in de voorverkoop online € 8,50. De voorverkoop sluit op
woensdag 3 april. Aan de kassa € 10,00 p.p.

Altijd de laagste prijs!!

Prijs aan de kassa € 10,-

Haak aan bij het leukste brei- en
haakevenement van Nederland!

Doe
mee
en zing
het hoogste
lied in een koor
naar uw keuze.
Maak mensen blij, word vrijwilliger bij
woonzorgcentra, Spoorpark, Stadscamping
of bij een andere activiteit. Volg een
cursus of ga voor het eerst naar school.

• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

€ 280,-

20 maart:
open dag basisscholen
Pagina 2

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

MAAK VAN je vrije tijd, blije tijd

Vrijwilligers gezocht!
Informatie op
de open dag van
De Wever:
16 maart,
11.00 tot 16.00 uur.

Pagina 4
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Kinder

Een nieuwe lente... voor het eerst naar school

Woensdag 20 maart

maart 2019

Een nieuwe lente… een

Open dag basisscholen in Oud-Noord

U bent van harte welkom.
Overdag krijgt u een rondleiding door ‘de school in bedrijf’.
‘s Avonds kunt u een kijkje nemen in de schoolgebouwen, de teams
ontmoeten en heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Basisschool

20 maart: open dag/avond

Den Bijstere
www.denbijstere.nl

08.30 tot 12.30 uur
!Avond 19 maart:
19.30 tot 21.00 uur

Ook Kinderstad
Peuteropvang
Den Bijstere

Cleijn Hasselt
www.cleijnhasselt.nl

08.30 tot 12.30 uur
17.00tot 19.00 uur

Ook Peutercrèche
Poorten

De Cocon
www.decocon.net

09:00 tot 11:30 uur
13:00 tot 16:00 uur

Ook Kinderstad
Peuteropvang
Cocon

De Stappen
www.bsdestappen.nl

09.00 tot 12.00 uur
18.00 tot 19.30 uur

Ook BSO en dagopvang
Norlandia Het Spoor
Ook Peutercrèche
Het Spoor

De Vijf Hoeven
www.devijfhoeven.nl

09.00 tot 12.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

Ook Peutercrèche
De Vijf Hoeven

Kindercampus Oculus
09.00 tot 12.00 uur
www.oculuskindercampus.nl

Ook Oculus BSO,
kinderdagverblijf,
en peuteropvang

Door: Victor en Tasnime uit groep 8 Kinderkampus Oculus

in de babygroep
De eerste zonnige dag van februari
en dat nodigt uit om lekker te
spetteren en te spatteren met water!
Alle kleine baby’s liggen op bed en
er is dus quality time voor ons, de
wat oudere baby’s. Een juf zet een
bak met lauwwarm water neer en een
andere juf kleedt ons uit en we houden
onze romper en luier aan.
En wat zien wij? Een bak vol met
eendjes! Wauw! Als bij ware fotomodellen
wordt er gefilmd en gefotografeerd om op
het einde van de dag een indruk van de dag
mee te kunnen geven aan al onze ouders!
Joepie, wat een pret! Zo hebben we een
half uurtje lekker gespetterd en elkaar ook
wat nat gemaakt.
Wat een gezelligheid bij de babygroep
van kinderopvang Norlandia Het Spoor.

Kinderen leren
communiceren over verlies

Contactgegevens basisscholen:

zie pagina 15, wijkinformatie

Open dag

Kindercampus Oculus

Op onze school hebben wij een kinderraad. De kinderraad bedenkt
oplossingen en ideeën voor de school en de kinderen, bijvoorbeeld als er
een probleem is met roken voor het schoolgebouw.
Op woensdag 20 maart hebben wij open dag op Kindercampus Oculus.
De open dag is van 9 tot 12 uur. Op de open dag leidt de kinderraad jullie
rond door de twee gebouwen die wij hebben. Wij hebben een gebouw waar
de kinderopvang en unit 1 zit en een gebouw waar unit 2 en 3 zitten. Wij
vinden het leuk om te vertellen waar welke groep zit, wat we allemaal doen
op school en als jullie vragen hebben, mag je ze allemaal aan ons stellen.
Wij, de kinderraad, leiden jullie heel graag rond. Maar we snappen het
als jullie ook vragen hebben aan de leerkrachten; die zijn ook op school
aanwezig om vragen te beantwoorden.
We hopen jullie allemaal te zien op 20 maart, zodat we onze gezellige
school kunnen laten zien!
Groetjes, namens de kinderraad, Lucas en Nikita
dmpadministratie
administratie
dmp
Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
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Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.

aangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

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

saskiadellevoet.nl

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

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

Hallo, wij willen iets vertellen over onze nieuwe schoolpleinen
die binnenkort helemaal verbouwd gaan worden. Wij,
kinderen van Kindercampus Oculus, hebben vorig schooljaar
de mededeling gekregen dat we een nieuw schoolplein krijgen
en dat we hierover mee mogen beslissen, super leuk!

Lekker

MEDIACOACH

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

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

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

Basisschool
De Stappen is de
eerste school in
Tilburg die nu
structureel en preventief
meer aandacht geeft aan hoe
kinderen met verlies om kunnen
gaan. Op donderdag 21 februari
is de bijbehorende leskist ‘De
Loper’ overhandigd aan het
ondersteuningsteam van de
school door stichting Zereen.
Doel van de leskist is dat kinderen
leren communiceren over verlies
en wat het met je doet. Niet
alleen als het al gebeurd is, maar
vooral ook preventief! Verlies
is een onderwerp dat kinderen
regelmatig raakt, niet alleen bij
rouw maar ook bijvoorbeeld bij
een scheiding of verhuizing.
In andere delen van het land
wordt deze leskist al succesvol
ingezet. Basisschool De Stappen,
gehuisvest in MFA ’t Spoor aan
de Schaepmanstraat 38, ziet
de leskist als een aanvulling
om kinderen nog beter te
ondersteunen in hun sociaalemotionele ontwikkeling.

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

Wij vinden dat ons schoolplein er saai uitziet, er bijna niks te doen is en dat er weinig
natuurlijks aan dit schoolplein is. Bij het nieuwe schoolplein gaat er heel veel gebruik
gemaakt worden van natuurlijke materialen en zal er veel te doen zijn.
Wij hebben allemaal mee mogen beslissen over wat wij willen dat er op het nieuwe
schoolplein voor speelmaterialen gaan komen. Dit hebben we gedaan door in groepjes
een blad met plaatjes te bekijken en daarop stickers te plakken bij de dingen die wij
leuk zouden vinden op het schoolplein.

Hall of Fame
voor kinderen

We dachten afgelopen tijd dat de school er niks meer aan deed, want we hoorden er
niks meer van. Het blijkt dat de school in de tussentijd toch heel veel gedaan heeft:
ze hebben voor een goed bedrijf gezorgd dat het schoolplein gaat verbouwen.
De school organiseert nu een dag waarop we gaan beginnen met tegels eruit halen
om hiervan een openluchttribune te bouwen. Dit wordt door onze ouders, en onze
kennissen die wij zelf hebben gekozen, gedaan. Als wij iemand hebben gevonden die
wil meehelpen, mogen wij zelf ook een half uur meehelpen met tegels sjouwen en
schoonmaken. Niet alle kinderen mogen meehelpen, alleen de kinderen van
groep 4 t/m 8. Het werk is te zwaar voor de allerkleinsten.

Knutselmiddag

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur organiseren Hall of Fame
vrijwilligers een knutselmiddag in het
Ladybird Skatecafé.
De kinderen kunnen voor slechts
€ 1,00 aan de slag met verschillende
knutselmaterialen en -opdrachten.

Wij hopen dat het een gezellige eerste dag van verbouwen gaat
worden en dat het schoolplein uiteindelijk heel mooi wordt.
De kinderen uit groep 7 en 8 maken in de pauzes gebruik van het openbare
St. Willebordplein. Dat plein wordt door de gemeente ook groen en natuurlijk gemaakt,
als het andere schoolplein af is. Wij vinden het heel gaaf dat we zulke mooie pleinen
krijgen en zijn benieuwd hoe het er straks allemaal uitziet! Wij hopen dat
ook dit plein af is voordat wij van school af gaan, want
dan kunnen wij er ook nog spelen!

Verhuisbericht Peuteropvang

Kinderzaagmanz

Vrijwilliger Olav organiseert om de twee
weken het evenement Zaagmanz. Bij
Zaagmanz wordt de week op woensdagavond
lekker doormidden gezaagd onder het genot
van acts, muziek, bands en schuimend nat.
Elke editie heeft een andere invalshoek.
De eerstvolgende is op 20 maart
om 20.00 uur in samenwerking met
Fontys Circus. Entree gratis.
Wegens het succes van de Zaagmanz avonden
waarbij we de week in tweeën zagen, komt
er nu ook een editie voor de kinderen.
Woensdagmiddag 20 maart van 14.00
tot 17.00 uur gaan we de week doormidden
zagen onder het genot van ranja en iets
lekkers. Er kan geknutseld worden met Debby
en Esmee, gezongen met Amber en Eline
en er kunnen zelfs plaatjes worden gedraaid
met Joyce. Het vindt allemaal plaats in
het Ladybird skatecafé. Entree gratis
Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6,
 : info@hall-fame.nl

Peuteropvang locatie Baselaer, Hoefstraat 175

>> >> >> >> >> >> >>

Peuteropvang Cocon, Hoefstraat 173
>>

>>

Cocon

Baselaer
>>
>>

Vergeet tijdens de open dag van basisschool De Cocon op 20 maart, niet een kijkje te nemen
op onze nieuwe peutergroep. Nieuwe contactgegevens Peuteropvang Cocon: pagina 15

2e Paasdag,
22 april

Paasbingo

voor de kids in MFA De Poorten

Georganiseerd door: Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan,

13.30
tot
17.00 uur

www.facebook.com/DeNieuweJordaan

3 kg Prins Senior brok nu €10,Gratis hondensnack bij
aankoop vanaf € 5,Diverse krabpalen voor katten
tegen scherpe prijzen
Parkieten- kanarie- caviastaaf
nu €1,85
OP=OP, geldig tot 31 maart

Voeder en toebehoren voor: HONDEN KATTEN - KNAAGDIEREN - VOGELS

Openingstijden:
Di-wo-vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za van 9.00 tot 16.00 uur
Textielplein 12
013 544 01 22
www.rj-dierenbenodigdheden.nl
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WORD VRIJWILLIGER BIJ DE WEVER!

16 maart
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Activiteiten in de wijk(centra)

Open dag

Je bent van harte welkom op de onderstaande locaties
van 11.00 tot 16.00 uur:
De Bijsterstede - Energieplein 54, De Heikant - Schubertstraat 700,
Joannes Zwijsen - Burg. Brokxlaan 1407, Werkspot - Burg. Brokxlaan 1407

GEVEN MAAKT BLIJ
Geven maakt blij en een blij gevoel krijg je
vaak door kleine dingen. Een glimlach van
een cliënt bij het voelen van de wind in het
gezicht tijdens een wandeling. De zichtbare
ontroering tijdens een ritje op de duofiets,
langs plekken vol herinneringen. Of wanneer
je iemand onbezorgd laat genieten van een
lekkere maaltijd. Draag je liever je steentje bij
achter de schermen? Van een oude dag een
nieuwe dag maken voor een cliënt, doe je
bij De Wever op jouw manier.
We vertellen je graag alles over de verschillende soorten vrijwilligerswerk bij De Wever
en zijn benieuwd naar jouw wensen. Bezoek
onze deelnemende locaties in Tilburg tijdens
de open dag op 16 maart:
De Bijsterstede - Energieplein 54
De Heikant - Schubertstraat 700
Joannes Zwijsen - Burg. Brokxlaan 1407
Werkspot - Burg. Brokxlaan 1407

"Je bent van harte welkom 16 maart
van 11.00 tot 16.00 uur."
Benieuwd of werken in de ouderenzorg
iets voor jou is? Hier lees je meer over
vrijwilligerswerk bij De Wever:
: www.werkenbijdewever.nl/vrijwilligers

Joannes Zwijsen zet de
deuren open
Zaterdag 16 maart staat in het teken van de
open dag en vrijwilligers. De deuren gaan open
van 11.00 uur tot 16.00 uur voor iedereen die
een kijkje komt nemen in ons zorgcentrum.
Afdelingen Welzijn en Fysio geven workshops
en er zijn kraampjes met o.a. uitleg over
werken in de zorg, muziekstoel etc. En er
worden heerlijke pannenkoeken gebakken.
Er zijn op die dag vrijwilligers aanwezig om u
het een en ander te vertellen over hun
vrijwilligerswerk. Ook zijn er medewerkers
van verschillende discipines om uw vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden.
Er is vanaf 11.00 uur ieder heel uur een
rondleiding, daarna kunt u heerlijk genieten
van gratis koffie en appeltaart. En als afsluiter
krijgt u een goodybag mee naar huis.

