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

Qigong is eenvoudig te leren, heerlijk om te  
doen en wordt in China gezien als de meest  
effectieve bewegingsleer voor gezondheid.  

Wekelijks 40 lessen (ochtend & avond).  
Kom langs voor een gratis proefles! 

 

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

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tegen inlevering van 
deze advertentie: 

10% extra korting 
op alle 

tapijttegels 
uit voorraad!

€ 1999,-

Het belooft weer een gezellige braderie in de Hasseltstraat te worden op Koningsdag,  
zaterdag 27 april. Bij meer dan honderd kramen verkopen de markthandelaren vele mooie  
goederen, zoals sieraden, kleding, tassen, schoenen, decoraties, geurkaarsen en hobby-  
artikelen. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er zijn o.a. heerlijke hamburgers,  
loempia’s, olijven, worst, snoep en suikerspinnen. 

Het gaat niet alleen om de kramen en lekker eten. Er is van alles te doen voor kinderen op de  
braderie. Zo staat er een draaimolen, zijn er mini-cars, en natuurlijk de niet te vergeten, 
bekende bungeetrampoline. Met behulp van een tuigje zit de springer vast aan een elastiek.  
Met deze combinatie van elastieken en trampoline kun je onder begeleiding huizenhoog 
springen en zonder gevaar salto’s maken.

Goochel en zing mee op de markt
Clown Cees is aanwezig op de braderie. Hij presenteert vanuit zijn podiumwagen een kinder- 
show vol goocheltrucs, dansen en plezier. De niet zo slimme Clown Cees vraagt kinderen  
om hem te assisteren bij zijn goochelkunsten. 
Ben de Banjoman rijdt met zijn paardje over de markt. Hij speelt op zijn Amerikaanse tenor-
banjo en zingt diverse country songs en Nederlandstalige meezingers. Het is een lust voor oog 
en oor. Zijn veelkleurige paard beweegt zich al hoofdknikkend voort op het ritme van de muziek!

Organisatie door: Koolen & Koolen organisatie en adviesbureau. Meer informatie en 
inschrijven voor kraam of grondplaats : 013 580 15 14 : info@koolenenkoolen.nl  
: www.koolenenkoolen.nl

Rommelmarkt in Wijkcentrum De Poorten 
Wijkcentrum De Poorten is tijdens de braderie 
ook geopend voor een hapje en een drankje.
  
Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan organiseert 
er in samenwerking met ContourdeTwern een 
rommelmarkt, aanvang 10.00 uur. Je kunt 
lekker snuffelen tot 16.00 uur. Er zijn nog tafels 
te huur voor € 5,- (1 bij 1.80 meter). Reserveren 
kan bij : Hantonlove@hotmail.com.
Zie ook paasbingo ANJ: KinderTopperspagina 12

   
     

Genieten op Koningsdagbraderie en rommelmarkt in de Hasselt 

  
 Koningsdagbraderie De Hasselt 

Als Pasen 
en Koningsdag 
op één dag vallen...
Nou, bijna...

In deze edite paas- en konings-
dagactiviteiten. Doe mee.
Én de 'vergeten' fotopuzzel van 
maart, stuur uw oplossing naar 
de redactie en maak 
kans op de leuke prijzen.  Zie pagina 14

LANETTE Institute 
S in t  P i e t e r s p ar k  69 
01 3  7 8 5 7 5 8 7                           w w w. l a n e t t e . e u

Specialist in:

  æhuidverbetering

  æhuidverjonging

  æ lichaamverstrakking

  ædiverse  
    afslankmethoden
Voor Man en Vrouw

BIkINISTrESS korTINg
20% korting 

op onderstaande
behandelingen 

t/m 31 mei

CAVITATIE
rF HUIDVErSTrAkkINg

CrYoLIPoLYSE
VELASHAPE

       10% 60+ KorTInG 

Springen op de bungeetrampoline

Ben de Banjoman met zijn paardje

Gezellige braderie Hasseltstraat

Clown Cees
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Ondernemers 
uit de wijk

Expositie  
De schoonheid van de vergankelijkheid 

van Peter Verbraak in Galerie Pjotr t/m 8 juni
 
Op afspraak te bezoeken: Goirkestraat 78, : 06 13 57 64 44, : www.galeriepjotr.nl

Zo’n dertig jaar geleden kwam Rinus in aanraking met 
Qigong en Taijiquan. Destijds was hij maatschappelijk 
werker en hij kreeg steeds meer last van de span- 
ningen in het werk. Hij kreeg ernstige rugklachten 
en er werd diabetes twee geconstateerd, waarvoor 
hij medicijnen moest gaan slikken. Een vriend 
attendeerde hem op Qiqong en Tai Chi.  
Dat leek hem wel wat en fanatiek ging hij aan het  
oefenen. Twee maanden later bracht hij weer een  
bezoek aan zijn huisarts en wat bleek: zijn bloed- 
waarden waren goed en de diabetes was weg. Ook  
waren zijn stemmingen stabiel geworden en zat hij  
lekker in zijn vel. Zelfs de rugpijn werd gaandeweg  
minder.

Na deze positieve ervaring volgde Rinus de drie- 
jarige BOCAM beroepsopleiding voor Tai Chi trainer  
& therapeut. BOCAM staat voor: Bewegingsleer,  
Ontspanningstraining, Concentratietraining, 
Ademhalingstraining en Manueletherapie. 
Voor een stage vertrok Rinus in 1992 naar China 
naar het Sino Japan Friendship ziekenhuis in Beijing.  
Daar zag hij hoe specialisten met verbluffend goede  
resultaten Qigong als therapie inzetten. Veel meer 
dan in Nederland maken ze in China gebruik van 
het zelfgenezend vermogen van de mens door het 

Hoe komt het dat mijn oma Marie van Pelt-Moelands (1890-1973), een vrouw  
met zoveel ambitie en een vrouw die een eigen mening had over wereldzaken, 
zich tevreden stelde met haar rol als vrouw thuis, tussen de kinderen, stoffer  
en blik? Dat vraagt de Tilburgse schrijfster Ineke van Pelt zich steeds meer af,  
terugdenkend aan haar oma. 

In haar boek ‘Mijn rooie, roomse oma’, neemt ze de lezer mee in de queeste  
naar haar oma. De tijd van huisje-boompje-beestje waar de meeste vrouwen  
genoegen mee namen. Dat is tevens de tijd vóór het feminisme haar intreden  
had gedaan. Marie wilde graag iets bereiken maar moest gaan dienen. Dat  
deed ze bij de familie Blom aan het Wilhelminapark 22. Na haar huwelijk met  
Frans van Pelt gingen zij wonen in de Lieven de Keijstraat 28, na een paar jaar  
verhuisden ze naar de Deken Botsstraat 15.
 
Een tijd waarin alles nog goed was. Maar is dat werkelijk zo? 

Ineke: "Romantiseren we de vroegere jaren niet teveel? Vroeger, toen er 
nog sprake was van een homogene samenleving, er nog geen migratie en 
globalisering bestond. Toen een gekleurde medemens een bezienswaardigheid 
was, er nog buurtwinkeltjes waren en saamhorigheid onderling, iedereen in 
 de straat elkaar kende en nog voor elkaar klaarstond. Toen er nog geen  
stress bestond en alles geordend en gestructureerd was. 
Maar tegelijkertijd was er geen vrijheid van meningsuiting en werd de 
vrouw achtergesteld, kon ze niet participeren omdat ze, eenmaal gehuwd, 
niet mocht deelnemen aan het arbeidsproces. Ook al had ze stemrecht, er 
werd voor haar bepaald op wie ze moest stemmen. Ze mocht niet deelnemen 
aan het publieke debat, haar mening werd niet serieus genomen. Ze was 
onderworpen aan haar geloof en aan haar man. Seks had als enig doel zoveel 
mogelijk kinderen krijgen en genieten van seks werd de vrouw niet gegund.”

Het net verschenen boek ‘Mijn rooie, roomse oma’
is niet alleen de geschiedenis van een katholieke 
vrouw die meemaakte dat het vrouwenkiesrecht 
werd ingevoerd, het schetst ook een beeld van de 
tijd dat armoede in Nederland eerder regel dan 
uitzondering was en er keurig binnen de door 
mannen geschetste lijntjes werd gekleurd. De 
vrouw wist haar plaats, die was goed en moest 
vooral ook zo blijven. Het zal voor alle 
Nederlanders en vooral voor de Tilburger 

van de naoorlogse generaties herinneringen 
oproepen aan hun eigen opa’s en oma’s en aan een tijd waarover 
al te makkelijk in romantiserende sfeer wordt gesproken.

Het boek 'Mijn rooie roomse oma' is te koop in elke boekwinkel en te  
bestellen via de bekende internetwinkels. Het volgende boek van Ineke  
heeft de titel ‘Jan’ en komt eind 2019 uit.
Ineke van Pelt, boeken, lezingen en cursussen : www.inekevanpelt.nl

CNGO: een bijzonder centrum in onze wijk

Het TextielMuseum is op maandag tweede paasdag extra 
geopend van 12.00 - 17.00 uur. 

Ontdek in de onlangs geopende tentoonstelling 'Black & White' 
de symbolische betekenis van deze twee ‘non-kleuren’, verbeeld 
door kunstenaars en designers. Volg een gratis rondleiding door 
het museum en het levendige TextielLab, waar experts tonen hoe 
textiel wordt gemaakt met hi-tech machines én ambachtelijke 
technieken. Of bezoek het TextielCafé voor een heerlijke lunch. 
Op eerste paasdag en op Koningsdag is het museum gesloten.