Bewoonster De Bijsterstede blij met vrijwilligers
Mevrouw Remmers: "Dagelijks zie ik de hulp die door
vrijwilligers aan mij en vele van mijn medebewoners wordt
geboden. Zo zijn er vrijwilligers die helpen bij het ontbijt, die
samen een krantje lezen, een spelletje doen, een wandeling
of fietstochtje maken, een kopje koffie of thee inschenken
en die bewoners van, naar en met diverse (spel)activiteiten
begeleiden en helpen. Voor veel mensen gaat het daarbij
om simpele dingen, maar als je ouder wordt zijn juist die
dingen voor veel mensen vaak niet zo vanzelfsprekend
meer. Ik, en mede met mij veel medebewoners, waarderen
en bewonderen hun inzet en hulp dan ook zeer.
Ook de omgang met de vrijwilligers kan ik niet anders als
prettig ervaren. De vrijwilligers zijn voor mij door hun inzet en
hulp vaak van toegevoegde waarde. Het is die toegevoegde
waarde die ik als een verrijking ervaar, waardoor ik de
vrijwilligers zeer bewonder en respecteer. Kortom, de inzet
en hulp van vrijwilligers is onmisbaar en onbetaalbaar!"

RepairCafé Baselaer: 16 maart

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

Op zaterdag 16 maart van 11.00 tot
13.00 uur is er weer een RepairCafé
in De Baselaer, Hoefstraat 175.

Eerstvolgende wijklunch: 13 april
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.

Marlies Boers, vrijwilliger bij Den Herdgang
Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Ik help bewoners met hun handwerk en zorg ervoor dat de juiste
materialen aanwezig zijn. Ik sta bij Den Herdgang ook wel eens met
een kraam van het handwerken om de producten die de bewoners
gemaakt hebben, te verkopen. De creaties staan ook in een
vitrinekast voor tussentijdse verkoop. Ik vind dit erg leuk om te doen.
Daarnaast werk ik ook in de huiskamer voor ouderen met dementie.
Ik ondersteun de gastvrouw, verzorg het ontbijt en schenk koffie en
thee voor bewoners. Ik heb tijd en aandacht voor de mensen en
doe een activiteit met ze als ze dit willen. Dit geeft me veel
voldoening, want ik ben een ‘mensenmens’. Ik ben graag onder de
mensen en zorg graag voor anderen. Dit komt allemaal samen in
mijn vrijwilligerswerk.

Ik woon ook in de buurt, dus de keuze voor Den Herdgang was snel
gemaakt.
Wat betekent het voor jou om bij Den Herdgang
vrijwilligerswerk te kunnen doen?
Ik ben goed ontvangen en ingewerkt en het biedt mij een leuk
contact met andere collega’s. Ik krijg ook de ruimte om met eigen
ideeën te komen en kan zo zelf mijn vrijwilligerswerk vormgeven.
Hoeveel tijd besteed jij aan vrijwilligerswerk?
Ik kom twee ochtenden in de week en dat is prima te combineren
met mijn privébezigheden. Daarnaast ben ik altijd bereid te helpen
als het nodig is.

Wat levert het vrijwilligerswerk je op?
Waarom heb je voor vrijwilligerswerk bij De Wever gekozen?
Het geeft mij veel voldoening, je krijgt een band met de bewoners en
Mijn moeder kwam vroeger op de dagopvang bij Den Herdgang en
bewoners zijn enthousiast als je er bent. Dat maakt dat ik veel plezier
de sfeer was daar goed. Ik hoorde dat het leuk is om vrijwilligerswerk heb in mijn werk. Na lang gewerkt te hebben is het ook fijn om toch
te doen, dus toen ik met pensioen ging, wilde ik mijn tijd wel voor
nog een vaste bezigheid te hebben. Dat biedt het vrijwilligerswerk
anderen inzetten en heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij De Wever. mij ook. Al zit ik niet stil en heb ik veel om handen.

Brasserie de Refter

10 april
High Tea
De Baselaer
14.00 tot 16.00 uur
Kaarten € 3,50 per persoon.
De kaartverkoop start op maandag 25 maart
van 14.00 tot 15.00 uur in De Baselaer.
Daarna zijn kaarten verkrijgbaar
aan de balie bij De Baselaer, op = op.
Tot 10 april, Joke en Trees

Deze maand kun je voor het eerst ook
houdbare voedingsartikelen achterlaten.
Alles wat overblijft na afloop gaat naar een
goed doel!
Kosten van een reparatie: een
vrijwillige bijdrage naar vermogen.

De belangstelling voor onze traditionele computercursussen liep -na 25 jaar- sterk terug.
Een nieuwe lente, een nieuwe aanpak. Daarom behandelen wij voortaan losse
onderwerpen in plaats van complete cursussen. Welke onderwerpen dat zullen worden,
kunt u zelf kiezen.
Voorbeelden:
▪▪leer praktisch computeren met Windows 10 en ontdek de nieuwe mogelijkheden van
Windows 10
▪▪opslaan en terugvinden van foto's en dergelijke op internet, camera, smartphone, enz.
▪▪legaal downloaden en installeren van gratis programma's voor bijvoorbeeld 		
tekstverwerking of fotobewerking
U bepaalt aan welke onderwerpen, van bijvoorbeeld 1 of 2 avonden, u wilt meedoen.
En u betaalt dan ook alleen maar voor de onderwerpen waarin u geïnteresseerd
bent. Als een onderdeel is afgerond, beslist u of u zich verder nog zou willen
verdiepen in een onderwerp.

2019

2019
Zes Zalige Zomerfi
lms 2019
Zes Zalige Zomerfilms 2019

De eerste film van de ZesZaligeZomerfilms 2019 wordt getoond op vrijdag 12 april

About Schmidt
Sweat Bean
Truman
A B O U T About
S C H M Schmidt
IDT
Sweat Bean
Truman
Een heerlijke tragikomedie uit 2002 met glansrollen van Jack Nicholson en
Kathy Bates. Warren Schmidt ziet een onzekere toekomst tegemoet als hij met pensioen
gaat. Al snel overlijdt zijn vrouw en moet hij leren omgaan met de mislukking die zijn leven
geworden is. Hij wil het huwelijk van zijn dochter tegenhouden omdat ze op het punt staat
haar leven te delen met een man die hij totaal niet mag. Schmidt besluit op pad te gaan met
de camper die z’n vrouw had aangeschaft voor na zijn pensioen en tijdens deze reis denkt
hij na over zijn leven en de wereld om zich heen. Vrijdag
Een lange
reis volVrijdag
gebeurtenissen.
12 april
10 mei
Vrijdag 7 juni

2019

Zes Zalige Zomerfilms
About Schmidt

Hierboven staan enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen, maar u kunt zelf
nog andere wensen aandragen.
Als u vragen en ideeën heeft, kom dan op dinsdag- of donderdagavond tussen 19:30
en 21:00 uur naar De Baselaer, Hoefstraat 175. Wij zijn op die avonden aanwezig om
te bekijken of we aan uw ideeën en wensen kunnen voldoen.
Ook kunt u e-mailen naar : cursussen@baselaer.nl
om uw ideeën door te geven. Wij nemen dan contact met u op.

Elke nieuwe vrijwilliger, die zich
inschrijft en een maand werkt, wordt
een heerlijke lunch aangeboden
van Brasserie de Refter

Gezellige High Tea met lekkere hapjes, samenzang begeleid door een
accordeonist, knutselen en een verloting met prijzen voor iedereen.
Kortom de moeite waard om te komen!

Naast de reparatie van allerlei huishoudelijke artikelen, speelgoed, kleding,
enz. is er ook weer onze 'Ruil/Weggeeftafel’.
Hierop kun je nog bruikbare spullen die
overbodig zijn geworden of waar je op uit
gekeken bent, kwijt voor een volgend leven
bij iemand anders.

Nieuwe aanpak computerlessen in De Baselaer

Sweat Bean

2019

Truman

Loving Vincent

The BlacKkKlansman

Vrijdag 12 april

Vrijdag 10 mei

Vrijdag 7 juni

Loving Vincent

The BlacKkKlansman

Girl

Vrijdag 12 april

Vrijdag 10 mei

Vrijdag 7 juni

Vrijdag 5 juli

Vrijdag 23 aug.

Girl

Vrijdag 20 sept.

Loving Vincent
Kaartverkoop
MFA het
Spoor
Aanvang:
19.30 The
uur,BlacKkKlansman
kaartverkoop 19.00 Girl
uur én in de voorverkoop
bij de bij
receptie
van
Het Spoor,
zijn €4,00 incl.
consumptie
endrankje
versnapering
Schaepmanstraat 36, : 013 542 16 64. Entree: € 4,-Kaartjes
incl. filmkaartje,
portie
popcorn,
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur
en hartig hapje. Reserveren is niet mogelijk.
Bij iedere voorstelling zijn er twee vrijkaartjes te winnen!

MFA
Het Spoor,
Schaepmanstraat
36,o.a.
telefoon 013-5421664
De diverse activiteiten in de wijkcentra worden
mede
mogelijk
gemaakt door
Verrijk je Wijk met bijdragen van: Wijkraad Theresia, Wijkraad Loven-Besterd, Wijkraad
Vrijdag
5 juli Vrijdag
Vrijdag
23 aug.
20 sept.
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt,
Wijkorganisatie
De Ring enVrijdag
ContourdeTwern.
Vrijdag 5 juli
Vrijdag 23 aug.
20 sept.

Data van de
wijklunch, films,
Lekker
dansen en andere activiteiten, zie de agenda van de WT ON op
Kaartverkoop
bij MFA
het Spoor
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Kaartverkoop bij MFA het Spoor
en versnapering
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur

Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering
Aanvang
19:30 uur.zijn
Zaal open:
19:15incl.
uur consumptie
Kaartjes
€4,00
Goirke
ST I C H T I N G WI J K R A A D

Wijkraad

In de week van Zorg en Welzijn, 11 t/m 16 maart
heeft ons restaurant elke dag een bijzonder
broodje voor een leuke prijs.
(zie borden in restaurant)

Hasselt
Bouwmeesterbuurt

W i j k o r g a n i s a t i e

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664

Wat je nog niet wist
over de mondhygiënist...

Brasserie de Refter
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407
: 013 549 26 00

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

IJsselstein

Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00
MAAK VAN JE OUDE DAG
EEN NIEUWE DAG

Wijklunches in Het Spoor

Vanwege de verbouwing
Het Spoor, kan de
lunch van 23 maart
niet doorgaan!

Vrijwilliger Ton Lapien leest samen met Mevrouw Remmers
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Een nieuwe lente...
oude en nieuwe activiteiten

Nieuwe activiteit van de werkgroep 55+, De Baselaer

Op deze locaties kunt u informeren over vrijwilligerswerk van alle
woonzorgcentra van De Wever Tilburg
: www.dewever.nl
MAAK VAN je vrije tijd, blije tijd
Zet jij je ook graag in voor anderen? Bij
De Wever maak je van een oude dag een
nieuwe dag. Elke dag opnieuw. Heb je oog
voor persoonlijke verhalen, wensen en
gebruiken? Als vrijwilliger bij De Wever kun
je ontzettend veel waarde toevoegen aan
het leven van onze bewoners en cliënten.

maart 2019

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

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

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

De mondhygiënist coacht je naar een leven lang een gezonde, frisse en stralende mond. De
mondhygiënist voorkomt gaatjes en tandvleesontsteking, de tandarts repareert.
Benieuwd wat de mondhygiënist jou te bieden heeft?
Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60, 5014 ET Tilburg
Tel: 013-5356529
www.mhp-tilburg.nl, info@mhp-tilburg.nl

Academische Fysio-Manueel Therapeuten

Specialisaties:		

Netwerken:

Therapie		
Claudicationetwerk
MFA Manuele
Het Spoor,
Schaepmanstraat
36, telefoon 013-5421664
Fysiotherapie			
Reumanetwerk
Lymfoedeem Therapie		
Parkinsonnetwerk
Oncologie			
Artrosenetwerk
Second Opinion		
Schoudernetwerk
Echografie			
knienetwerk
Flexchair			MSG Sciencenetwerk
Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /
Schouder / Heup / Knie / Voet

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

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

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!

maart 2019
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Schônste wijk is een programma van Buurtcultuur Tilburg om Goirke-West/ Hasselt mooier, schoner en leuker te maken. Het is een
samenwerking met verschillende wijkbewoners, kunstenaars en organisaties. Samen vragen we aandacht voor (zwerf)afval
en plastic in de wijk, bedenken we muurschilderingen en meer om de wijk in het zonnetje te zetten. Hier volgen enkele updates.