CNGO staat voor Centrum voor Natuurlijk GezondheidsOntwikkeling en bestaat al 
ruim twintig jaar. Met dit centrum heeft eigenaar Rinus van den Broek zijn droom 
verwezenlijkt: een centrum waar de Chinese gezondheidsleer centraal staat, waar-
van ook mensen in Nederland de vruchten kunnen plukken. En dat is bijzonder! 

Boek van Ineke van Pelt: 

Mijn rooie 
             roomse oma

doen van oefeningen.
Thuis gekomen zag hij het 
als zijn missie om Qigong  
en Tai Chi ook in Nederland  
bekend te maken en hij 
startte het CNGO in de  
Groeseindstraat. 

De laatste tien jaar merkt Rinus in Tilburg een positieve 
ontwikkeling: steeds meer medici verwijzen door 
naar het CNGO. Mensen met reuma, artrose, astma, 
copd, diabetes, slaapstoornissen, rugklachten, hoge 
bloeddruk en meer, vinden nu de weg naar het CNGO.

Inmiddels zijn er tien docenten werkzaam die allen de 
BOCAM beroepsopleiding hebben afgerond. Wekelijks 
worden er zo’n veertig lessen gegeven. Veel Tai Chi 
en Qigong lessen. Sommigen lessen zijn speciaal voor 
ouderen en voor mensen die slecht ter been zijn. Zij 
oefenen zittend op een stoel. Er zijn lessen in yoga, 
buikdansen en in Wushu en Kung Fu voor kinderen 
en voor volwassenen. Ook is er een afdeling Therapie 
waar meerdere bekwame therapeuten werken en is de 
BOCAM beroepsopleiding nu in het CNGO gevestigd.

CNGO : 013 577 02 61 : info@cngo.nl : www.cngo.nl

CNGO, Groeseindstraat 91     

Tentoonstelling 'Black & White' 
TextielMuseum, Goirkestraat 96  
: 013 53 67 475 : www.textielmuseum.nl

M I J N  R O O I E , 

RO OM S E  OM A

Rooms-Katholiek én socialist?

   
Dat ging heel lang niet samen

Ineke van Pelt
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Ineke van
 Pelt

Mijn rooie, roomse oma

Mijn oma Marie Van Pelt - Moelands leefde van 1890 tot 1973. 

Een tijd waarin alles nog goed was. Maar is dat werkelijk zo? Romantiseren 

we de vroegere jaren niet teveel? Vroeger, toen er nog sprake was van een 

homogene samenleving, er nog geen migratie en globalisering bestond. 

Toen een gekleurde medemens een bezienswaardigheid was, toen er 

nog buurtwinkeltjes waren en saamhorigheid onderling. Toen men de 

mensen in de straat kende en nog voor elkaar klaarstond. Toen er nog 

geen stress bestond en alles geordend en gestructureerd was.

Maar toen er geen vrijheid van meningsuiting was en de vrouw werd 

achtergesteld, niet kon participeren in de publieke ruimte omdat ze, 

eenmaal gehuwd, niet mocht deelnemen aan het arbeidsproces. Ook al 

had ze stemrecht, er werd voor haar bepaald op wie ze moest stemmen. 

Ze mocht niet deelnemen aan het publieke debat, haar mening werd 

niet serieus genomen. Ze was onderworpen aan haar geloof en aan haar 

man, seks had als enig doel zoveel mogelijk kinderen krijgen en genieten 

van seks werd haar niet gegund.  

9 789492 851024

Ineke van Pelt (1953) debuteert in 2010 met het non-fi ctie boek 

Denkend aan Anna-Lisa. Daarna schrijft ze nog vijf boeken. 

Mijn rooie, roomse oma is het zevende boek dat wordt gepubliceerd. Zij 

is geboren in Tilburg en heeft aan de Universiteit van Tilburg fi losofi e 

gestudeerd. Buiten het schrijven houdt zij zich bezig met het geven van 

fi losofi ecursussen.

Eind 2019 verschijnt haar achtste boek: Jan.

Mijn rooie roomse oma_Cover.indd   1

26-02-19   15:58

Ontdek Symboliek in textiel tijdens Pasen
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Een stralende lach, 
en een gezond gebit
Wil jij ook een 
stralende lach en 
een gezond gebit? De 
bijpassende adviezen 
en tips zijn toe te 
passen in je dagelijks 
leven. Heb je toch nog 
vragen? Bespreek het met ons. 
Mondhygiënepraktijk Tilburg helpt je graag. 

Om met een frisse start van het voorjaar te 
beginnen, is het verstandig om je elektrische 
fiets eerst fietsklaar te maken. Het onder-
houd verschilt niet veel van die van een 
‘normale’ fiets. Volg onderstaande tips en 
je bent klaar om te gaan. Hulp nodig? Het 
team van Spijkers Fietsen staat voor je klaar!

1. Geef je fiets een grote schoonmaak. 
Gebruik hiervoor een vochtige doek  
of spons en voor de lastige hoekjes  
een oude tandenborstel. Door je fiets  
goed schoon te houden, voorkom je  
onnodige slijtage.

2. Smeer je fietsketting regelmatig in. Zo houd je de ketting soepel.
3. Check de bandenspanning voor je op weg gaat. Er moet minimaal 3,5 tot 4,5 bar lucht in de  

banden aanwezig zijn. Het maximale aantal bar dat in de banden kan, staat vermeld op de  
zijkant van de band. 

4. Laat je accu regelmatig nakijken door een expert. Merk je dat je niet meer zo ver kunt  
fietsen met een volle accu en wil je weten of dit aan de accu ligt? Kom met je e-bike naar  
de Spijkers Fietsen werkplaats en je weet het zo! 

5. Check of je fietsslot nog goed functioneert.  

Kom e-bikes testen bij Spijkers Fietsen
Pak je liever de elektrische fiets in plaats van de auto en heb je er nog geen? Kom bij  
Spijkers Fietsen modellen testen, vergelijken en kies wat bij jou past! Spijkers Fietsen, 
Ringbaan Noord 136,  : 013 542 17 67 : info@spijkersfietsen.nl. Ga naar 
: www.spijkersfietsen.nl en bekijk een greep uit het assortiment.

In de afgelopen edities hebben we er een 
paar slechte gewoontes voor het gebit onder  
de aandacht gebracht. We hebben het gehad  
over: Kauwen op een ijsklontje, potloden of  
pennen, tandenknarsen, mond- en tanden-
verzorging, tanden gebruikt als gereedschap, 
flesjes, keelsnoepjes en het nuttigen van 
diverse dranken. In deze editie nog twee 
onderwerpen die slecht zijn voor de tanden.

Roken
Roken heeft een slecht effect op je mond-
gezondheid. Wetenschappelijk is vastgesteld 
dat er een duidelijk verband is tussen roken 
en tandvleesziekten. De wondgenezing wordt 
nadelig beïnvloed en er is een verhoogde 
kans op mondkanker. Daarnaast zorgt roken 
voor een verkleuring van je tanden en kiezen. 
Daarbij is het zo dat verkleuring sneller 
optreedt bij vullingen en kunstgebitten.

Geen gewoonte maar toch een aandachtspunt: 
tongpiercings
Heb je een piercing in je tong, lip of wang?  
Dit kan een slechte invloed hebben op je  
tandvlees. Vooral als deze in contact staat 
met je tandvlees. Tanden kunnen slijten of  
zelfs breken. Tanden die al een keer gevuld 
zijn, beschadigen zelfs makkelijker. Een 
piercing in je mond is een ultieme plek voor  
bacteriën om zich hieromheen te verzamelen.  
Een slechte adem, infecties of zweren kunnen  
daar het gevolg van zijn.
 

Gewoonten die je tanden kunnen verpesten

Een praktischer vervoersmiddel met snelheid dan de elektrische fiets, is er eigenlijk niet in 
Tilburg. Toch laten veel mensen de auto nog niet zo snel op de oprit staan. Maar wist je dat je 
op een e-bike gemiddeld 25 kilometer per uur fietst, en je dus in korte tijd op veel leuke plekken 
in en rondom de stad kunt komen? Bovendien verspil je geen tijd aan het zoeken naar een 
parkeerplaats en stal je jouw elektrische fiets gratis in één van de bewaakte fietsenstallingen. 

De lente is in zicht: de terrasjes op de Korte Heuvel roepen je! Laat jij je weleens tegen- 
houden door de afstand naar de stad? Niet meer nodig! Spijkers Fietsen heeft de perfecte  
oplossing. Stap op de e-bike en je zit binnen tien minuten op een terrasje in het bruisende  
centrum van Tilburg, zonder bezweet voorhoofd.

Ga deze zomer voor een bikinibody zonder bikinistress!

Op de e-bike naar een zonnig terras

Mondhygiënepraktijk Tilburg ziet in de praktijk veel tandproblemen die voorkomen 
hadden kunnen worden. Ze komen vaak voort uit gewoonten waar men meestal  
niet dagelijks bij stilstaat. 

Het is lente en dat betekent bikinistress, want nooit zijn overtollige kilo’s zo  
zichtbaar als in dit seizoen. This is your wake-up call!  
Tijd om aan de slag te gaan. 