Ontwerpsessies muurschilderingen
Onze wijk wordt mooier gemaakt met gevelschilderingen. Voor de eerste schildering gaat
urban artist Joep van Gassel met kinderen en andere wijkgenoten aan de slag. Voor kinderen
is er een ontwerpsessie op 21 maart om 15.00u in de Poorten. Kom binnen en doe mee!
Expositie CAWAGAG
Elk weekend in maart is expositie CAWAGAG in de leegstaande Vredeskerk van 12.00 tot 17.00
uur gratis te bezoeken. Het is initiatief van 7 kunstenaars uit onze wijk. Ad Emmen werkt met
gerecycled materiaal. Bij een van zijn werken, komt een stukje Schônste wijk.
Samen vragen we aandacht voor (zwerf)afval en plastic in de wijk.

over hoe we samen dit probleem
kunnen aanpakken in de wijk. Deze
input wordt gebruikt om samen
invulling te geven aan Schônste wijk.
Website Schônste wijk
Het programma van Schônste wijk begint al aardig vorm te krijgen en bevat steeds meer
activiteiten. Om wijkgenoten goed te kunnen informeren, is er een website gebouwd
: www.schonstewijk.weebly.nl. Ook communiceren we over Schônste wijk in
deze wijkkrant en via : www.fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo

Voor kinderen zijn ragers en stokers nog niet
nodig, maar de mondhygiënist legt graag uit
hoe je de kindermond gezond houdt. De
gevolgen van een gaatje in een kindergebit
kunnen groter zijn dan je denkt; een gezond
kindergebit vergroot namelijk de kans op een
gezond volwassen gebit.
* Voor de mondhygiënist is geen verwijzing
van de tandarts nodig.
* De mondhygiënist wordt voor kinderen tot
18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering.

'Aliens visit planet earth' van Ad Emmen

Locatie:
Voormalig pand
Vredeskerk
Ringbaan West 94

De expositie is van 9 t/m 31
maart elk weekend gratis te
bezoeken van 12:00 tot 17:00 uur.
Bezichtingingen buiten openingstijden voor
groepen mogelijk op afspraak.

Bel 06 - 28512170

Annet Vermeulen plaatst een keramische wand
met doorkijkgaten. Achter de wand zijn er
afbeeldingen te zien van doopceremonies waarvoor foto's zijn ingestuurd na haar oproepje in de
vorige editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Tentoonstellingen TextielMuseum

Schilderatelier ’t Atelier van De Wever Thuis
exposeert haar werken t/m 14 april 2019
in Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen, Burg.
Brokxlaan 1407. De werken zijn gemaakt
door jonge mensen die voor hun 65e levensjaar belast zijn met een vorm van dementie,
en mensen met NAH (niet-aangeboren
hersenletsel). Zij zijn bezoekers van dagbehandeling Renoir (De Wever Thuis) en cliënten
van afdeling Appel en Matisse (De Hazelaar).
Iedere donderdagochtend komen zij bij elkaar
in ’t Atelier, om te werken onder deskundige
begeleiding van Hanneke Slaats, Els Lips en
Marjo Rijhiner.
Stuk voor stuk zijn de tentoongestelde werken
‘sprekende’ schilderijen. Ze zijn niet alleen
mooi en kleurrijk uitgewerkt, maar weten je
ook als mens te raken. De gevoelens en
emoties die jonge mensen met dementie of
NAH tijdens dit ingrijpende ziekteproces
ervaren, brengen de schilders via hun kunstwerken aan de toeschouwer over.

Permanent
De Wollendekenfabriek 1900-1940
Nu te zien
Cultural Threads: t/m 12 mei 2019
Flora & Fauna: t/m 1 december 2019
Bloed, Zweet en Garens. Textiel voor
de LocHal: t/m 5 januari 2020
Verwacht
Black & White Symboliek in Kunst & Design:
23 maart 2019 t/m 1 maart 2020

Tim Hobbelman in de Schônste wijk kliko

Expositie schilderatelier ’t Atelier van De Wever Thuis
in Woonzorgcentrum
Joannes Zwijsen

7 Tilburgse kunstenaars exposeren in de
leegstaande Vredeskerk in Tilburg.
Cynthia Dekeyser, Ad Emmen, Wal Wouters,
Anja van Unen, Gérard Dielemans,
Annet Vermeulen en Guus Voermans
tonen kinetische kunst, stenen beelden,
installaties, keramiek, fotografie en film.

Flora & Fauna
Cultural Threads

De deelnemers aan het schilderatelier zijn

Meer informatie over de tentoonstellingen:
: www.textielmuseum.nl

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

Het consult tijdens de week van de Mondhygiënist is gratis bij Mondhygienepraktijk
Tilburg, maak een afspraak met ons.
Mondhygienepraktijk Tilburg helpt je graag.
Rosmolenplein 60, : 013 535 65 29,
: info@mhp-tilburg.nl : ww.mhp-tilburg.nl

EDITIE 4
Ondernemers
OPLAGE: 14.150
uit de wijk

Tips bij het testen van een e-bike
Een e-bike kopen is best een opgave. Je betaalt voor
een elektrische fiets doorgaans meer dan voor een
‘normale’ fiets, en dan wil je wel waar voor je geld
krijgen. Gelukkig maak je met de juiste informatie
en diverse proefritten snel de beste keuze.
De efficiëntie van de motor, de weerstand van
de fiets en de capaciteit van de accu bepalen
hoe ver je kunt fietsen met een e-bike. Voordat je op de elektrische fiets stapt, moet je je
afvragen waar je de fiets voor gaat gebruiken.
Ga je lange fietstochten maken, of fiets je
dagelijks een paar kilometer op en neer naar
je werk?
Test de verschillende motorposities
Los van de vraag wélke elektrische fiets het
beste voor je is, is het ook van belang om
de belangrijkste eigenschappen van de fiets
onder de loep te nemen. Zo bepaalt de
plaatsing van de elektromotor voor een groot
gedeelte je rijervaring. Een elektrische fiets
met een motor in het voorwiel voelt heel
anders aan dan een elektrische fiets met
een motor in het achterwiel of een e-bike
met middenmotor. Wil je een elektrische
fiets die qua rijervaring het meeste lijkt op
een ‘normale’ fiets, dan is een elektrische
fiets met middenmotor de beste keuze.

De motor zit gemonteerd op de trapas,
waardoor de fiets stabieler op de weg ligt
en het fietsen natuurlijker aanvoelt. Test
de verschillende motorposities en kies de
positie die het beste bij jouw voorkeur past.

Veel merken geven je echter de mogelijkheid
te kiezen uit verschillende accusterktes van
300Wh tot wel 600Wh. Dit bepaalt niet alleen
de actieradius, maar ook de prijs van de fiets.

De actieradius van de accu
Het aantal kilometers dat je kunt afleggen
met een volgeladen accu is vooral afhankelijk
van de kwaliteit en capaciteit van de accu.
Daarnaast vergt stadsverkeer met remmen
en optrekken meer van de accu dan langere
tochten met constante snelheid. Natuurlijk
is de inhoud van de accu belangrijk voor de
actieradius van de e-bike. Hoe meer inhoud
(Wh), hoe verder je kunt fietsen. Bij veel
fietsen zit er standaard een accu bij de fiets.

12 april: VIP day bij Lanette

Plan je gratis proefrit bij Spijkers Fietsen!
Bij Spijkers Fietsen zijn er altijd voldoende
demofietsen beschikbaar voor een proefrit.
Het is dan ook geen probleem om langere
proefritten te maken of op één dag meerdere
modellen te testen. Plan je proefrit(ten) via
: www.spijkersfietsen.nl of kom gezellig langs!

grand opening lanette

Op vrijdagmiddag 12 april organiseren wij voor iedereen
een speciale VIP day bij Lanette. U kunt dan gratis onze
schoonheidsproducten uitproberen en ook enkele van
onze behandelingen, zoals de utrazone mesotherapie
en RF huidverstrakking.

Ook hebben wij voor u leuke kortingen van 20% op alle afspraken van losse behandelingen
en op alle schoonheidsproducten. Wij hebben Victoria Jewerly uitgenodigd, die de nieuwste
lentecollectie en een uitgebreid assortiment luxe sieraden bij zich heeft.

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor hun aanwezigheid op de opening van
Lanette op 8 februari in ons nieuwe pand aan
de Sint Pieterspark 69.
Bedankt voor jullie interesse, enthousiasme,
fijne attenties en positieve reacties. Jullie
hebben er voor ons een speciale dag van
gemaakt, wij zien u graag nog eens terug!
Boven: Wethouder Erik de Ridder verricht
samen met Netty Dekkers de openingshandeling.
: www.lanette.eu

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?

Mocht er interesse zijn om deze tentoonstelling
in huis te halen, stuur dan een mail naar
Anne-Marie Pullens : apullens@dewever.nl

REMHFWLHIYHUJHOLMN"

Peter Verbraak
exposeert in
Galerie Pjotr

Het thema van de expositie is De Schoonheid
van de vergankelijkheid. Deze expositie is
verder uitgebouwd met nieuw werk. Het
Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast.
fotografisch werk is ontstaan in Polen,
1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderhoud NL Armenië en Nederland en laat een andere
invalshoek van het onderwerp zien. Het
Garantie.
'Nederlandse' werk bestaat uit abstracte
Je weet nog waar je die kunt downloaden.
registratie van kleur, vorm en ruimte.
2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).
Daarnaast is er ceramisch werk te zien.

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

Een nieuwe lente...
mooi naar buiten

FEBRUARI 2017

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"

trots op deze expositie. Het is een kroon op
hun werk en het motiveert hen om door te
gaan met deze uitdagende, bijzondere en
mooie hobby.

e
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Ha oeseind
Gr straat
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Hoe Theresia

! Knip nu ook onze bikinistress kortingsbon op de voorpagina uit en lever die in
voor een losse behandeling van Cavitatie, Rf body, Velashape of Cryolipolyse!

Openingstijden: elke dag van
9.00 uur tot 17.00 uur,
t/m 14 april 2019

Wil je dit ook voor ons doen?

Bouwm
eest
G
e
Besterd oirke rbuu
Loven

U komt toch ook gezellig een behandeling of product uitproberen? Wij zorgen voor een hapje
en een drankje. U bent van harte welkom van 12.30 tot 16.00 uur, Sint Pieterspark 69.

Pop-up museum
Joannes Zwijsen

Hallo Twan,

maart 2019

Om 14.30 uur is er een demonstratie van oxygen power facial. Tijdens
een zuurstofbehandeling worden de Institute BCN producten met 98%
zuivere zuurstof onder hoge druk in de huid gebracht. Collageen en
Hyaluronzuur worden in combinatie met dit medisch zuurstofapparaat
dieper de huid in gebracht. Door de zuivere zuurstof worden alle
huidfuncties geoptimaliseerd en verbetert de doorbloeding in de huid.
De huid gaat meer stralen en oogt direct voller. Een behandeling die
heel veel bekende artiesten voor hun optreden laten doen, zoals bijv.
Madonna. Het zorgt ervoor dat uw huid een hydraterende boost krijgt.
Netty Dekkers legt uit aan Erik de Ridder
hoe een computergestuurd mesopistool werkt.

Bauhaus & - Modern Textiel in Nederland:
25 mei 2019 t/m 3 november 2019
The Art of Lace - Haute Couture van Chanel
tot Iris van Herpen:
16 november 2019 t/m 10 mei 2020

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…. Met
poetsen alleen kom je er niet!
Bezoek minimaal 1x per jaar de mondhygiënist. Want met poetsen alleen verwijder
je slechts 42% van de aanwezige tandplak. De
mondhygiënist kan je laten zien hoe je tussen
je tanden en kiezen het beste reinigen kunt
en welk behandelplan het beste bij jou past.