Cryolipolyse 
Lanette biedt medisch-esthetische lichaamsbehandelingen aan voor een strak lichaam 
zodat jij straks vol zelfvertrouwen ‘bikiniproof’ bent. Een van deze behandelingen is 
de ’cryolipolyse’. Cryolipolyse verwijdert lichaamsvet. Geen dieet, geen chirurgische 
ingreep, geen injecties en zonder sporten. Het is een veilig en effectief alternatief voor 
liposuctie. Cryolipolyse, ook wel ’vet bevriezen’ genoemd, is een nieuwe methode waarmee 
plaatselijk vet kan worden verwijderd door middel van kou. Het bevriezen van vet is met 
name een effectieve behandeling voor hardnekkig vet op de buik, benen, billen, heupen 
en rug. Na een behandeling kan er tot 20% van 
het onderhuids vetweefsel worden gereduceerd, 
zonder het omliggende weefsel te beschadigen. 
 
Na drie tot zes behandelingen bereikt u al een resultaat. 
Cryolipolyse is vooral geschikt om bepaalde probleem- 
gebieden aan te pakken. Vindt u het frustrerend 
om iedere week te sporten terwijl het in de billen, 
buik en bovenbenen niet weg lijkt te gaan? Doordat 
deze vetcellen vaak slecht doorbloed zijn, is het 
enorm moeilijk om daar vetreductie te realiseren 
door middel van sporten. Door de snelle afkoeling 
van de vetcellen, veroorzaakt de vetcel apoptose. 
Dit is een natuurlijke en gecontroleerde dood van 
de vetcel. De aangepaste cellen worden afgebroken 
door het lichaam, waardoor de dikte van de vetlaag 
minder wordt. De behandeling is snel en pijnloos. 
De resultaten zijn langdurig en verbazingwekkend! 

LANETTE Institute voor mannen en vrouwen, 
nu altijd 10% korting voor 60-plussers.  

Nieuw: “BeautyTalk by Lanette”
: www.facebook.com/BeautyTalkbyLANETTE

LANETTE Institute         Sint Pieterspark 69             : 013 785 75 87               : www.lanette.eu
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Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

           In 5 stappen fietsklaar!

Mondhygiënepraktijk Tilburg,  
Rosmolenplein 60, : 013 535 65 29,  
: info@mhp-tilburg.nl 
         : www.mhp-tilburg.nl
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20 april, Karaoke bij C.V. De Roemerleppers
Zaterdag 20 April organiseert C.V. De Roemerleppers in samenwerking met Café ’t Goirke  
een gezellige karaoke avond. Deze avond is gratis en iedereen mag gezellig mee doen.  
Aanvang 20.30 uur.   

Vooraf inschrijven mogelijk via:
: roemerleppers@gmail.com 

De verzamelaarsvereniging is in 1969 opgericht 
in Tilburg Noord door enkele bezoekers van 
buurthuis Het Hazenest. De eerste beurs 
werd georganiseerd in het Witte Paardje. De 
insteek van De Filatelist was laagdrempelig en 
iedereen was welkom zodat er een gezellige 
sfeer ontstond op de maandelijkse ruilbeurzen. 
Er werd wat afgeruild in die tijd. Niet alleen 
postzegels, ook munten, sigarenbandjes en 
ansichtkaarten waren zeer populaire ruilitems.

Ook bij andere verenigingen binnen en buiten 
Tilburg, kreeg de verzamelaarsvereniging 
al snel naamsbekendheid. Hele gezinnen 
werden lid, zoals familie De Kort: moeder en 
drie zonen, onder wie Peter, die nog vele
jaren voorzitter is geweest. Zoon Jan is 
nog steeds een gewaardeerd bestuurslid. 
In 1974 telde de vereniging 151 leden: 
89 senioren en 62 jeugdleden.

In het tijdschrift 'De Ruiltafel' stonden mooie 
artikelen van verzamelaars over het onderwerp 
van hun eigen verzameling. Bijvoorbeeld een 
artikel door Peter Kruijssen over ruimtevaart, 
met een verameling postzegels over de 
ruimtevaart. Peter en zijn vrouw Nellie 
zijn nog steeds lid van de vereniging. Ook 

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

50 jaar verzamelaarsvereniging De filatelist                                      Jubileumverzamelbeurs op 27 april Café zaal Bierings
In 2019 bestaat De filatelist 50 jaar en dat viert ze tijdens de 
verzamelbeurs op 27 april onder het genot van een hapje 
en een drankje bij Café Bierens. Er wordt een kleine veiling 
gehouden en iedereen is welkom, aanvang 12.30 uur. 

Café zaal Bierings Goirkestraat 50   013 542 63 47   : www.cafebierings.info

ruildata van andere verzamelbeurzen 
stonden in dit blad. De verschijning van elk 
blad was steeds weer een verrassing.

Jeugdleden waren elke laatste zaterdag van 
de maand welkom om hun postzegelkennis 
te vergroten. Ze kregen les van twee oudere 
leden en leerden hoe ze een catalogus konden 
raadplegen met allerlei onderwerpen zoals 
watermerken, fosfor op zegels, etc. Ze leerden 
ook zelf een album te maken door vakjes te 
tekenen van de grote van de zegels. Ze vonden 
het superleuk. Helaas is door het digitale 
tijdperk de interesse bij de jeugd voor het 

verzamelen van iets vrijwel geheel verdwenen. 
Jammer, want een dergelijke hobby zorgt voor 
verdieping en geeft een groot genoegen.

De filatelist bestaat nu 50 jaar. Na op 
verschillende locaties in Tilburg te gast te zijn 
geweest, zijn we al meer dan 25 jaar tot  
beider tevredenheid thuis bij Café Bierings 
in de Goirkestraat.  
De haarkleur van de vereniging is overwegend 
grijs. Ze heeft 38 leden die de beurs op de 
4e zaterdag van de maand bezoeken om te 
ruilen en te (ver)kopen. De ledenvergadering 
is jaarlijks in januari. Die gaat inhoudelijk over 

het voorgaande jaar met een hapje en een 
drankje. En in de pauze heeft één van de 
leden een tentoonstelling klaarstaan met 
een daarbij behorende prijsvraag. Dit jaar 
was er de tentoonstelling van Jan Goossens 
met afbeeldingen van bijen, imkers, 
honing, etc. Jan is filatelist en imker.

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter 
René van Wankum, secretaris Harry Ras,  
penningmeester Henk Verhoeven, bestuurs- 
leden Jan de Kort en Bert Versteeg. Zij heten 
vanaf 12.30 uur iedereen welkom op 27 april 
in Café Bierings, Goirkestraat 50, gratis entree.

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

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

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

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt

Drs. Herman Lutke Schipholt

Drs. Teun Castelijns

Nienke van Gorp-Cremer

NIEUW: gratis inloopspreekuur

30 april, SAPI Filosofie met 
handicaps in de kunstmaan 

Een SAPI is een caféavond waarin een 
filosoof een lezing van ongeveer 40 minuten 
tot een uur geeft om helemaal in de diepte 
van een bepaald onderwerp te gaan. Na de 
lezing is er ruimte voor gesprek en discussie.

Dinsdag 30 april, 19.45 uur: PECHA KUCHA
Pecha Kucha is een lezing-format dat zijn  
oorsprong vindt in Japan. Letterlijk vertaald 
betekent het zoiets als 'prietpraat', voor de  
Tilburgers beter te begrijpen als 'lekker 
ouwehoeren'. Het format bestaat uit 20 slides  
die allemaal precies 20 seconden duren. In 
totaal krijgt een spreker dus exact 6 minuten 
en 40 seconden om zijn verhaal te houden.

Wat gebeurt er dan als een filosoof zich in  
zijn redeneringen moet beperken door  
18 plaatjes en afgemeten tijd, in een  
soort pechakuchastijl?

Voel jij je geroepen om wat filosofisch te  
ouwehoeren? Heb jij een fantastisch 
verhaal om te delen? Ben je al een tijdje  
opzoek naar een podium om jouw bood- 
schap mee te delen en duurt dit ernstig  
toevallig precies 6 minuut 40? 

Aanmelden kan via: : www.kunstmaan.nl

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

19 mei, Dynamite platenbeurs, 
Hall of Fame 

Zondag 19 mei strijkt de Dynamite platenbeurs neer in cultuurfabriek Hall of Fame. 
  

De stands zijn gevuld met duizenden lp’s, singles, cd’s en dvd’s, met voor ieder wat 
wils. Tussen 11.00 en 16.30 uur kun je heerlijk rondstruinen tussen alle stands, op 
zoek naar dat ene juweeltje of het perfecte cadeau. De bar is open, dus je kan ook een 
biertje of een kopje koffie drinken. De entree bedraagt € 3,-. : www.hall-fame.nl

Schônste wijk 
OPROEP: foto’s bijzondere plekken  
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

Schônste wijk is een programma van 
Buurtcultuur Tilburg om Goirke (West)-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt mooier, 
schoner en leuker te maken.

Er is al veel moois te zien in deze buurten. 
Heb jij een plekje dat voor jou bijzonder 
is en een verhaal heeft? Maak er een foto 
van en mail die samen met je verhaal. 
Deze komen in het fotoalbum 'Mooiste 
plekjes' op : schonstewijk.nl.  

Schônste wijk is een samenwerking tussen  
wijkbewoners, kunstenaars, (wijk)organisaties 
en ondernemers. Samen vragen we aandacht  
voor de mooie en minder mooie dingen  
in de wijk. 

Er komt een plastic werkplaats, we bedenken
en maken muurschilderingen en meer om de  
wijk in het zonnetje te zetten. 

Foto’s, verhalen en vragen over Schônste wijk  
kun je mailen naar: 
: saskiadellevoet@gmail.com  
: schonstewijk.nl 

:fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo
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Laat uw voeten 
eens heerlijk 
verwennen!

Uw 
Pedicure 

Joyce
Lovensestraat 145      
06 12620653                     www.uwpedicurejoyce.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.

Wij dierenartsen leggen verbanden om van  
alles: van pootjes tot stompjes staart en  
van braunules (infuus) tot spalken. 

Om te stabiliseren en rust te geven aan een 
(verstuikt) gewricht, of om te beschermen 
tegen vuil en likken. En soms moeten we zelfs 
het verband beschermen tegen likken met een 
sok of iets anders van de eigenaar. Want als  
het goed is, heeft de hond geleerd dat hij niets  
mag opeten wat van de baas is!  

Toch, Willem en Balou? Dat zijn twee honden, 
van twee verschillende eigenaren, die op 
dezelfde dag een sok hadden gejat uit de was-
mand en die hadden opgegeten. Balou een 
blauwe en Willem een blauwe en een 
rose. Maar samen toch geen passend paar.

Thuis moet je soms ook een verband leggen  
bij een bloedende wond. Dat is om het 
bloeden te stoppen voordat je huisdier te  
veel bloed verliest en om geen vuil in de  
wond te krijgen. En natuurlijk ook om te  
voorkomen dat alles onder het bloed komt  
te zitten.   

Verbandjes en verbanden
Bijvoorbeeld een hond met een bloedend 
oor. Dat oor irriteert vreselijk en dus gaat 
de hond met zijn kop schudden. En dan zit 
alles, werkelijk alles, onder het bloed. Auto, 
plafond, muren, vloer. Het is in een dienst 
wel eens voorgekomen dat ik dik twee uur  
aan het soppen ben geweest om alles weer 
toonbaar te maken. En schoonmaken is al 
niet mijn favoriete activiteit, 's nachts al  
helemaal niet. 

Dus: ook al ben je al 
op weg naar de  
dierenarts: tegen 
het bloeden en 
tegen vuil in de 
wond: leg er 
een verbandje 
om. En als 
dat even 
te strak zit 
of juist half los laat, is 
dat niet erg. Want 
je bent toch al 
op weg naar 
de dierenarts.

DIVERSE ATTRACTIES

BRADERIE
KONINGSDAG 27 APRIL
10.00 tot 17.00 uur

LIVE MUZIEK - TERRASJES

DE HASSELT

Op het mooie park aan de Centaurusweg 142  
kan je het hele jaar terecht op de elf kunst-
gras tennisbanen en twee padelbanen. Voor 
en na de inspanning op de baan is het goed 
ontspannen op het terras en in het sfeervolle 
paviljoen, waar de barbeheerders voor je 
klaarstaan. De vrijwilligers van de verschillende 
commissies organiseren veel activiteiten.  
Competities, feesten en toernooien, zoals het afgelopen zondag gehouden invitatietoernooi.
 
Dit jaarlijkse invitatietoernooi was dit jaar voor het eerst een tennis- en padeltoernooi. In 
december 2018 zijn er twee prachtige padelbanen toegevoegd aan het park en sindsdien  
zien we steeds meer tennissers enthousiast aan deze snel groeiende, immens populaire sport  
deelnemen. Het toernooi staat bij onze trouwe leden als gezellig, sportief en verbindend  
bekend. Met dit jaar meer dan 120 deelnemers. 
 
Door de geweldige opkomst was er in dertien poules, op drie niveaus prachtig (soms hilarisch) 
maar altijd sportief tennisspel te bewonderen. Met de geïnviteerde zonen, dochters, broers, 
zussen, collega’s, familie, buren en/of vrienden die al dan niet lid zijn van een tennisvereniging in 
de buurt. Verbinding dus ten top!! En volop genieten van ons prachtige park, van de sport, van 
de heerlijke chocoladebollen van onze eigen Ben, van de hapjes en drankjes van onze gastheren 
Stefan en Ron, van de goede organisatie en van 
een heerlijk voorjaarszonnetje, wat zorgde voor 
een bomvol terras. Een echte heerlijke RTV 
Quirijn dag zoals we die graag samen beleven. 
Veel lof van de genodigden, die zich allemaal 
prima vermaakt hebben en waarvan we er 
een aantal ook mogen verwelkomen als nieuw 
lid van onze unieke (van origine recreatieve) 
vereniging waar verbinding zorgt voor een 
vertrouwelijk, warm gevoel van welkom.
 
Kom ook eens een kijkje nemen op onze club 
of kijk voor meer informatie over abonne-
menten op onze website : www.rtvquirijn.nl
 
Tip: Leuk voor Moeder- en Vaderdag, 
geef een zomerabonnement cadeau!

Een nieuw baasje voor Xavi: 
Xavi is als pup in het asiel in Benidorm 
terechtgekomen en daar heeft hij 
vervolgens maar liefst vijf jaar gewoond. In 
oktober 2018 kwam hij als een heel angstig 
hondje bij een opvanggezin in Tilburg 
wonen. Angstig, maar vanaf dag één wel 
oh zo lief! En wat zijn we trots op hem: 
van moeite met aanrakingen toen, naar de 
grootste knuffelkont nu. Op de bank lekker 

TIGGERFOUNDATION                                                                                                                     Xavi

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 30 april

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

Voeder en toebehoren voor: HonDen  -  
KaTTen  -  KnaaGDIeren - VoGeLS  

RTV Quirijn, een gezellige tennis- en padelvereniging

tegen je aan liggen is wat hij het liefste doet. 
Binnen is zijn angst al bijna weg en buiten is 
het nog wat spannend, maar daar werken we 
aan. Hij wordt buiten al lekker nieuwsgierig, 
dus ook dat komt helemaal goed. Spelen 
met een balletje vindt hij helemaal super!

Nu zijn wij op zoek naar een lief baasje die 
hem gaat helpen bij dat laatste stukje. 
  

Xavi (bijna 6 jaar) zou het beste op z'n plaats 
zijn bij rustige mensen die hem de tijd geven 
om zichzelf te kunnen zijn. Bij voorkeur 
zonder kleine kinderen, omdat die vaak wat 
te druk zijn voor hem (al zal hij ze niks doen!). 
Voor degene die Xavi de kans wil geven die 
hij al zo lang verdient, zal Xavi de trouwste 
hond zijn die je je maar kunt wensen!
 
Alsjeblieft, geef jij Xavi een kans! Voor info 
kun je mailen naar : a.bavel@home.nl

Tiggerfoundation probeert hondjes en katten uit Spanje te herplaatsen in Nederland en  
België. : www.tiggerfoundation.nl

Xavi is klaar voor Koningsdag
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Stadstuin Theresia
Rikken 
Ben heeft 2,5 jaar geleden het 
Rikclubke opgestart. Inmiddels 
hebben we veel trouwe 
bezoekers. Waarom? Omdat het gezellig is. Wie wil, deelt lief en leed en humor staat bij ons 
hoog in het vaandel. Er wordt getrakteerd als daar maar enigszins aanleiding toe is. Zo ook 
met het afscheid van vrijwilligster Marian. Ze werd zeer gewaardeerd voor haar inzet en 
vrijwilligster Joke heeft haar opgevolgd. Ook zin om gezellig een kaartje te leggen? Loop eens 
binnen. Er kunnen met gemak nog een paar kaarttafels bij.  
Elke dinsdagavond, aanvang 19.30 uur

Sjoelen en Jeu de boules
Al ruim 2,5 jaar wordt er fanatiek gesjoeld in Stadstuin Theresia. Het lekkere weer komt 
er weer aan en dan zal ook het Jeu de boules weer opgepakt worden. Heb je interesse? 
Je bent van harte welkom, loop eens binnen. Elke vrijdagochtend, aanvang 10.30 uur

EHBO en/of AED CURSUS
Bij voldoende interesse kan deze geregeld worden, kosten n.o.t.k.
Heb je een leuk idee of talent, loop een keer binnen of mail. We denken graag met je mee!
Bijna dagelijks is er iemand aanwezig in de Stadstuin, je bent van harte welkom,  
al is het alleen maar om een kijkje te nemen!

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 middagen zijn van 12.00 tot 16.00 uur  
en de kosten zijn € 2,50 incl. één  
consumptie per middag. 
Aanmelden via eigen organisatie 
of : info@stadstuintheresia.nl. 
 
Di 23 april: Aquarel
Di 21 mei: Verrassing

Zondag 19 mei, HIGH TEA 

IN DE STADSTUIN OP ZONDAG 
Om de week is er een zondag-
middagontmoeting in de Stadstuin.
Op 19 mei ontmoeten we elkaar  
tijdens een High Tea. 
 

Ben je geen theeliefhebber? 
Geen probleem, andere drank is 
ook voorradig. Het gaat vooral om 
ontmoeting, gezelligheid en om 
lekkere dingen proeven. Vind je het leuk om zelf 
iets hartigs of iets zoets te maken voor de High Tea? Gemaakte 
onkosten worden in overleg vergoed. Speciale dieetwensen, laat het weten. 
Het is immers met, voor en door iedereen in onze buurt. Zondag 19 mei,
aanvang 13.00 uur. Doorgeven zelfmaak of dieet en aanmelden vóór 15 mei 
: info@stadstuintheresia.nl    

Zondag 5 mei, BEVRIJDINGSBRUNCH, aanmelden voor 1 mei, € 2,50 

Activiteiten Stadstuin Theresia

Theresiastraat 15a, meer informatie en andere activiteiten : www.stadstuintheresia.nl
voor vragen : info@stadstuintheresia.nl

VASTE ACTIVITEITEN SST

IN DE STADSTUIN OP ZONDAG 
Zo 13.00 - 17.00 uur, om de week: 5, 19 mei 
en verder, entree € 2,50 incl koffie/thee.