Meer informatie: Saskia
Dellevoet, cultuuraanjager
Buurtcultuur Tilburg
Goirke-West/ Hasselt, :
saskiadellevoet@gmail.com

Schônste wijk kliko
Studenten van de Master kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de kunsten,
vroegen we een activiteit te bedenken om het probleem van (zwerf)afval onder
de aandacht te brengen. Zij bedachten de Schônste wijk kliko, een tot ‘biecht’stoel
omgebouwde kliko waarmee ze door de wijk zijn gegaan. Ze vroegen wijkgenoten
om in de stoel plaats te nemen om een ‘afvalmoment' te delen. Wat gezegd werd,
is opgenomen en is op een later moment terug te luisteren via een Podcast. Zo
krijgen we een serie afvalverhalen. De studenten ontwikkelden het concept,
afvalkunstenaar Tim Hobbelman, realiseerde het ontwerp van de stoel.
Gespreksavond (zwerf)afval
Op 30 januari was de gespreksavond 'Wat nou (zwerf)afval?!' i.s.m.
onderzoeksbureau PON en ContourdeTwern. Een kleine groep wijkgenoten is via
een spel met elkaar in gesprek gegaan om nieuwe, originele ideeën te bedenken

Van maandag 18 tot en met zondag
24 maart 2019 vindt de zevende editie
van de Week van de Mondhygiënist
plaats. Voorkom gaatjes en ontstoken
tandvlees, maak kennis met de mondhygiënist
in de week van de Mondhygiënist.
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Gratis consult bij
Mondhygienepraktijk
Tilburg tijdens de week
van de Mondhygiënist

Schônste wijk, een nieuwe lente... een schone, mooie wijk

Pand gezocht voor Schônste wijk werkplaats
Er komt een werkplaats waar we van plastic afval een grondstof maken om vervolgens
nieuwe dingen van te maken. Het idee voor deze plek komt van afvalkunstenaar Tim
Hobbelman. We maken machines die we nodig hebben om dit te realiseren. Voor plastic
afval zijn we al met verschillende ondernemers binnen en buiten de wijk in gesprek gegaan.
Er is veel enthousiasme. We zoeken nu een pand, liefst in de buurt van de Hasselt en voor
een leuk prijsje, om de werkplaats in te richten. Heb jij ideeën? We horen het graag.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

De tentoonstelling is op afspraak t/m 8 juni
te bezoeken. Goirkestraat 78
: 06 13 57 64 44 : www.galeriepjotr.nl

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.
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Ties
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Een nieuwe lente... nieuw baasjes voor
honden en katten uit Spanje
Door Anita van Bavel
Tiggerfoundation probeert hondjes en katten uit Spanje te herplaatsen in Nederland
en België. Circa tien jaar geleden zijn wij hiermee gestart. Het eerste hondje dat via ons
hier gekomen is, was Tigger, een hondje van twee jaar oud en helemaal blind. Tigger is
nu twaalf jaar oud en doet het supergoed. Het is alleen belangrijk dat je geen meubels
gaat verzetten, want dan weet hij zijn weg niet te vinden en knalt hij overal tegenaan.
Wij zijn altijd een vereniging geweest. Dit heeft te maken met dat wij pro Deo werken en dus
geen geld hadden om een stichting op te richten, dit moet namelijk via een notaris gaan.
Afgelopen oktober ben ik namens de Tiggerfoundation naar de beursvloer geweest. De
beursvloer is speciaal bestemd voor verenigingen
etc. Het is dus een beurs met vragers en
aanbieders. Je moet wel een tegenprestatie
leveren, bijv. vermelding van de firma op je site.
Het is mij gelukt om vier matches met bedrijven
te scoren:
▪▪ Gratis oprichting van stichting
▪▪ Een gsm voor het asiel te Benidorm
▪▪ Een laptop voor het asiel te Benidorm
▪▪ Kleding met ons logo voor als we naar het
vliegveld moeten als er hondjes aankomen.
Het is dus een zeer geslaagde middag geweest en
dit jaar gaan we zeker weer.

Twix
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Hond in de picture
Hier hebben we Twix, deze lieve en rustige reu is
drie à vier jaar oud en ook hij verblijft in het asiel te
Benidorm. Graag zou ook hij een lief baasje hebben
waar hij fijn mee kan gaan wandelen en spelen.
Voor info kun je mailen naar : a.bavel@home.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20 013-303 18 18
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de
dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord. In de Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

Baasje of dier ziek? Je huisdier maakt er slim ‘gebruik’ van

Griep. En dus lig ik ziek in bed. En omdat
ik geen slaapkamerdeur heb, liggen de
katten ook bij mij op bed. Maar waar we
de bedruimte anders altijd netjes kunnen
delen, nemen ze nu mijn hele bed in en
lig ik zelf opgefrommeld op het randje.
En als ik beweeg worden zij boos (en ik
nog bozer, want het is uiteindelijk wel
míjn bed). En waarom? Nou, omdat ik
griep heb en mijn gedrag anders is.

Dieren kennen geen medelijden. Ze kennen
wel emoties en komen dan bij je zitten en
troosten je. Maar niet uit medelijden. Als
de baas ziek is en dus wat minder ’baas’
kan zijn, dan nemen zij die ruimte wel
in, denken ze. En mijn katten doen dat
letterlijk door mijn hele bed in te nemen.
Honden hebben vaak nog duidelijker gedrag.
Soms gaan ze omdat een van de baasjes ziek
is of niet lekker in zijn vel zit, klieren. Maar
soms ook omdat de hond geopereerd is en
wij hém zielig vinden. Want wij hebben wel
medelijden met onze dieren! En daardoor
gedraagt de hond zich anders.

Bijvoorbeeld na sterilisatie of een andere
operatieve ingreep. Wij vinden ze zielig
(medelijden) en daardoor zijn we net
wat minder streng, of in ieder geval wat
toegeeflijker. De hond ervaart dat de
baas minder ’baas’ is en vergeet ineens te
luisteren of gaat weer bedelen of blaffen
of toont ander onzinnig gedrag. Eigenlijk
vraagt ie om grenzen, want eerst hebben
ze al een ochtend niet mogen eten voor
de operatie, daarna de operatie en het
rare wakker worden. Misschien hebben
ze ook wat pijn en dan doet de baas ook
nog raar. Dus wel vertroetelen èn ook
gewoon net zo streng zijn als anders.
En mocht je een rottweiler hebben die je
niet kunt corrigeren omdat hij
aan zijn nek geopereerd
is? Dan geef je
die maar een
terechtwijzende tik
tegen zijn achterhand,
zoals Cesar Milan dat
ook doet. “Ktssssshh!”
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Thuis in
Theresia

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

Bij Inloophuis Midden-Brabant wordt regelmatig een bijeenkomst georganiseerd
voor mannen die kanker hebben, of er van dichtbij mee te maken hebben. Doktoren,
gezondheid, omgaan met emoties, reacties van de omgeving op je ziekte - een greep uit
de thema’s die tijdens de interactieve gespreksavonden voor mannen aan bod komen.
Gastheer Guus en deelnemer Wil vertellen over hun beleving van de avonden.
Gespreksleider Pieter: “De avonden kennen
een vaste opbouw: er is een thema en we
maken een kennismakingsrondje. Ieder
brengt dan in wat hem op het hart ligt. Voor
nieuwe deelnemers kan de drempel hoog
liggen. Maar dat andere, gelijkgestemde
mannen hun verhaal ook delen, helpt al.”
Maar waarom is zo’n speciale
mannenavond nu eigenlijk nodig?
“Wanneer we voorheen gespreksavonden
organiseerden waarbij zowel mannen als
hun partners aanwezig waren, kwamen
de mannen vaak zelf niet aan het woord,”
herinnert gastheer Guus zich. De partners
vertelden dan over hun man, in plaats
van dat de man zelf zijn ei kwijt kon.

“Mannen uiten hun emoties
gewoon op een andere manier”

we tijdens de mannenavonden bespreken kom
ik nooit somber bij het Inloophuis vandaan.
Er valt juist een last van mijn schouders.”
De gespreksavonden worden afgewisseld
met luchtigere uitstapjes: een kookworkshop,
een wandeling en soms is er een gastspreker.
Zo is er genoeg variatie en kan de groep
deelnemers ook op andere manieren
een band smeden. “Overigens betekent
deelname niet dat je elke maand aanwezig
moet zijn,” besluit Guus. “Sommige
mannen zijn er een keer bij, terwijl anderen
regelmatig terugkeren. Alles is prima. Ook
mannen van wie een partner, vriend of
familielid kanker heeft zijn welkom.”

Guus: “De urgentie van een mannenavond
bleek meteen toen een van onze gasten
besloot een mannenavond te organiseren.
Ze zaten meteen vol. Mannen vallen vaak
toch een beetje tussen wal en schip.”

Eerstvolgende mannenavond ‘Mannen en
Kanker’ is op 28 maart, aanvang 19.30 uur

Will noemt zijn deelname aan de
maandelijkse mannenavonden een schot in
de roos. “Ik vind het moeilijk onder woorden
te brengen: wat ik voel, wat ik ervaar. Ik bleef
maar vastlopen en kwam steeds weer bij de
psycholoog terecht.” Glimlachend vervolgt hij:
“Ondanks de zwaarte van de onderwerpen die

De activiteiten van het inloophuis zijn
uitsluitend bedoeld voor mensen die
te maken hebben (gehad) met kanker:
(ex-)patiënten en hun naasten.
Meer informatie IMB
: www.inloophuismiddenbrabant.nl
Meer activiteiten IMB zie agenda pagina 14

Aan het begin van deze
lente hebben vier gezinnen een
nieuwe start gemaakt! Zij zijn begin
maart verhuisd naar een nieuw
Marlijn van der Staak, Persoonlijk Coach voor
gezinshuis aan Ringbaan Noord.
gezinnen, in de woonkamer van een gezin
Het nieuwe gezinshuis is opgeknapt en kindvriendelijk ingericht om kinderen in de opvang
een fijne plek te geven. Het gezinshuis kan opvang bieden aan zes gezinnen. Elk gezin heeft een
woon- en een slaapkamer voor meer rust en privacy. De badkamer en keuken worden gedeeld
met een ander gezin. Het gezinshuis staat in een kindvriendelijke wijk met een grote
speeltuin voor de kinderen.
Om kennis te maken met de nieuwe buren en om een kijkje te nemen in het nieuwe
gezinshuis, heeft Traverse op woensdagavond 13 februari een informatiebijeenkomst voor
wijkbewoners georganiseerd. Een aantal toekomstige buren en de wijkregisseur waren erg
geïnteresseerd in deze nieuwe opvanglocatie en gaven de gezinnen een warm welkom.
"Kinderen horen niet in de opvang. Maar als het niet anders kan, dan willen we aan hen een
zo fijn mogelijke plek bieden waar zij gewoon kind kunnen zijn, aldus Harry Crielaars,
bestuurder SMO Traverse.
In 2018 werden 226 kinderen door Traverse begeleid. Het streven is om kinderen niet op
te vangen op locaties waar ook alleenstaande volwassenen met uiteenlopende hulpvragen
verblijven. Het gezinshuis aan Ringbaan Noord is het tweede gezinshuis van Traverse waar gezinnen
in een zo huiselijk mogelijke omgeving worden opgevangen. Het is één van de oplossingen voor de
toegenomen druk op opvang en begeleiding. Door de gezamenlijke inzet van de gemeente Tilburg,
WonenBreburg en Traverse kunnen zes gezinnen een nieuwe start maken op een fijne plek.

Een nieuwe lente... ‘De Johannes’, maar dan anders
De Johannespassion zal ook dit jaar weer op veel plekken klinken in de passietijd. Maar op
30 maart hoort en ziet u in Tilburg dit prachtige werk van Bach op een heel originele manier!
Appassionata Consort & Koor brengt niet alleen de muziek, maar geeft het verhaal vorm in een
sfeervolle mise-en-scène met eenvoudige attributen, kleurgebruik en een ruimtelijke plaatsing
van koor, orkest en solisten. Hierdoor komt het inspirerende lijdensverhaal nog dichterbij.
30 maart 2019 om 20.00 uur in de Petrus Donderskerk: Enschotsestraat 124, kaarten kosten
€ 17,50 in de voorverkoop en € 20,00 aan de deur. : www.cangotickets.com/fbach
Appassionata Consort & Koor : appassionataconsort.jimdo.com
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Activiteiten Stadstuin Theresia

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

Een nieuwe lente .... een nieuw gezinshuis voor
kinderen in de opvang

Mannenavonden bij Inloophuis Midden-Brabant
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Paviljoen Podium
Wo
21 mrt: 19.30 uur, fotograaf Wil van Dusseldorp
WeHelpen OntmoetingsPunt (WOP), iedere
laat
foto’s zien van Theresia en vertelt over hoe
dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur (niet 26 mrt).
hij
de
wijk in veertig jaar zag veranderen.
WeHelpen en Jannie Haverkamp
Wo
17
april: 19.30 uur, Peer Elshout. Lezing over
(ContourdeTwern). Vrije inloop.
Filosofie en natuur, nadenken over onze toekomst.
We zoeken nog vrijwilligers om het WOP in de Stadstuin mee vorm te geven. Help jij
mee? Ben je gastvrij, heb je een luisterend oor en anderhalf uur per week tijd?
Mail naar : info@stadstuintheresia.nl
Meer informatie over WeHelpen OntmoetingsPunten zie pagina 16
VASTE ACTIVITEITEN SST
ZONDAGMIDDAGKAFFEE
Zo 13.00 - 17.00 uur, om de week: 24 mrt,
7 apr, 5, 19 mei, entree € 2,00 incl koffie/thee.
INLOOP
Di 10.00 - 16.00 uur, spelletje, praatje, lezen,
wat je wilt, iedereen is welkom! Vrije inloop.
VRIJ RIKKEN
Di 19.30 uur, € 2,50.
INLOOP
Do 10.00 - 16.00 uur, spelletje, praatje, lezen,
wat je wilt, iedereen is welkom! Vrije inloop.
SJOELEN
Vr 10.30 - 12.30 uur, € 2,00 incl koffie/thee.
HARDLOPEN ,
Za 9.30 - 11.30 uur € 6,00 per maand.

BIJZONDERE ONTMOETINGEN
In het Paviljoen van de Stadstuin Theresia
wordt voor mensen die niet veel buiten
komen of minder mogelijkheden hebben, een
mooie ontmoetingsmiddag aangeboden door
samenwerkende organisaties in Theresia: KBO
afdeling Theresia, Zonnebloem afdeling Theresia,
TOG, Amarant Theresiaplein, Zorgatelier de
Binnentuin, Thebe wijkteam, GGZ Tilburg en
Stadstuin Theresia.
De kosten zijn € 2,50 incl. één consumptie per
middag. aanmelden via eigen organisatie
of info@stadstuintheresia.nl.
Di 26 mrt: 12.00 tot 16.00 uur,
Paaseieren maken en beschilderen.
Di 23 april: 12.00 tot 16.00 uur, Aquarel.

Talent in Theresia
4 en 11 april, 19.30 - 21.30 uur
Schrijfatelier: per keer € 7,50 incl koffie en thee
: www.festinalentehaastjelangzaam.nl/
schrijfatelier
Meer informatie en andere activiteiten : www.stadstuintheresia.nl
voor vragen : info@stadstuintheresia.nl

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

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

De gezellige markt van De Besterd, in het zonnige weer van vorig jaar.

Wijkraad Loven-Besterd in de wijkkrant? De wijkraad helpt!
Door: wijkraad Loven-Besterd, Marion Brangers-Vermeer

Bekijk het ook
en doe mee:
via uw
computer.

Die fijne wijkkrant Tilburg Oud-Noord, je kunt hem gewoon niet missen. Alles wat er zich
in de wijk afspeelt (en soms daarbuiten), staat erin!
De Wijkraad Loven-Besterd heeft een bijdrage voor elke editie van de wijkkrant. Er zit
veel werk en tijd in, om de stukjes van de wijkraad voor de wijkkrant gereed te maken.
Soms interviewt iemand van de wijkraad een wijkbewoner van Loven en Besterd, die
graag iets in de krant gepubliceerd wil hebben. Heb je ook een idee of onderwerp? Of wil
je zelf een artikel schrijven over iets wat je bezighoudt in Loven en Besterd? Laat het de
wijkraad weten! Stuur een mail aan: info@loven-besterd.nl of benader ons
via: www.loven-besterd.nl

Een nieuwe lente... een nieuw begin van het buitenleven

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

De lente is weer vroeg dit jaar, dus het buitenleven is ook weer gestart. De wijkraad gaat
binnenkort Loven en Besterd in om bij u aan de deur eens te vragen wat u van de wijk
vindt. Zijn er dingen die u graag op een pleintje of bij u in de straat wilt zien, bijvoorbeeld
voorjaarsbloemen, kleine boompjes, een afvalbak, een hondenpoepbak, duidelijke
verkeersborden of wat extra handhaving?
Vertel het ons, dan kijken wij of we het kunnen realiseren.
Een tevreden wijkbewoner zorgt voor een goede sfeer in de wijk. Laat het weer worden
zoals vroeger. Samen keuvelen, de markt bezoeken, een buurtfeestje bezoeken. Een
bejaarde of minder mobiele persoon een handje helpen. Dat geeft je toch een fijn
voorjaarsgevoel en maakt iedereen happy.
De lente, je wordt er weer helemaal wakker van. Je voelt je weer jong en denkt alles
aan te kunnen. Alles komt mooi in de bloei te staan en vogels laten weer van zich horen.
En van het zonnetje mogen we ook weer van genieten. Ja, eigenlijk moest de lente
eeeeeeuwig duren!

www.wijktheresia.nl

Meer informatie over de wijkraad Loven-Besterd:
www.facebook.com/LovenBesterd - www.loven-besterd.nl
mail naar: info@loven-besterd.nl
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Een nieuwe lente... zing mee!

Muzemento zoekt Tenoren en Bassen!
Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur: koffie drinken.
Van 17.00 tot 17.45 uur:
warme maaltijd.
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’.

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55

Ontspanning
Vrijdag 15 maart
NLdoet

Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl

Woensdag 20 maart
Stembureau

Deelname activiteiten?
Mail dan naar
Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.
Like onze Facebookpagina
fb.com/denherdgang

Zondag 31 maart
Optreden Eric Potters
14.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 5 april
Orkest Benelux
14.30 tot 16.30 uur*
Dinsdag 16 april
Gemengd koor Resurrexit
14.30 tot 16.30 uur*

Meedoenregeling
Heeft u recht op de meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in Den
Herdgang. Meer informatie
via Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl

Mode en verkoop
Maandag 1 april
Firma Nieuwenhuis ondermode
10.00 tot 12.00 uur
14.30 tot 16.30 uur

Bingo
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.

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

Bruin Café
Heeft u iets te vieren? Dan kan dat
in ons Bruin Café. Onze horecamedewerkers hebben de
ingrediënten voor een onvergetelijk
feest. Wilt u eens vrijblijvend
informeren? Neem dan contact op
met Den Herdgang 013 583 18 11.
John of Angelique maken graag even
tijd voor u vrij.

Paasbrunch
Op zondag 20 en
maandag 21 april
organiseren we
een Paasbrunch.
Wilt u komen brunchen bij
Den Herdgang, dan kunt u zich
opgeven bij de horecamedewerkers.
Kosten € 14,95 per persoon.
Aanvang 12.00 uur

*Entree zonder welzijnspas: € 5,00.

Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

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

Bruin café:
Dagelijks geopend: 12.00 tot 16.30.
Het bruin café is ook te huur voor
(kinder)feesten, partijen, recepties,
koffietafels, etc.
Voor info belt u 013 549 61 00 en
vraagt u naar de keuken.

Extra activiteiten
van
15 maart t/m 18 april

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
10.00 -12.00
Di/Do: Hobbygroep
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

16 - Open Dag - 11.00 tot 16.00
17 - Koopzondag - 14.30

Op zondag 17 maart organiseert
De Bijsterstede van 14.30 uur tot
16.30 uur een koopzondag.
We nodigen u uit om in een
gezellige, ongedwongen sfeer
geheel vrijblijvend diverse kramen
te komen bezoeken met gevarieerd
aanbod, waaronder diverse
mode- en cadeauartikelen.

19 - Samen Zingen - 14.30
26 - Dinsdagmatinee met optreden
van Zand, Zeep & Soda - 14.30
30 - Woord- en communiedienst
- 16.00

02 - Samen Zingen - 14.30
07 - Zondagmatinee met optreden
van Duo Blue Orange - 14.30
09 - Dinsdagmatinee met optreden
van Hetty Hoevenaars - 14.30
13 - Eucharistieviering - 16.00
16 - Samen Zingen - 14.30
17 - Paas Bingo - 14.30
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

Met op zondag voldoende gratis
parkeergelegenheid voor de deur en
vrije entree is een bezoek aan ons
vandaag voor u zeker het
overwegen waard.
Ook heeft u volop de gelegenheid
om te genieten van een heerlijk
hapje of een drankje of om
vrijblijvend een kijkje te nemen in
ons bruin Café, dat voor u als
wijkbewoner voor al uw feesten en
partijen ook beschikbaar is.
Ons horecateam informeert u graag
naar de mogelijkheden!
U bent van harte welkom bij
De Bijsterstede.
Gezellig en gastvrij!

Op dit moment zijn de vrouwen ruim in de meerderheid en daarom komen we graag in contact met mannen die de ontspanning
van zingen in ons koor willen meemaken. Spreekt dat je aan, dan ben jij onze man! Neem contact op met ons secretariaat:
: info@muzemento.nl en wij laten een van onze mannen je terugbellen om je nader te informeren!
Je kunt ook vrijblijvend een repetitie bezoeken. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in Het Kruispunt, aan de
Sinopelstraat in Tilburg. De repetitie-avond is altijd voor publiek opengesteld. Mocht je onze repetitie willen bijwonen, dan ben je
daarvoor op de dinsdagavond van harte uitgenodigd!
Amusement in Parijs en Trial by Jury
Muzemento heeft op zaterdag 23 en zondag 24 maart een uitvoering in het cultureel centrum Jan van Besouw. Voor de pauze:
het beste uit ruim zestig jaar Muzemento met ‘Amusement in Parijs’, en na de pauze de komische opera van Gilbert O’Sullivan,
Trial by Jury. Bestel je kaarten op : hcmfaes@ziggo.nl
Meer informatie:
: www.muzemento.nl
en :www.fb.com/Muzemento

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden
zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat (vrijwillig)
werken in zorg en welzijn is. Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen heeft de volgende
activiteiten:

Vrijdag 15 maart
NLdoet
Iedereen kan meedoen. Vrijwilligers gaan op die dag vanaf 10.00 uur rolstoelen
poetsen/tuin opknappen en in de middag is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een Bingo
voor iedereen. Vrijwilligers gaan in de middag met bewoners wandelen en in de
nieuwe bibliotheek LocHal koffie drinken.
Aanmelden: 013 549 26 00

Welzijnspakket
De Bijsterstede biedt u een
welzijnspakket aan voor € 30,per persoon per maand.
Gedurende de hele maand
heeft u dan vrije toegang tot alle
activiteiten. Voor een bingokaart
betaalt u met een welzijnspakket
slechts € 1,50 (m.u.v. sponsorbingo).
Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk
bij De Bijsterstede? Dan
kunt u contact opnemen met
Alex Hendrickx, coördinator
vrijwilligers tel: 013 549 61 00
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

Op 16 maart ben je van 11.00 tot 16.00
uur van harte welkom!
Bezoek (één van) onze locaties in
Tilburg tijdens de open dag:
De Bijsterstede - Energieplein 54
De Heikant - Schubertstraat 700
Joannes Zwijsen - Burg. Brokxlaan 1407
Werkspot - Burg. Brokxlaan 1407

Voor verdere details over onze open dag,
zie pagina 4.

! Brandbrief !

Leden gezocht voor Gemengd (senioren)Koor Resurrexit

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

Donderdag 14 maart
Gluren bij Welzijn
Workshops tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Welzijn en andere disciplines vertellen/
laten zien over allerlei activiteiten binnen Joannes Zwijsen en hoe kunnen we
iemand een zinvolle dagbesteding geven. Natuurlijk staat de koffie/thee klaar.

Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.

Woonzorgcentrum

Theaterkoor Muzemento is een gezellige club mensen, waarvan vele uit Oud-Noord. Sommigen zingen ook bij gemengd koor
Cantiqua. Zingen is voor de amateurs van het theaterkoor veelal ontspanning en een inspiratiebron voor het dagelijks leven.

Zaterdag 16 maart
Open dag
Joannes Zwijsen zet de deuren open. Er is vanaf
11.00 uur ieder heel uur een rondleiding, daarna kunt u
heerlijk genieten van gratis koffie en appeltaart.
En als afsluiter krijgt u een goodybag mee naar huis.
Er zijn tal van medewerkers van verschillende
disciplines aanwezig om uw vragen zo goed mogelijk
te beantwoorden. Aan elke nieuwe vrijwilliger die zich
inschrijft en een maand werkt, wordt een heerlijke lunch van
Brasserie de Refter aangeboden. Dus kom zeker kijken!
VRIJWILLIGERS, MAAK VAN JE VRIJE TIJD EEN BLIJE TIJD.
In de week van Zorg en Welzijn heeft ons restaurant Brasserie de Refter elke
dag een bijzonder broodje voor een leuke prijs. (zie borden in restaurant).

Activiteiten in Brasserie de Refter.
U bent welkom!
Donderdag 4 april
Bingo
Komt u ook een gokje wagen?
Inclusief tombola.
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 met koffie/thee

Pop-up museum
Expositie Schilderatelier
’t Atelier van De Wever Thuis
Openingstijden: elke dag
van 9.00 uur tot 17.00 uur,
t/m 14 april

Donderdag 11 april
Paasstukjes maken
Hulp en materiaal aanwezig.
15.00 tot 16.30 uur. € 5,00

Wij zijn op zoek naar:

Donderdag 18 april
Filmmiddag in de Refter 'Natuurfilm'
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

vrijwilligers die mee willen helpen
bij de avondmaaltijd, van 16.00 uur
tot 19.00 uur. Dagen in overleg.

Donderdag 25 april
Optreden koor Het Alternatief
15.00 tot 16.30 uur. € 4,00

Biljartvrijwilliger, een uurtje per
week in overleg.