INLOOP 
Di 10.00 - 16.00 uur, spelletje, praatje, lezen,  
wat je wilt, iedereen is welkom! Vrije inloop.

WE HELPEN (WOP) 
Di 11.00 - 12.30 uur, Jannie Haverkamp 
Contour de Twern, 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. PAVILJOEN PODIUM

15 mei: 19.30 uur, Lezing over kunst van Ingrid Luycks. 
12 Juni: 19.30 uur, Prof. Van den Brink aan het 
woord. In samenwerking met de Elim gemeente.
Zaal open om 19.00 uur
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WIJKSCHOUW 
Binnenkort heeft wijkraad Loven-Besterd een wijkschouw. 
We hopen dat er veel fietsers zin hebben om met ons 
mee te fietsen door de wijk. Meer informatie of 
aanmelden via e-mailadres Wijkraad Loven-Besterd.

    MOOISTE TUIN, LOVEN BESTERD
Besteedt u altijd veel aandacht aan uw tuin? 
Dat stimuleren wij graag. Maak een foto van 
het resultaat. Stuur deze op naar de wijkraad 
en maak kans op 20 euro om uw tuin nog 
mooier te maken!

KOMT U DE WIJKRAAD 
LOVEN-BESTERD VERSTERKEN?
U kunt ons helpen met eenmalige inzet 
bij activiteiten of als lid van de wijkraad. 
Interesse? Mail de wijkraad, u wordt 
uitgenodigd op een vergadering. 

LID WORDEN VAN 
BUURTPREVENTIE TEAM
Interesse om ons Buurtpreventieteam te 
versterken? 
Aanmelden via: buurtpreventie@tilburg.nl

Vacatures wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt

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

mail naar: info@loven-besterd.nl  

Wijkraad

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

Doe mee in de wijk
De wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt (Go-Ha-Bo) is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die lid willen worden van deze raad. Heb je interesse, ben je innovatief, woon 
je in een van de wijken en wil je je steentje bijdragen aan onder andere de veiligheid, 
leefbaarheid en sociale contacten, dan willen we graag met je in contact komen. 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die secretariaatswerkzaamheden kan verrichten en  
tijdens de overleggen van de wijkraad kan notuleren. Ook zoeken we een vrijwilliger die onze  
website kan beheren. Heb je ervaring op het gebied van communicatie en kun je de  
wijkraad adviseren, dan kun je je eveneens aanmelden. 

Secretariaat is een wijkraad functie. Websitebeheer is al dan niet te combineren met 
het lidmaatschap van de wijkraad Go-Ha-Bo. Wij komen 1 maal per maand bijeen. 
Heb je interesse, stuur dan een mailtje aan 
: secretariaat@goirke-hasselt.nl 
Wij nemen dan contact met je op. Zie ook: 
: www.vrijwilligerstilburg.nl/17509/vacaturebank.html  
en vul in: Organisatie: wijkraad en klik op: Zoeken

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD LOVEN-BESTERD 

VERANDERD BESTEMMINGSPLAN, VAN WOONWIJK NAAR 100% INDUSTRIE
Door: bewoners Kapitein Nemostraat 

In Rauwbraken, Loven buiten, het woonwijkje aan de andere kant 
van het kanaal aan industrieterrein Loven, daar wonen wij. Wonen 
is er heerlijk tussen alle bedrijvigheid van ondernemingen. Het 
leeft hier. Overlast moet daarin echter wel beperkt blijven. In de 
afgelopen tijd is de economie sterk aangetrokken en daardoor op 
sommige momenten de overlast door industrie voor de bewoners 
ook. Ons gebied verandert zienderogen. Spannend. Er zijn nieuwe 
garageboxen waarin kleine ondernemingen gevestigd zijn op de 
Lovense Kanaaldijk; Van der Weegen heeft er een enorm groot 
gebouw neergezet; Vion gaat zijn oude huizen platgooien en 
bouwt een grotere witte koelkast; Pontmeijer heeft wat gebouwen 
neergehaald en de plannen voor dat terrein zijn nog niet duidelijk.
Achter Van der Weegen, langs Ringbaan Oost wil men 150 
arbeidsmigranten plaatsen. Is dat niet vragen om nog meer 
overlast? Alles kan veranderen, als de economie aantrekt maar het 
zou wel zo prettig zijn, als bewoners daar over mee mogen denken. 
Wij vinden bijvoorbeeld een 'wonen aan het water-project' interessant. Arbeidsmigranten 
kunnen overal in Tilburg gehuisvest worden. Wonen aan het water, kan natuurlijk alleen 
aan het water. 

Over de ontwikkeling hiervan bestaat visie en onderzoek: woongebieden worden er 
beter van als ze omgeven worden door water. Grootschalige industrie hoort op een 
industrieterrein, niet in onze woonwijk. Langs het kanaal, aan de ene kant van de stad is 
het schitterend wonen aan het water. Als je dan 100 meter verder kijkt en al die industrie 
ziet, is dat behoorlijk eendimensionaal: men kijkt alleen naar de industrie en niet naar de 
leefbaarheid van de wijk die er als van oudsher is. Het is een authentieke zeer hechte 
woonwijk van bijna een eeuw oud. 

 

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(Art)projecten

saskiadellevoet.nl

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

Bestemming ‘industrieterrein’
Tot onze schrik heeft onze wijk tegenwoordig en zonder communicatie met de bewoners, 
de bestemming ‘industrieterrein’. Dit betekent voor de bewoners bijvoorbeeld geluid dat 
5dB harder is dan toegestaan in andere plaatsen met bestemming ’wonen in stedelijk 
gebied’. Vrachtwagens mogen er onbeperkt rijden en wij hebben als bewoners geen 
rechten op fietspaden of wandelpaden, etc. 

We hebben afgelopen jaar keihard moeten knokken om BTP, de polymeerverwerker 
in onze achtertuin, te dwingen zijn uitstoot terug te doen dringen. De bellen 
gingen nogmaals rinkelen toen de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de 
geluidsmetingen onderzocht had. De veel te luide afzuiger van BTP moest verplicht 
zachter, niet omdat het in de Kapitein Nemostraat bij velen overlast veroorzaakte, maar 
omdat het ook overlast veroorzaakte aan de overkant, op de Lovense Kanaaldijk, welke, 
wel bestemd is als wonen in stedelijk gebied. In onze wijk, was het geluid helaas binnen 
de norm omdat op een industrieterrein andere regels gelden. 

Hier moet verandering in komen! Wij willen gewoon wonen in een woonwijk waarin een 
goede leefbare verhouding is tussen wonen en werken! De groeiende economie moet in 
de eerste plaats zorgen voor ons welzijn, welvaart is er al voldoende. 

Tijdens een wijkvergadering van de 
wijkraad Loven-Besterd konden bewoners 
hun mening delen met de gebiedsmanager 
van het industrieterrein. Ook zijn er via 
een petitie vele handtekeningen binnen 
gekomen. Hiermee en met onze 
voorstellen gaan we naar de gemeente- 
raad. We houden u op de hoogte.
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Heeft u ideeën om uw wijk te verbeteren of maakt u zich ergens zorgen over? Wethouder 
Esmah Lahlah nodigt wijkbewoners uit om op dinsdagmiddag koffie te komen drinken en 
hierover verder te praten. Zij wil graag horen wat er speelt en wat u van uw wijk vindt. 

Tot de zomervakantie 2019 zijn in de wijkcentra de volgende inloopspreekuren:

 

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. Ook kunt u 
bellen naar Natascha Verhaaren : 06 13 20 93 39 of Paul van Esch  : 06 10 96 21 93.

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

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

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Loving Vincent The BlacKkKlansman Girl

Vrijdag 5  juli Vrijdag 23 aug. Vrijdag 20 sept.

Vrijdag 12 april Vrijdag 10 mei Vrijdag 7 juni

About Schmidt Sweat Bean Truman

20192019201920192019201920192019

Kaartverkoop bij MFA het Spoor
Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering

Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664

Vrijdag 23 aug.

Vrijdag 7 juni

20192019Zes Zalige Zomerfi lmsZes Zalige Zomerfi lms

De tweede film draait 
op vrijdag 10 mei. 

S W E E T  B E A N 
uit 2015.
Sentaro heeft een klein 
eettentje waar hij 
dorayaki verkoopt. Dit 
zijn met rode bonen 
gevulde Japanse pannenkoekjes. 
Op een ochtend staat de 76-jarige Tokue in 
de zaak en ze vraagt of hij hulp kan gebruiken. 
Ze is bereid om voor een heel laag salaris 
te werken. Tokue maakt met veel liefde en 
geduld de lekkerste bonenvulling. De klanten 
weten de nieuwe dorayaki te waarderen en 
het wordt er druk. Er ontstaat een bijzondere 
vriendschap tussen Sentaro en Tokue. 

De film laat zien dat mensen elkaar nodig  
hebben. Je redt het niet in je eentje. Een  
ontroerend portret over de Japanse samen- 
leving. De actrice Kirin Kiki die de oudere  
vrouw speelt is vorig jaar op 75 jarige  
leeftijd overleden. 

Aanvang: 19.30 uur, kaartverkoop 19.00 uur 
én in de voorverkoop bij de receptie van 
Het Spoor, : 013 542 16 64. Entree: € 4,- 
incl. filmkaartje, portie popcorn, drankje en 
hartig hapje. Reserveren is niet mogelijk. 
Bij iedere  voorstelling zijn er twee vrijkaartjes 
te winnen! 
 
Volgende films:  
7 juni, 5 juli, 23 augustus en 20 september.

In Wijkcentrum De Baselaer is op 19 maart 
jl. een nieuw koor gestart met repetities. 
Het koor heet 'Nieuwe Oogst 013' en gaat 
nummers instuderen van minimaal dertig 
jaar oud. De zogenaamde 'evergreens'.

Het toekomstige publiek zal toch zeker de 
refreintjes mee kunnen zingen. De songs  
worden ons aangeleerd door een zeer 
ervaren dirigent. Het repertoire zal voor de 
helft uit Nederlandstalige 
nummers bestaan en 
de andere helft zal 
anderstalig zijn. 

De repetities 
zijn steeds op 
dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur. Niet alleen 
de zang is belangrijk maar 
zeker ook de gezelligheid!
Heb je zin om mee te doen? 
Mail naar : Nieuweoogst013@gmail.com

Koor Nieuwe Oogst 013 
van start in De Baselaer!

Heeft u soms ook moeite met het 
invullen van een formulier? Zou u meer 
willen weten over bijzondere bijstand of 
inkomensondersteunende regelingen van 
de gemeente? Of heeft u andere vragen 
op het gebied van administratie? 

Kom dan op woensdag 8 mei naar De Poorten  
voor meer informatie. Tijdens deze middag 
zullen medewerkers van de gemeente 
en ContourdeTwern u te woord staan 
om uw vragen te beantwoorden. 

De middag wordt georganiseerd door de 
KBO Goirke-Hasselt en Paul van Sambeek 
(ouderenadviseur ContourdeTwern). U bent 
van harte welkom om 14.00 uur.  
De koffie/thee staat klaar!

Wijkcentrum De Poorten. Meer info: 
Paul van Sambeek, : 06 57 68 02 03

8 mei: Voorlichtingsmiddag 
voor bewoners uit  
Oud-Noord in De Poorten

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

WIJKNIEUWS  Nieuws van de gemeente Tilburg

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

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

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

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

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

In gesprek met de wijkwethouder
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 wijkspreek-
uur van wethouder Esmah Lahlah. Zij wil graag van u horen wat er speelt in 
de buurt en wat u van uw wijk vindt. 

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

April       Mei
2 en 16 april wijkcentrum de Poorten (Hasseltstraat 194)   7 mei wijkcentrum de Poorten    
9 en 23 april  wijkcentrum het Spoor (Schaepmanstraat 36) 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).

Parkeren
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.

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 Mis-
daad Anoniem via nummer 0800 - 7000. Belangrijk:  melders blijven 
altijd anoniem.

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!

BuitenBeter app

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

Download de gratis app op uw 
smartphone.

Activiteiten in de wijk(centra)

Wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175                                                Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194
                                                                            Buurthuis De Wissel, Leliestraat 49                                   Wijkcentrum Het Spoor, Schaepmanstraat 36

In gesprek met wijkwethouder Esmah Lahlah

Inloopspreekuren wijkcentra

April Mei Juni
23 Het Spoor   7 De Poorten 11 De Poorten

21 Het Spoor 25 Het Spoor
17.00 tot 18.30 uur

 KBO Goirke-Hasselt
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Biljarters gezocht
KBO Goirke-Hasselt zoekt ouderen m/v, leeftijd 50+ 

voor haar Biljartclub, ervaring niet vereist.

-------------------------------------

Al eens nagedacht om aan een activiteit deel te nemen? Wil je weleens het huis uit en  
anderen mensen ontmoeten? En ben je ooit te oud om biljarten te leren? 
Biljart is een leuke activiteit, die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Geen ervaring?  
Met een beetje balgevoel en wat tips van onze biljarters, kun je al snel mee. Binnen onze  
club biljarten ook diverse dames mee.

Wij nemen deel aan de Tilburgse KBO Competitie en dat geeft een extra dimensie aan  
sociaal contact met andere mensen en het gevoel van uit zijn.
  

Het KBO Lidmaatschap bedraagt € 22,- + Biljart € 20,- per jaar, eventueel via meedoen- 
regeling. De eerste vier weken zijn gratis als kennismaking met de overige leden en om je  
speelniveau te bepalen. We spelen op woensdag- en/of donderdagmiddag, vanaf 
13.00 uur in het Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194, 2e verdieping. 

Informatie bij onze biljartcommissie: Cees Sparidaens : 06  28 04 00 16

KBO Goirke-Hasselt (belangenbehartiging, activiteiten voor en door ouderen)
Secretaris Marijn Remkes :  06  54 99 50 52

Activiteiten in de wijk(centra)

De diverse activiteiten in de wijkcentra worden mede mogelijk gemaakt door o.a.  
Verrijk je Wijk met bijdragen van: Wijkraad Theresia, Wijkraad Loven-Besterd, Wijkraad 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern. 

Data van de wijklunch, films, Lekker dansen en andere activiteiten, zie de agenda 
van de WTONagenda op pagina 14

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

Tips voor onderweg
 C  Sluit uw auto/caravan of boot goed af als u ergens parkeert of  

       aanlegt.
 C  Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter.
 C  Leg geen mobiele telefoons, camera's of andere waardevolle    

       spullen in het zicht.
 C  Draag paspoort, geld en creditcard in een hals- of heuptasje.

Tips voor op de vakantie locatie
 C  Sluit de auto, boot, caravan, tent, hotelkamer of hut altijd goed af.
 C  Berg waardevolle papieren, creditcards et cetera op in een kluisje.
 C  Neem zo min mogelijk contant geld mee.
 C  Let goed op uw spullen op drukke plaatsen (bijvoorbeeld in een rij en bij gedrang).
 C  Draag uw bezittingen zo min mogelijk zichtbaar voor vreemden.

Wijkagenten
Loven, Besterd en Theresia: Igor Duijneveld en Sirid Nuy
Groeseind en Hoefstraat: Yildirim Simsek en Elco Tissen
Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt: Pieter Dingemans en Alberto de Jezus

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op : www.politie.nl (Mijn Buurt) 
uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto van uw wijkagent(en).
Ziet u iets verdachts? Ook in de nachtelijke uren kunt u bellen naar : 0900-8844. 
En bij spoed : 112

                                                             Vakantietijd, inbraaktijd

Wijkraad

Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat verkleint de kans op een nare thuiskomst. Uitpuilende 
brievenbussen, gesloten gordijnen, geen licht aan in avondschemer zijn de belangrijkste 
signalen die iedereen kan voorkomen. Geef het huis een bewoonde indruk, is het advies. 
Laat planten in de vensterbank staan en als u normaal uw gordijnen niet dicht doet, doe 
dat ook niet als u weg bent. Vraag iemand de planten water te geven en regelmatig uw 
gordijnen open en dicht te doen. Vraag uw buren uw huis en erf in de gaten te houden. 

Dieven struinen niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en via de sociale 
media. Voicemails met vakantiemeldingen en vandaag geplaatste foto’s of berichten van 
vakantiepret aan de Côte d’Azur betekenen dat de bewoners de komende nacht in ieder  
geval nog niet thuis zijn. 

Wat u zelf kunt doen voor u op vakantie gaat
 C  Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk ook aan wc, kelder, schuur en balkon.
 C  Check hang- en sluitwerk op gebreken.
 C  Laat geen sleutel aan de binnenkant van het slot zitten.
 C  Regel met tijdschakelaars per avond wisselende verlichting.
 C  Haal kostbaarheden uit het zicht en laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. 

   Vraag uw bank om een kluis. Voorzie waardevolle goederen van een merkteken en                 
       maak er foto’s van.

 C  Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter. En haal ladders, vuilcontainers en  
   andere tuinmaterialen zo mogelijk uit uw tuin. Dit zijn voor dieven ideaal klimmateriaal.

 C  Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op slot. Ook binnen.
 C  Maak geen (openbare) meldingen op Twitter, Facebook of op uw weblog, waarin staat dat  

       u op vakantie gaat en wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en e-mail.

Door: Igor Duijneveld, Wijkagent Loven-Besterd-Theresia

Vanaf april-mei gaan er weer veel mensen op vakantie. Vakantietijd is inbraaktijd, waarschuwt de politie. Inbrekers hebben 
hun agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit, richten zij zich bij hun tocht door de straten op standaardsignalen 
bij huizen waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Hetzelfde doen ze telefonisch en via de sociale media.

Rommelmarkt in 
Wijkcentrum 
De Poorten

tijdens Koningsdag 
27 april

Zie pagina 1

Wijkagent 
Igor Duijneveld

19 Mei, rommelmarkt Textielstraat, van 10.00 tot 16.00 uur, deelname is gratis. Inschrijven : hantonlove@hotmail.com 
Koningsdagrommelmarkt in De Poorten en rommelmarkt Textielstraat worden mede georganiseerd door: Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan. : www.fb.com/DeNieuweJordaan
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Woonzorgcentrum 
Den Herdgang 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.00 uur koffie drinken 
Warme maaltijd,  
van 17.00 tot 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Dinsdag       9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
Tekenen & Schilderen 
Vrijdag        10.00 - 11.45 uur 
 
Bruin Café 
Op vrijdagavond is ons Bruin Café 
tot 20.00 uur geopend.  
Kom gezellig ‘Efkes buurten’ 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden  
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij  
Leoni Hoogendoorn  
013 583 18 60 
l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
Deelname activiteiten? 
Mail dan naar 
Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
Maandelijks ontvangt u dan 
de activiteitenkalender 
   
Like onze Facebookpagina 
www.fb.com/denherdgang  
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de meedoen-
regeling? Deze kunt u gebruiken in  
Den Herdgang. Meer informatie  
via Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op woensdag-
middag, aanvang 14.30 uur  
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk 
 
  
 

Ontspanning 
Vrijdag 26 april 
DJ Ad* 
14.30 - 16.30 uur 
 

Zaterdag 27 april 
Koningsdagfeest door de  
Vrienden van Den Herdgang,  
met optreden Peter van Berkel  
& Bingo 
14.30 - 16.30 uur 
 

Dinsdag 7 mei 
Mariamiddag  
15.00 - 16.00 uur 
 

Donderdag 9 mei 
Kun je nog zingen,  
zing dan mee 
15.00 - 16.00 uur   
  

Dinsdag 14 mei 
Poortenkids komen helpen 
15.30 - 16.30 uur  
  
* Entree € 5.00 Hierbij is koffie/thee 
inbegrepen. Mensen die in het bezit  
zijn van een welzijnspakket, betalen  
geen entree. 
 