Zaterdag 27 april
Koningsdag kijken op groot scherm
10.45 – 13.30 uur, gratis

Graag contact opnemen met
vrijwilligerscoördinator
Margreet de Jong, 013 549 26 00,
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

In 1972 is Resurrexit ontstaan na sluiting van de kerk in parochie Groeseind, waarbij noodgedwongen een samenvoeging van het kerkkoor Groeseind en het kerkkoor Hoefstraat
plaatsvond. Resurrexit heeft in al die jaren een goede reputatie opgebouwd en is nog
altijd actief op verschillende fronten. Zo verzorgt zij jaarlijks enkele liturgische vieringen
voor parochies in Tilburg Noord en Tilburg Oud-Noord. In de verzorgingscentra is zij een
graag geziene gast met nostalgische concerten. Ook geeft ze publieke optredens in de
wijkcentra en op de podia in Tilburg.

'Is Resurrexit het volgende koor dat haar deuren moet sluiten?
Dat kunt u voorkomen door lid te worden!'
Door de geringe aanwas, zou het zo maar
kunnen dat wij onze deuren moeten sluiten.
Dat willen we natuurlijk te allen tijde
voorkomen. Voordat wij mogelijk tot deze
rigoureuze beslissing moeten overgaan, zijn
wij als laatste poging te blijven voortbestaan,
naarstig op zoek naar nieuwe leden die ons
koor willen versterken. Iedereen is welkom
en leeftijd speelt geen rol, want Resurrexit
heeft als lijfspreuk ’Iedere leeftijd heeft zijn
charme.’. Help ons te blijven voortbestaan
zodat we anderen en onszelf kunnen blijven
vermaken met onze zangoptredens.
Resurrexit houdt repetitie in De Baselaer op
dinsdagmiddag van 13.45 uur tot 16.00uur.

Voorkom dat we onze deuren moeten sluiten
en meld u aan bij onze voorzitter
: 013 455 05 29 of via
secretaris Jan de Groot : 06 83 69 90 26.
Kom vrijblijvend eens luisteren op de dinsdagmiddag (behoudens de schoolvakanties).
Informatie over Resurrexit kunt u vinden
op onze website : www.resurrexit.nl en
via de mail : info@resurrexit.nl Wij zien
uw reactie met vertrouwen tegemoet.
Kom naar ons luisteren: op 16 april treden
we op in Woonzorgcentrum Den Herdgang,
van 14.30 tot 16.30 uur.
Meer informatie zie pagina 10

Een nieuwe lente... een nieuw koor in Tilburg: OntRoerend Goed
OntRoerend Goed wordt een gezellig gemengd koor. Het repertoire
zal bestaan uit gezellige en mooie Nederlandstalige liedjes, maar ook
populaire Engelstalige liedjes uit de jaren ‘60-’80.
Doet u mee? Zing mee, ook zoeken we nog naar enthousiaste: dirigent, gitarist
en een toetsenist/accordeonist. 20 maart is er een kennismakingsavond (aanmelden).
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 of
Anny Hamers : 013 535 52 07 / 06 25 12 47 05 of mail naar : info@ontroerendgoedkoor.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

Dagelijks geopend van
8.00 tot 19.00 uur.
Loop eens binnen voor onze
lunchaanbiedingen,
hapjes, thema-avonden
of voor een kopje koffie
met iets lekkers erbij.
Dagelijks een warme maaltijd
van 11.45 tot 13.30 uur
65+ € 8,35 gasten € 11,25

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com
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WIJKNIEUWS

Wethouder Esmah Lahlah nodigt wijkbewoners uit om op dinsdagmiddag
koffie te komen drinken. Tot de zomervakantie 2019 zijn de volgende inloopspreekuren, in april wekelijks en daarna tweewekelijks:

Melden helpt, help mee!
Om de buurt veilig te houden, hebben we uw hulp hard nodig. U kunt
helpen door alert te zijn op signalen en een melding te maken als u
criminele activiteiten vermoedt. Samen met u houden we Tilburg
veilig!
Vermoedt u criminele activiteiten, heeft u het gevoel dat er ‘iets niet
klopt’ in uw buurt of ergens anders in Tilburg? Meld dit via Meld Misdaad Anoniem via nummer 0800 - 7000. Belangrijk: melders blijven
altijd anoniem.

Mei
7 mei wijkcentrum de Poorten
21 mei wijkcentrum het Spoor

Juni
11 juni wijkcentrum de Poorten
25 juni wijkcentrum het Spoor
U kunt tijdens de spreekuren tussen 17.00 uur en 18.30 uur binnenlopen.
Wethouder bij u thuis
Mocht u moeilijk ter been zijn, dan kan de wethouder bij u langskomen op een ander tijdstip. Hiervoor kunt
u een afspraak maken via mail: oud-noord@tilburg.nl. U kunt ook bellen naar Natascha Verhaaren
(tel. 06 13 20 93 39) of Paul van Esch (tel. 06 10 96 21 93).

In de wijk geldt alweer twee maanden betaald parkeren. En na een periode van wennen merk
je dat het steeds een beetje rustiger wordt.
De laatste stap is het beoordelen van de gedoogsituaties. Er zijn plekken (zoals bijvoorbeeld de Pironstraat
of Cornelis de Vriendtstraat) waar al jarenlang met twee wielen op de stoep geparkeerd wordt. Dit mag
eigenlijk niet, behalve als er speciale borden staan. De gemeente gaat deze situaties bekijken en waar het
mogelijk en nodig is, dit toestaan. Dat gaat binnenkort gebeuren en als dit gevolgen heeft voor het parkeren
in uw straat, krijgt u hier nog informatie over.
Als er vragen zijn over de parkeervergunningen, bezoekersregeling of de uitgifte hiervan kunt u terecht bij
parkeerservicetilburg@p1.nl of telefonisch via 088 - 126 14 09.
Voor overige vragen over parkeren kunt u mailen naar lise.ras@tilburg.nl.

Stichting Leergeld Tilburg
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten
doen met sportclubs, zwemles of muziekles. Ook de kosten voor de
basisschool of het voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders
niet op te brengen. De Stichting Leergeld helpt gezinnen met kinderen
van 4 tot 18 jaar.
Kijk op de website van Stichting Leergeld Tilburg www.leergeld.nl
voor meer informatie. U kunt hier ook meteen een aanvraag doen.
Wilt u liever een spreekuur bezoeken, dan kan dat ook. Vanaf april
start Stichting Leergeld met een spreekuur in MFA Het Kruispunt.
Ook is er een spreekuur bij de Voedselbank aan de Beelaerts van
Bloklandstraat. De data en tijden kunt u vinden op de website van
Stichting Leergeld Tilburg.
Aarzel niet en neem contact met ons op!

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

Download de gratis app op uw
smartphone.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg

Ingang Spoorpark Oost

Het Spoorpark is een burgerinitiatief, burgers namen het initiatief om aan te
geven wat zij wilden met het terrein. De gemeente is natuurlijk wel betrokken
maar de Tilburgers zijn kartrekker. Met acht geselecteerde ‘kwartiermakers’
wordt het park nu vormgegeven. Er wordt al flink gewerkt. Bij een aantal klussen
kunnen we helpende handjes gebruiken. Daarom doen we op 16 maart mee met
NLdoet en staan we ook op de Vrijwilligersmarkt Tilburg.
Dit kun je verwachten in het park:
een prachtige Urban sports area, scouting
Esjeeka, BeweegR met Beach Tilburg, het
T-huis, project Levend Water zorgt voor een
zichtbare waterkringloop, een kleine permanente stadscamping en kunstwerk De Rits.
Prachtige initiatieven en alle reden om Tilburg
trots te laten zijn op zoveel burgerbetrokkenheid. Parkmanager Sophie Peters:

Activiteiten 16 maart:
Onkruid wieden of vegen en zwerfvuil
rapen, aanmelden: www.nldoet.nl/klus/
schoonmaken-van-spoorpark-tilburg

“Het Spoorpark wordt een plek
waar alles en iedereen samenkomt.”

Voor meer informatie over deze klussen:
Stichting Spoorpark, Sophie Peters,
: 06 24 88 69 59, : sophie@spoorparktilburg.nl,
St. Ceciliastraat 1 : www.spoorparktilburg.
nl/nldoet-stichting-spoorpark-doet-mee en
: www.facebook.com/spoorparktilburg

16 maart NLdoet: Stichting Spoorpark doet mee!
Het Spoorpark heeft een grote schoonmaakbeurt nodig en het entreegebouw kan een
likje verf gebruiken om er een waardige en
frisse ontvangstruimte van te maken. Het
Oranje Fonds organiseert op zaterdag 16 maart
voor de 15e keer het landelijke NLdoet en
Stichting Spoorpark doet mee. Jij toch ook?!

Parkeren

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

maart 2019

Nieuws van de gemeente Tilburg

Heeft u ideeën om uw wijk te verbeteren of maakt u zich ergens zorgen
over? Komt u als wijkbewoner van Oud-Noord daarvoor graag in contact
met uw wijkwethouder? U bent van harte uitgenodigd voor het wijkspreekuur van wethouder Esmah Lahlah. Zij wil graag van u horen wat er speelt in
de buurt en wat u van uw wijk vindt.

BuitenBeter app
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Nieuws van het Spoorpark

In gesprek met de wijkwethouder

April
2 en 16 april wijkcentrum de Poorten (Hasseltstraat 194)
9 en 23 april wijkcentrum het Spoor (Schaepmanstraat 36)

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

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

Er worden nu al bergen werk verzet met
het oog op de opening op 21 juni, het
weekend van de langste nacht. Het park
krijgt steeds meer vorm. De realisatie van de
gebouwen is gestart, bomen zijn geplant en
alle zitelementen zijn geplaatst. De to-dolijst is nog lang en alle hulp om de lijst af te
werken, is welkom. Nieuwsgierig geworden
en wil je betrokken zijn bij dit grootste
burgerinitiatief van Nederland? Doe dan mee!

Het Spoorparkgebouw, het VGL-gebouw (voormalig kantoor van Van Gend & Loos) van binnen
opknappen, verven en poetsen : www.nldoet.nl/
klus/opknappen-vgl-gebouw-spoorpark-tilburg

Start werkzaamheden westzijde
Aan de westkant van het Spoorpark zijn de
werkzaamheden gestart voor de velden van
Beach Tilburg. Er wordt een mooie beachsportlocatie gerealiseerd met zeven beachvelden,
verlichting en een tijdelijk paviljoen.
Diverse bomen, heesters en hagen gingen al
de grond in.

Stadscamping Tilburg
open vanaf 19 april
Stadscamping Tilburg draait al sinds 2014 met een groeiend
aantal vrijwilligers. Tot nu toe organiseerde ze tijdelijke evenementencampings voor verschillende grote Tilburgse festivals. En met succes, de camping blijkt
een belangrijke aanwinst voor Tilburg te zijn. De camping staat midden in de samenleving en is
een sociaal duurzame stichting, die continu contact zoekt met lokale inwoners en ondernemers om
Tilburg positief op de kaart te zetten.
Stadscamping op het Spoorpark
Vanaf 19 april 2019 opent de Stadscamping op het Spoorpark een camping die het hele jaar door
geopend is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deze camping uit te breiden naar een
evenementencamping met een capaciteit van maximaal 750 gasten om de evenementen in
Tilburg te blijven ondersteunen.
Stadscamping Tilburg krijgt sanitairwagon
Als ode aan de Spoorzone en het Spoorpark is een sanitair gebouw ontworpen met sterke
referenties naar een treinwagon. Dit gebouw wordt geplaatst op de originele rails van het oude
Van Gend en Loos, die door de camping lopen. De bouw van de 'sanitairwagon' is gestart onder
leiding van een professional met een team van bouwers en vrijwilligers. De bouw van het
sanitair is voor de helft gefinancierd met een subsidie van Tilburg Akkoord. De andere helft
komt uit een crowdfundingactie waarvan het streefbedrag op 1 maart succesvol is behaald.
Kom naar Stadscamping Tilburg en ontdek de stad vanuit een nieuw perspectief!