Mode en verkoop 
Maandag 16 mei 
Quality Fashion verkoop 
14.00 - 16.00 uur 
 

Maandag 20 mei 
Carma Schoenen 
14.00 - 16.00 uur 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

Paasbrunch 
Zondag  
21 april  
en  
maandag 
22 april  
 

Aanvang 12.00 uur  
 
Wilt u komen brunchen op  
Den Herdgang, dan kunt u zich  
opgeven bij de horecamedewerkers.  
Kosten € 14,95 per persoon.  
 
Moederdag/Dag van de Verpleging.  
Op zondag 12 mei vieren we Moederdag 
en Dag van de Verpleging.  
Zangeres Claudy zal onze gast zijn.  
Dit optreden wordt betaald door 
Vrienden van Den Herdgang en uit  
de opbrengst van Carnaval.   
Gratis entree en koffie/thee!  

     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 
Dagelijkse openingstijden 

restaurant ‘Ons Genoegen’: 
 

Koffie drinken:              09.00 - 11.30  
Warme maaltijd:           12.00 - 14.00 
  

Clubactiviteiten: 
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak 
Ma: Kegelen                 10.00  - 11.30 
Ma: Schilderclub           14.00  - 16.00 
Di: Bibliotheek              09.30 - 10.30  
Di/Do: Hobbygroep      10.00  - 12.00 
 

Alle onderstaande activiteiten zijn 
van 14.30 tot 16.30 uur: 
Ma: Sjoelen  
Di:   Matinee / Samen Zingen  
Wo: Bingo 
Do:  Barakken 
Vr:   Indoor Boules 
 

Andere activiteiten: 
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak 
Kapsalon:   Ma, Wo en Do:  
                   op afspraak vanaf 09.00 
Manicuren, harsen en/of epileren:   
                   Ma: op afspraak  
 09.00-12.00  
Dagbesteding De Wever Thuis 
Locatie Bijsterstede:   
                   Ma t/m Vr: 10.00-16.00 
 

Bruin café:  Dagelijks: 12.00-16.30 
 

Het bruin café is ook te huur voor  
(kinder)feesten, partijen, recepties, 
koffietafels, etc. Info: 013 549 61 00 
en vraag naar de keuken.  

 

Extra activiteiten van 
19 april t/m 23 mei 

 

20 - Paas Eucharistieviering - 16.00 
23 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Jan Hoesen - 14.30 
27 - Eucharistieviering - 16.00 
28 - Zondagmatinee met optreden  
       van MoProMusic - 14.30 
30 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Spelt Muziek - 14.30 

 

2, 9, *18, 23 en 31 - Rozenkrans  
       bidden - 16.15 
05 - Zondagmatinee met optreden  
       van De Begonia´s - 14.30 
07 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Senang Hati - 14.30 
08 - Franse Bingo - 14.30 
11 - Fancy Fair - 14.30 

12 -  

        Dag van de Verpleging 
14 - Samen zingen - 14.30 
18*- Woord- en gebedsdienst - 16.00   
        (Dienst met rozenkrans bidden)   
19 - Zondagmatinee met optreden  
       van Netty Reek & Hans 
        Somers - 14.30 
21 - Dinsdagmatinee met optreden  
       van Shirley van Haren - 14.30 
23 - Muziek Bingo met  
       Jolanda v/d Berghe - 14.30 
 

Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud  
van wijzigingen. 

 
  

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

 

 

 
In de week van 6 t/m 11 mei 

organiseren wij weer onze jaarlijkse 
actieweek t.b.v. Alpe d’HuZes. Voor 
u als wijkbewoner is er gelegenheid 

om onze actieweek te komen 
ondersteunen. Ter afsluiting van 

deze week organiseren wij op 
zaterdag 11 mei  

van 14.00 tot 17.00 uur  
                  een Fancy Fair  
met tal van leuke activiteiten zoals 
een rad van fortuin, rommelmarkt, 

diverse gezellige kraampjes, diverse 
kinderactiviteiten en optredens van 
leuke bandjes en een koor. Tegen 
betaling zijn ook volop hapjes en 

drankjes verkrijgbaar. Een 
substantieel deel van de opbrengst 

van deze dag doneren wij aan 
kankeronderzoek en -bestrijding.  

 
Helpt u ons mee om dit goede doel 
te steunen? Alleen samen zijn we 

namelijk in staat een vuist te maken 
tegen kanker. Want één ding is 

zeker; kanker MOET de wereld uit!  
 

Voor informatie over onze actieweek, 
volg onze Facebookpagina.  

Voor informatie over Alpe d’HuZes 
zie: www.opgevenisgeenoptie.nl 
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Donderdag 18 april
Filmmiddag in de Refter 'Natuurfilm'
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 25 april
Optreden koor Het Alternatief
15.00 tot 16.30 uur, € 3,50

Zaterdag 27 april
Koningsdag kijken op groot scherm 
10.45 tot 13.30 uur, gratis 
Koninklijke Pubquiz
15.00 tot 16.30 uur, € 3,50

Donderdag 2 mei
Bingo inclusief tombola
15.00 tot 16.30 uur, € 3,50

Donderdag 9 mei
Filmmiddag 
15.00 tot 16.30 uur, € 3,50

Donderdag 23 mei
Optreden Canti Vaganti
15.00 tot 16.30 uur, € 3,50

 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

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers: 

Maaltijdvrijwilligers die 
mee willen helpen bij de 
avondmaaltijd, van 16.00 uur tot 
19.00 uur. Dagen in overleg.
Biljartvrijwilliger, een uurtje per  
week in overleg.

Wandelvrijwilliger
Wilt u meer informatie over deze 
vrijwilligersfuncties? Graag contact 
opnemen met vrijwilligerscoördinator 
Margreet de Jong, 013 549 26 00,
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

Pop-upmuseum 
Expositie Jan Habraken

20 april t/m 21 juni

Openingstijden: elke dag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur

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

Facebookpagina: fb.com/joanneszwijsen   

Activiteiten in Brasserie de Refter. 
U bent welkom! 

Het inloophuis kan niet zonder haar sponsors, 
donateurs en vrijwilligers. De volledige 
organisatie draait namelijk op hun kracht. 
Zoals Fred Maassen van Autobedrijf Probaat. 
Zij steunen al sinds de oprichting het 
Inloophuis. Wat doen zij voor het Inloophuis 
Midden-Brabant en waarom doen ze dat?

Er wordt niet ‘gewoon’ jaarlijks een zak geld 
gedoneerd, nee, Fred en zijn achterban 
organiseren regelmatig concerten, festivals 
en een Soul Party. Het geld dat daarmee 
wordt opgehaald gaat naar het Inloophuis. 
Met alle liefde rijdt hij de auto’s in zijn 
showroom naar buiten. Podium en dansvloer 
erin, en voilà: de feestlocatie is gereed. Fred: 
“Ik ben dan al wel 34 jaar autoverkoper, 
ik doe het nog steeds graag anders dan 
de anderen.” En dat is te merken.

Fred richtte, samen met andere ondernemers 
uit Tilburg-Noord, de Noordmannen op. (Zie 
www.fb.com/denoordmannen) Trots is hij 
op het straatfestival dat ze organiseerden. 
“Er was van alles te doen: van een 
Klezmerconcert tot aan theater - op locatie 
bij verschillende ondernemers hier in de 
buurt. De brassband die het festival afsloot 
had letterlijk de hele buurt opgetrommeld,” 
vertelt hij glunderend. “Dat vind ik dan zo 
mooi. Die verbinding, daar doe ik het voor.” 
 

De Noordmannen: steun vanuit het hart voor Inloophuis Midden-Brabant

Initiatieven die het
verschil maken,
daar doen we graag
aan mee.
Wil je meer weten over onze maatschappelijke betrokkenheid
in Tilburg en omstreken? Kijk dan op
www.rabo.nl/tilburg/meedoen.

Horen, Zien en Meedoen

“Met de Noordmannen willen we acht of 
negen activiteiten per jaar organiseren”,  legt 
hij uit. “De concerten en feesten zijn dan  
gratis toegankelijk, maar we vragen feest-
gangers wél om een vrijwillige bijdrage. En via 
ons schenken ze dan aan het Inloophuis.”