: www.stadscampingtilburg.nl

Spoorpark op Vrijwilligersmarkt 19 maart
Op 19 maart organiseert Vrijwilligers
Tilburg van 14.00 uur tot 17.30 uur een
vrijwilligersmarkt bij Fontys Hogescholen,
locatie Stappegoor. De markt is voor
iedereen zich graag als vrijwilliger
inzet om de (Tilburgse) wereld een
klein beetje mooier te maken. Ook
het Spoorpark zoekt vrijwilligers en is
aanwezig om met geïnteresseerden in
gesprek te gaan. Vrijwilligerswerk is leuk,
ongelooflijk divers en maakt jezelf ook
gelukkiger! Kom je ook met ons praten?
Het is fijn als je even meldt dat je komt
via : www.vrijwilligerstilburg.nl

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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19 t/m 26 maart, Dutch Happiness Week in de Bibliotheek LocHal
De Dutch Happiness Week vindt van 19 tot
en met 26 maart plaats. Er zijn lezingen,
voorstellingen en activiteiten rond het
thema ‘geluk’.
Woensdag 20 maart,
Masterclass stressexpert Suzanne Kuijsten
Kennismakerij, 20.00 tot 22.00 uur
Toegang € 5,- inclusief consumptie
Aanmelden: Krachtcentrale013
: mirthe@dekrachtcentrale013.nl
Op humoristische wijze maakt
Suzanne Kuijsten mensen stresswijs, met rijk
geïllustreerde voorbeelden en bruikbare
kennis. Op uitnodiging van loopbaan- en
re-integratieorganisatie Krachtcentrale013 en
in samenwerking met de Bibliotheek LocHal
word je in deze masterclass meegenomen
in de uitdagende wereld van stress, waarin
je ontdekt dat stress niet alleen slecht is,
mits… er voldoende ruimte is voor herstel.
Suzanne Kuijsten blogt erover, praat erover in
de media, schrijft er boeken en columns over,
adviseert bedrijven en heeft er soms (ongewild)
belachelijk veel ervaring mee in haar privéleven.
Stress is eigenlijk haar grote passie.
De masterclass maakt onderdeel uit van de
lustrumweek van de Krachtcentrale013
met nog meer programmering rondom het
thema stress.
Donderdag 21 maart,
Science Improv Jam: Gelukszoekers
Stemmingmakerij, 20.00 tot 22.00 uur
Toegang € 5,- inclusief consumptie
Aanmelden : scienceimprovjam@gmail.com
De term ‘gelukszoekers’ is vooral bekend
van het vluchtelingenthema. Maar zijn
we niet allemaal gelukszoekers? Wil
niet iedereen gewoon ‘happy’ zijn?
De Science Improv Jam combineert Science
Stories met improvisatietheater. Een Science
Story wordt gekenmerkt door een korte
presentatie over een bijzonder verhaal of van
een grappig, onverwacht of ietwat vreemd
onderwerp uit de wetenschap. Deze editie
vertelt Claire Lambrichts meer over
werkgeluk. Claire is docent aan de Fontys
Hogeschool HRM en Psychologie.
Meespelen?
De improvisatie-acteurs die vervolgens aan de
haal gaan met het onderwerp zijn o.a. Anne de
Graaf, David Khasho en Arnoud Plantinga. En
zoals bij een jam hoort, kan het publiek bij sommige scènes meespelen in de geïmproviseerde
sketches. Laat bij je reservering alvast weten als
je het leuk vindt om mee te improviseren.

Zondag 24 maart,
Food Talkshow: En zij eten nog lang en gelukkig
Kennismakerij, 14.00 tot 16.30 uur
Toegang gratis, vol = vol
Aanmelden : kennismakerij@bibliotheekmb.nl
In ‘En zij eten nog lang en gelukkig’ neemt
blogger Anne de Graaf, ook bekend als Anne
Travel Foodie, je mee langs de verschillende
onderdelen waarin je op geheel eigen wijze
de combinatie food en geluk ziet toegepast.
Na het foodcollege is er een verhalenestafette
met bijzondere verhalen:
-- Het ritueel rondom de bereiding van
couscous door Rachid el Hajoui van de Couscousbar. Met een proeverij in het Food Lab.
-- Een presentatie van Willem Dieleman over
Pancake Adventures, waarmee hij de wereld
over reist en laat zien dat het maken en
samen opeten van pannenkoeken mensen
verbindt.
-- Houda Bibouda geeft de man met Jankbier
een duwtje over de drempel om zijn emoties
te tonen ter voorkoming van bijvoorbeeld 		
depressie en andere mentale klachten.
-- Het initiatief van Herenboeren in Hart van
Brabant, om als particulier collectief een
boer in dienst te nemen die zorgt voor
eerlijk eten met respect voor de boer, de
dieren en de natuur.
-- Het verhaal van Rabia Alizadah die met haar
restaurant Sarban de deur opende voor veel
Tilburgers naar exotische keukens, maar ook
voor statushouders om aan werk te komen.

LocHal officieel uitgeroepen tot één van de
(0)13 geluksplekken van Tilburg.

Meer activiteiten Bibliotheek LocHal:
In het TijdLab werkt nog tot 1 april aan de ontwikkeling van een nieuwe Tilburgse
leesplank. Iedereen kan meedoen. Vanaf half maart start de Bibliotheek op
woensdagmiddagen met het FoodLab Junior. Kinderen ontdekken er hoe een
zaadje een plantje wordt, hoe oesterzwammen groeien en hoe sprinkhanen smaken.
14 maart: Mans Genoeg, 20.00 tot 21.30 uur, Stemmingmakerij, toegang gratis.
18 maart: Tegenlicht Meet Up Tilburg: De Aarde Draait Door, 19.30 tot 22.00 uur,
KennisMakerij, toegang gratis.
26 maart: Boekenweeklezing: Corina Koolen, 19.30 tot 21.45uur, WoordLab, toegang gratis.
26 maart: MeetUp013: Een andere kijk op onderwijs, 19.00 tot 21.30 uur,
KennisMakerij, toegang gratis.
28 maart: World Bipolar Day, 19.00 tot 21.30 uur, Kennismakerij, toegang gratis.
13 t/m 17 mei: Lock Me Up!
Aan melden en meer informatie : www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Te koop - Te huur - Gezocht

Te koop

Wilt u ook:
ÎÎeen aankondiging van uw activiteit
in de agenda?
ÎÎuw contactgegevens in de
wijkinformatie?
ÎÎiets te koop/te huur aanbieden?

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.

Vanaf € 2,- excl. btw per regel.
Meer informatie, stuur een mail naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.

nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Gezocht
Gezocht religieuze voorwerpen voor museum
in Noord. Kruisbeeldjes, (kerk-) boekjes,
bidprentjes, rozenkranzen, wijwaterbakjes.
Joop Knots, Schubertstraat 3, 06 12 72 82 21

maart 2019

Agenda

23: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
ma. van 18.00 tot 19.00u, Gratis Inloopspreekuur 24: 20.00u, Food Talkshow, BLenKM3
25: 20.00u, Film ‘Klank en stilte’, IMB1
TextielMuseum: t/m 12 mei, Expositie Cultural
26:
12.00u, Bijzondere ontmoeting-Pasen, SST6
Threads, meer tentoonstellingen zie pagina 6
14.30u, Optreden
Pop-up museum Joannes Zwijsen: t/m 14 april,
Zand, Zeep & Soda, De Bijsterstede7
Expositie schilderatelier ’t Atelier van De Wever Thuis
19.00u, MeetUp013, BLenKM3
Vredeskerk: weekenden in maart, Expositie CAWAGAG
19.30u, Boekenweeklezing, BLenKM3
Galerie Atelier Pjotr: t/m 14 juni, Expositie
20.00u, SAPI lezing: Rob van de Ven, Kunstmaan9
De Schoonheid van de vergankelijkheid van
27: 15.00u, Mindfulness Jongeren, IMB1
Peter Verbraak. Wo: 10.00u, do: 14.00u,
28: 14.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
Lessen schilderen en boetseren
19.00u, World Bipolar Day, BLenKM3
Stichting Stadstuin Theresia6, vaste activiteiten:
19.30u, Mannenavond ‘Mannen en Kanker’, IMB1
di en do: 10.00 tot 16.00u, Inloopdagen
29: Deadline artikelen editie april WTON
di: 11.00 tot 12.30u, WeHelpen (m.u.v. 26 maart)
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
Meer vaste activiteiten SST zie pagina 9
30:
20.00u, De Johannespassion Appassionata
Hall of Fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
Consort
& Koor, Petrus Donderskerk zie pagina 8
Bijsterhof: do: 14.00u, Bingo
20.30u,
Leutergala C.V. De Juinen, De wissel8
Een aantal wekelijkse activiteiten wijkcentra :
31: 14.30u, Optreden Eric Potters, Den Herdgang7
De Poorten8: t/m 18 juni: Mankracht
vr: 14.00u, Bingo
April
Het Spoor8: 1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo
2: 10.00u, Bloemschikken thema ‘Voorjaar’, IMB1
vr: 10.00 tot 12.00u, WeHelpen (m.u.v. 29 maart)
17.00u, In gesprek met de wijkwethouder
De Baselaer8:
Esmah Lahlah, De Poorten8
di: 13.00u, Spreekuur hulp en ondersteuning
4: 15.00u, Bingo, Joannes Zwijsen7
wo: 13.00u, Volksdansgroep Shalom
17.00u, Kookworkshop, IMB1
do: 14.00u, Bingo
19.30u, Talent in Theresia-Schrijfatelier, SST6
di en do: 19.30u, Computercursus of informatie
4 t/m 6: KNIT&KNOT, Koepelhal
Een aantal wekelijkse activiteiten woonzorgcentra:
5: 14.30u, Orkest Benelux, Den Herdgang7
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo
15.00u, R-Play, Paduaplein
even weken op wo: 14.30u, Bingo
7:
14.30u,
Duo Blue Orange, De Bijsterstede7
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
9:
14.30u,
Hetty Hoevenaars, De Bijsterstede7
Joannes Zwijsen7: laatse do vd maand: 15.00u, Bingo
17.00u, In gesprek met de wijkwethouder
Maart
Esmah Lahlah, Het Spoor8
14: 10.00u, Dagboek schrijven, IMB1
10: 14.00u, High Tea in De Baselaer, werkgroep 55+
14.00u, Gluren bij Welzijn, Joannes Zwijsen7 11: 09.30u, Beauty verwendag, IMB1
14.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
15.00u, Paasstukjes maken, Joannes Zwijsen7
19.00u, Bondgirls, IMB1
19.30u, Talent in Theresia-Schrijfatelier, SST6
20.00u, Mans Genoeg, BLenKM3
12: 12.30u, Vip day, Lanette
15: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
NLdoet, woonzorgcentra en Spoorpark
13: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
16: Open dag zorgcentra, zie pagina 4, 10 en 11 16: 12.00u, Paas-in brunch, St. Aoda2
11.00u, RepairCafé, De Baselaer8
14.30u, Voeding bij kanker, IMB1
17: 14.30 - 16.30u, koopzondag, De Bijsterstede7
14.30u, Koor Resurrexit, Den Herdgang7
18: 19.30u, Thema-avond ‘Jouw partner heeft
17.00u, In gesprek met de wijkwethouder
kanker, maar hoe gaat het met jou?’, IMB1
Esmah Lahlah, De Poorten8
19.30u, Tegenlicht Meet Up, BLenKM3
17: 19.30u, Lezing Filosofie/natuur-Peer Elshout, SST6
19: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
14.30u, Paas Bingo, De Bijsterstede7
14.00u, Vrijwilligersmarkt, Fontys Stappegoor 18: Editie april WTON
14.30u, Voeding bij kanker, IMB1
10.00u, Bloemschikken thema ‘Voorjaar’, IMB1
19 t/m 26: Dutch Happiness Week, BLenKM3
10.00u, Inloopochtend
20: Open dag, Basisscholen, zie pagina 4
lotgenotencontact ‘Hersentumor’, IMB1
10.00u, Boetseren, IMB1
15.00u, Filmmiddag, Joannes Zwijsen7
13.30u, Start training Van Vreemd
19: 15.00u, R-Play, Paduaplein
naar Vriendschap, Fenix
20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
14.00u, Syrische spelletjes v kinderen, De Poorten8
Opening Stadscamping Tilburg
14.00u, KinderZaagmanz, Hall of Fame
21: 12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
20.00u, Zaagmanz, Hall of Fame
22: 13.30u, Paasmiddag, ANJ4
20.00u, Masterclass stressexpert, BLenKM3
23: 12.00u, Bijzondere ontmoeting-Aquarel, SST6
20 en 21: 12.00u, Paasbrunch, Den Herdgang7
17.00u, In gesprek met de wijkwethouder
21: 15.00u, Kinderontwerpsessie muurschilderingEsmah Lahlah, Het Spoor8
en Schônste wijk, De Poorten8, zie pagina 6
25: 15.00u, Het Alternatief, Joannes Zwijsen7
19.30u, Lezing-fotograaf W. van Dusseldorp, SST6 27: 10.45u, Koningsdag kijken op groot
20.00u, Science Improv Jam, BLenKM3
scherm, Joannes Zwijsen7
26: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
22: 18.00u, Afsluiting wereldreis, De Poorten8
15.00u, R-Play, Paduaplein
Mei
23 en 24: Uitvoering Muzemento, CC J van Besouw
3: Deadline artikelen editie mei WTON
Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat:

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.fb.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 p. 10 en 11 www.dewever.nl
8Wijkcentra contactgegevens zie www.contourdetwern.nl, ContourdeTwern p. 16 en zie de WijkFb.com op p. 14
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, www.kunstmaan.nl
10ZesZaligeZomerfilms in Het Spoor, € 4,- kaartverkoop 19.00 uur receptie Het Spoor8
Wijkinformatie

Wijk Facebookpagina’s

Wijkraden

Wijkraad Goirke-Hasseltfb.com/mfahetspoor Bouwmeesterbuurt

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

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang
Berlagehof 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

p/a Hasseltstraat 194

herdgang@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

www.goirke-hasselt.nl

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

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

013 549 26 00 Wijkraad Loven-Besterd

013 583 18 00

ST I C H T I N G WI J K R A A D

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

Wijkraad Theresia

Wijkraad

p/a Schaepmanstraat 36
info@wijktheresia. nl
www.wijktheresia.nl
fb.com/WijkraadTheresia

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

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 Den Bijstere
Daltonerf 8
013 535 91 72
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere
Peuteropvang Baselaer Peuteropvang Cocon
Hoefstraat 173
013 542 20 55
www.kinderstadtilburg.nl/cocon
www.facebook.com/peuteropvangcocon
Info alle locaties:
06 50 28 69 68
m.engel@kinderstadtilburg.nl
Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
Schaepmanstr. 42
013 744 01 50
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor

Kinderdagverblijf KIEK
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

Smidspad 76A
013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617
013 581 10 90

06 55 11 52 81

a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/kinderopvang
-spoorzone-tilburg
Peutercrèche De Vijf Hoeven (2,5-4 jaar)
H. van Tulderstraat 7
013 535 90 38

06 55 11 52 81

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

www.lochal.nl www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Bloemen

All About Flowers

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

Bowling

Dolfijn, the plays to be

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

Creatieve workshops
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

Knit & Knot, Koepelhal:
Info@knitenknot.nl

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

www.knitenknot.nl

PaperPassion, Koepelhal:

18-19-20 okt

info@paperpassion.nl www.paperpassion.nl

Fiets

a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
40 weken per jaar opvang
Schaepmanstraat 44
013 744 01 51

info@spijkersfietsen.nl

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

info@galeriepjotr.nl

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

Spijkers Fietsen

013 542 17 67
www.spijkersfietsen.nl

Galerie/Atelier

Galerie Atelier Pjotr
06 55 11 52 81 Goirkestraat 78

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

Keramiekatelier Antoonet,
013 532 37 37 Annet Vermeulen

St Willebrordplein 6
oculus@sterrekinderopvang.nl
www.oculuskindercampus.nl

Bredaseweg 199
annet@antoonet.nl

Jong Nederland Loven-besterd

Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60
013 535 65 29

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.

06 45 25 51 32

Gebit

info@mhp-tilburg.nl

TTL van Berkel

www.antoonet.nl

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

www.houtloods.com

Eetbar De Wagon

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café zaal Bierings

013 542 63 47

Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

www.cafebierings.info

Cafe ‘t Uilennest

013 850 06 63

Koestraat 125
Maandag gesloten

www.uilennest.nl

Partycentrum Van Opstal

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

www.denbesterd54.nl

Massagepraktijk-Tilburg

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

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

Hypotheek Visie Tilburg

Rabobank Tilburg en omstreken

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

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

Uitvaart

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

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

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

Hocus-Pocus-Focus

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com saskiadellevoet.nl
fb.com/SaskiaDellevoetHocusPocusFocus
Schônste wijk:
www. schonstewijk.nl
fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo

Maatschappelijke organisaties

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

013 542 18 96

www.fenikstilburg.nl

Lederwaren

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

Museum

TextielMuseum

013 53 67 475

Goirkestraat 96

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

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

www.cngo.nl

Supermarkt
PLUS IJsselstein

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

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

Verzorging

Uw Pedicure Joyce

Kringloop Tilburg

Lovensestraat 145
06 12 62 06 53
joyce.cools@hotmail.com
www.uwpedicurejoyce.nl

LANETTE

Sint Pieterspark 69
maak een afspraak:

013 785 75 87

www.lanette.eu

Voor Ondernemers
BusinessHub Besterd
Pop-up winkel voor ondernemers

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2
businesshubbesterd.nl

Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken:
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat,
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)

Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: Saskia Dellevoet
Redactie en tekstcorrectie: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met
de Tilburgse Koerier.
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redactie.
Heeft u een NEE-NEE sticker of de wijkkrant niet
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen:
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;
De Baselaer/ Woonzorgcentra: De Bijsterstede;
Den Herdgang; Joannes Zwijsen/ Diversen: De
Kennismakerij; Tante Pollewop; CNGO; Plus;
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord; Tilburgse
Koerier; Kringloop Tilburg; Lieke Frederieke

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

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
Tarieven en formaten downloaden :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2019:
Editie 2019
Deadline
18 april
29 maart
23 mei
3 mei (! vakantie)
27 juni
7 juni
12 september
23 augustus
24 oktober
4 oktober
12 december
22 november
Download de planning 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.

www.tuinenklussen.nl

Vloerbekleding

Postzegel- en Munthandel Den Besterd Tapijttegelhuis Tilburg 013 543 69 03
06 50 50 84 73
Besterdring 54
013 543 00 53 Veldhovenring 36
denbesterd54@gmail.com
06 14 02 71 77 info@tapijttegelhuis-tilburg.nl

do t/m vr 9.00-17.00

maart 2019

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

Hypotheek/ Bank

G. de Man-Melis

Evenementen

Therapie
013 850 92 00

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

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

06 55 11 52 81 Ringbaan Noord 136

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

De Houtloods

NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

Bike Repair Centre

Jong Nederland

Horeca

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

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

Kindercampus Oculus

15

www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Wehelpen OntmoetingsPunt
WeHelpen is er voor iedereen die een ander
wil helpen of geholpen wil worden. Om de
hulpvragen beter in beeld te krijgen, gaan
we starten met WeHelpen Ontmoetingspunten (WOP). Doel van een WOP is om
een laagdrempelige plek te maken waar
je om hulp kunt vragen, jouw helper kunt
ontmoeten en informatie kunt krijgen over
WeHelpen. Het gaat hierbij om informele
hulp. Het Ontmoetingspunt in de Stadstuin
Theresia is elke dinsdag tussen 11.00 en
12.30 uur (m.u.v. 26 maart) geopend. In Het
Spoor kun je vanaf 22 februari elke vrijdag
tussen 10.00 en 12.00 uur terecht (m.u.v.

??

29 maart). Meer info? Vraag het aan Jannie
Haverkamp, via 06 264 711 68 of via
janniehaverkamp@contourdetwern.nl.
Gelukszaaiers gezocht
Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk
zorgt voor een groter geluksgevoel. Vrijwilligers Tilburg organiseert tijdens de

Dierbaar Maatje: een vrijwilliger mét hond komt op bezoek!

Dutch Happiness Week een grote vrijwilligersmarkt met theatercollege. Toegang is
gratis. De markt vindt plaats op 19 maart

Geniet jij ook altijd zo van het contact met

behoefte hebben aan een dergelijk bezoek.

hebben. En dan is er sinds twee maanden

van 14.00 tot 17.00 uur op Fontys Hoge-

een hond? Kun je zelf niet (meer) voor een

Heb jij een goed gesocialiseerde hond en

Huubke, die vandaag zijn tweede verjaardag

scholen, locatie Stappegoor Tilburg, ‘rond-

huisdier zorgen? Meld je dan aan voor

zou je als vrijwilliger willen worden ingezet?

viert. Met Huubke wil ik in de toekomst ook

om de mediatheek’. Is er bij jou nog ruim-

Dierbaar Maatje! Een vrijwilliger komt dan

Na

uitgebreide

graag ouderen bezoeken. Ik heb er bij het

te voor meer geluk? Kom dan een kijkje

wekelijks met zijn/haar hond bij je thuis.

kennismaking. Daarnaast krijg je een korte

uitzoeken van dit hondje dan ook op gelet

nemen en ontdek wat jij zou willen doen

cursus aangereikt. Interesse? Bel dan naar

dat hij heel sociaal is. Ik kies heel bewust voor

om met jouw inzet de wereld een klein

ContourdeTwern: 013 549 86 46.

herplaatsers, omdat er nog zo veel honden in

beetje mooier te maken. Meld je aan via

Nederland zijn die een nieuwe kans verdienen.”

www.vrijwilligerstilburg.nl. Tevens ontvang

Tijdens een bezoek is het mogelijk samen

aanmelding

volgt

een

te gaan wandelen, de hond borstelen, maar

je de week voorafgaand aan de markt een

natuurlijk ook lekker knuffelen en spelen met

Hondenpuzzels

de hond. Je komt in aanmerking voor Dierbaar

Het is feest bij Gemma thuis! Cakejes op tafel,

Joske en Gemma zijn heel bewust gekoppeld

mail met alle info die je nodig hebt.

Maatje wanneer je zelfstandig in de Gemeente

spelletjes en snuffelkleden in de kamer en

aan mevrouw van Gils van 81. Zij heeft haar hele

Toegang gratis!

Tilburg woont. De bezoeken zijn gratis en

drie heel vrolijke honden. Het blijkt al snel dat

leven teckels gehad en haar hele huis staat vol

niet therapeutisch. Ze bieden je wél vreugde,

Huubke, een van de honden, jarig is. Gemma

met teckelspulletjes. “Joske ligt graag bij haar

Autisme informatiemarkt

plezier, ontspanning, beweging, liefde en

heeft drie herplaatsingshonden, dat vergt extra

op schoot of in de vensterbank. Toch vond ik het

Op donderdag 28 maart vindt de Autisme

aandacht!

tijd in het begin. Gemma: “Met Joske (acht

af en toe moeilijk de motivatie bij Joske hoog te

Informatiemarkt plaats in wijkcentrum de

jaar), mijn Dierbaar Gezelschapsdiertje heb ik

houden. Ik wilde mevrouw van Gils graag actief

Symfonie. Met informatie, presentaties en

ContourdeTwern is met deze activiteit gestart in

verschillende hondentrainingen gedaan. Om

deel laten nemen aan het bezoek. Ik ben me

lezingen van Birsen Basar (Ambassadeur

de Reeshof en wil Dierbaar Maatje nu uitrollen

hem manieren te leren maar vooral ook om

meer gaan verdiepen in mogelijke activiteiten

voor Autisme), André Parren (Grip op ga-

over de rest van de Gemeente Tilburg.

een band op te bouwen. Sjannie van tien komt

en ben met snuffelkleden en puzzels aan de

men en autisme) en Monica Dozen (Autisme

van een broodfokker. Zij heeft veel nestjes

slag gegaan. Dat werkte! De eerste keer dat ik

als talent). Het duurt van 18.30 tot 21.30 uur

We zoeken vrijwilligers (maatjes) met hun hond

gehad en zat in een schuur waar ze eigenlijk

een kleed meenam begon mevrouw van Gils te

en de toegang is gratis.

zodat we hen kunnen inzetten bij burgers die

nooit uitkwam. Met haar moest ik veel geduld

lachen. Ik laat haar nu zelf variaties bedenken.”

R-Play in de wijk

ContourdeTwern in Oud-Noord

R-Play is een speelplek waar kinderen veilig

zorgers in en breng het met een pasfoto naar

Contact en meer info

kunnen spelen. Ze kunnen (groot) speelgoed

R-Play. De volgende keer dat je komt, ligt je pas-

Kom ook naar R-Play en breng je ouders mee!

lenen dat ze thuis niet altijd hebben en met

je klaar.

Meer weten over R-Play? Of wil je meehelpen

adres

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer

om kinderen uit de buurt een veilige speelplek

de andere kinderen samen spelen. R-Play is er
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, maar ook de

Wanneer zijn we waar te vinden?

te bieden? Wij zoeken actieve ouders en buurt-

kleinere kinderen zijn van harte welkom. Het is

Noorwitsstraat 15.00-17.00 uur:

bewoners die mee willen denken en mee willen

Hoefstraat 175

dan wel verplicht dat er een ouder of verzorger

15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april.

helpen bij R-Play in hun eigen wijk! Interesse?

5014 NK Tilburg

meekomt. Spelen bij R-Play is gewoon fijn bui-

Paduaplein 15.00-17.00 uur:

Bel dan naar Per Jansen via 06 570 96 797 of

tenspelen!

22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei.

mail: perjansen@contourdetwern.nl.

Voor ouders is er koffie en thee. De beheerders

tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36

van R-Play letten op jouw kind, maar de eindverantwoordelijkheid voor het buitenspelen
blijft altijd bij de ouders en/of verzorgers. Kinderen zijn ook vrij om R-Play te verlaten. Maak

5041 AR Tilburg
tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel

daarover goede afspraken met jouw kind.

Leliestraat 49
5014 AE Tilburg

Hoe word je lid?

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl

Als je lid wilt worden van R-Play dan maken we
een pasje met daarop je eigen foto. Lid worden is gratis. Je haalt een inschrijfformulier
bij R-Play; vul dit samen met je ouders of ver-

Deze pagina is
ContourdeTwern.

een

uitgave

van