“Kanker is gewoon een kutziekte. Daar 
hoeven we geen doekjes om te winden. Ik 
heb het in mijn leven helaas ook vaak genoeg 
meegemaakt dat vrienden of familieleden het 
hadden of eraan stierven”, vertelt hij bedrukt. 
Onlangs nog werd een kennis van Fred in 
het ziekenhuis onderzocht. “Dat speelde 
allemaal in een zomer”, herinnert Fred zich. 
“En dan heb je niet zo’n leuke vakantie. Toen 
we hoorden dat het toch goed was, poeh, de 
last die dan van je schouders afvalt is enorm. 
Maar voor mij maakte die ervaring toen wel 
weer even extra duidelijk hoe belangrijk een 
plek als het Inloophuis is. Gewoon, een fijne 
huiskamer waar je naartoe kunt als je met 
kanker te maken hebt, of hebt gehad.” 

Wekelijks biedt Inloophuis Midden-Brabant  
de volgende workshops aan: 
Easy Yoga - Qi Gong - Tekenen - Zendela 
tekenen - Schilderen - Mandala tekenen - Koor 
Zingen voor je Leven - Ontspanningsmassages 
- Mozaïek - Energetische massage - Pedicure - 
diverse coaching bij levensvragen en/of  
verlies. Nieuw: Voetreflexmassage. 
 

Aanvullend op het wekelijkse programma 
worden ook nog workshops en 
activiteiten georganiseerd zie 
: www.inloophuismiddenbrabant.nl  
of de WTON-agenda pagina 14.

Zaterdag 11 mei 2019
van 14.00 tot 17.00 uur

Energieplein 54

Ter afsluiting van de Franse week 
organiseert woonzorgcentrum

De Bijsterstede een Fancy Fair, met o.a:
rommelmarkt

kinderactiviteiten
loterij

rad van Fortuin
leuke optredens

heerlijke hapjes en drankjes                                    
   

De opbrengst gaat 
naar Alpe d’HuZes. 

 
Wilt u op de hoogte blijven 
van De Bijsterstede? 
Bezoek dan regelmatig onze 
Facebookpagina. 
www.fb.com/debijsterstede

Inloophuis Midden-Brabant is een sfeervolle en gastvrije huiskamer aan het Tilburgse Wilhelminapark. Mensen met kanker, hun familie en 
nabestaanden kunnen er terecht voor meer informatie, om hun verhaal te delen of te luisteren. Er zijn wekelijkse workshops, allerlei 
activiteiten en lezingen.

Fancy Fair voor  
Alpe d’HuZes

14 mei, 19.30 uur,  Thema-avond: Zingeving; ‘Hoe  
geef jij betekenis aan je leven met kanker?’

Interactieve bijeenkomst waarbij we dieper  
ingaan op levensvragen, zin- en betekenis- 
geving bij kanker. De diagnose kanker roept 
levensvragen op. Je moet vaak opnieuw op- 
zoek naar jezelf, naar wie je ten diepste bent 
en wat je echt belangrijk vindt in het leven.

Hier gaan we deze avond met elkaar over in 
gesprek samen met Christel Leijten-Putters. Zij 
is sinds 2015 geestelijk verzorger in het ETZ op 
de afdelingen: CCU (hartbewaking), cardiologie 
en oncologie. Daarnaast is zij werkzaam 
binnen het palliatief Advies Team van het 
ziekenhuis en lid van het Palliatief netwerk 
Midden-Brabant. Ze is als vrijwilliger zeven jaar 
werkzaam geweest binnen Hospice De Sporen.
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    KinderK

Door: Marja van Berkel, unit 1 Kindercampus Oculus.       

Als Unit 1 van Kindercampus Oculus zijn we nu dik een jaar gesetteld in het 
gezellige gebouw aan het Willebrordplein. We hebben het hier reuze naar onze 
zin en we werken heel veel samen binnen de groepen 1-2-3. 

Sinds begin maart hebben we een nieuwe stap gezet. Natuurlijk zagen de peuters van de 
kinderopvang en de kleuters elkaar regelmatig op het plein en kwamen ze elkaar tegen 
in de gang. Maar sinds  11 maart ontmoeten ze elkaar drie keer per week tijdens  
gezamenlijke activiteiten. 
Deze momenten vinden plaats op maandag, donderdag en vrijdag. Ze zijn voor de peuters 
van drie jaar en de jongste kleuters. Het is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en 
ook om de doorstroom van kinderdagverblijf naar basisschool makkelijker te maken. 

Vanuit de peutergroep komen er per keer ongeveer zes kinderen en vanuit de 
kleuters vier of vijf. De activiteiten worden georganiseerd door de pedagogisch 
medewerkers en kleuterjuffen samen. Er is ook altijd iemand bij van beide 
groepen, zodat alle kinderen en alle juffen aan elkaar gewend raken. 
We zijn nu nog vooral bezig met kennismakingsactiviteiten. In een later stadium 
pikken we zoveel mogelijk de thema’s op waarmee de beide groepen werken.

Peuter-kleuter                                                                                                            

              ontmoeting

Groep 4 Den Bijstere: 
Ik zag daar twee containers, één van waterschap en één van provinciale staten.

En we mochten kijken met heel groep 4! 

Je kon op verschillende mensen stemmen.  Wij konden in de klas leren dat je je 
mening kan geven.  Ik zag mensen achter een tafel zitten.  Ze waren geen jury 
maar voor de paspoorten.  We mochten nepstemmen bij de schaduwverkiezing!
Ze deden onze briefjes in een kinderdoos.  We mochten wel ook een rood potlood.

En we zijn in het stemlokaal geweest!  Daar moesten we een 
beetje zachtjes praten.  Wij willen zelf meer bomen, meer vliegveld 
in Eindhoven, meer wegen en meer lieve kinderen.

Bij ons op de groep hebben wij een hele leuke pop. Hij heet Puk en hij 
speelt heel graag met ons. Bij ieder thema doet hij heel goed mee. 

Een tijd geleden, tijdens het thema ‘Hatsjoe!’, 
was Puk ziek en moesten we goed voor hem 
zorgen. Hij was heel erg verkouden en had 
koorts. We hebben zijn neus goed gepoetst 
en daarna hebben we hem lekker ingestopt 
in zijn bedje. Daar was Puk erg blij mee. 
Toen hij een tijdje later gevallen was hebben 
we hem een mooie pleister gegeven. 

Tijdens het thema ‘Ik en mijn familie’ hebben 
we ook de familie van Puk leren kennen. We 
hebben zijn papa, zijn opa en zijn babyzusje 
gezien. Ook hebben we zelf heel veel foto’s 
meegenomen zodat we onze familie aan Puk 
konden laten zien. Dat was heel erg leuk.

Zo leren we stiekem heel erg veel van onze 
Puk en zorgt ook hij ervoor dat wij een hele 
leuke dag hebben op de dreumesgroep.

Puk op de dreumesgroep Norlandia
De peuters en kleuters spelen samen 
poppenkast en werken samen met 
ontwikkelingsmaterialen. 
Ze leren veel van elkaar!

Ceramstraat 12,  : www.kringlooptilburg.nl
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Lucy Bathgate, kwartiermaker 
van het project Levend WaterDe heer Erik van Merrienboer, 

Gedeputeerde Ruimte en Financiën, nam 
plaats in de cabine van de machine en met 
de symbolische druk op de knop werd de 
eerste bouwhandeling verricht.

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

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

Naast onze reguliere workshops hebben we ook 
twee nieuwe activiteiten op het programma staan!
We gaan aan de slag met hout. Wij helpen je met
zagen en timmeren om een tof object te maken. 
Ook hebben we een workshop met water. 

Weet jij waar het water uit jouw 
douche vandaan komt? 

Donderdag 2 mei: kindercollege van 
Sandra van Dam (Curiosityworld). 
Dit college gaat over uitvinders, speciaal voor  
Kids! Tijdens dit kindercollege zullen beroemde 
maar ook minder beroemde uitvinders aan bod  
komen. Waar lag hun passie en uithoudings-
vermogen om ‘het’ te vinden? 
Van 11.15 uur tot ongeveer 12.00 uur.

De rest van de dag kun je nog aan de slag met alle 
andere workshops die wij te bieden hebben. Je 
betaalt alleen het entreekaartje want deelname aan 
het kindercollege is gratis. Wel moet je even een 
plekje reserveren via : info@ontdekstation013.nl. 
Laat ons weten hoeveel kids er deelnemen en op welk 
nummer wij je kunnen bereiken. Let op, vol = vol! 

Ontdekstation013 is op de meeste dagen van de  
vakantie open. Op eerste Paasdag (21 april) en Koningsdag (27 april) zijn wij gesloten. 
Alle andere dagen tussen 19 april t/m 5 mei zijn we geopend van 11.00 tot 17.00 uur.  
Let op! Ontdekstation013 is gesloten als warmer is dan 24°C. Wil je zeker weten of we  
open zijn kun je op de dag zelf bellen naar : 06 81 11 54 77.  
: www.ontdekstation013.nl. 

Paasbingo 
voor de kids in MFA De Poorten 

2e Paasdag, maandag 22 april. Van 13.30 tot 17.00 uur

Ontdekken  
bij ontdekstation013 in de meivakantie

Ben jij vrij op Goede Vrijdag? Op 19 april begint ook bij  
Ontdekstation013 de meivakantie. Kom jij  

in de vakantie ontdekken?

Panoramatoren 
De bouw van de                  
             panoramatoren 
 de 'Kempentoren'                            
                ging van start. 

Het wordt een echte attractie 
voor het park; met 36 meter 
gaat hij zelfs 17 meter hoger 
worden dan de Flaestoren in 
landgoed De Utrecht. Toch 
moeten we ook na de opening 
in juni nog even wachten om 
van het prachtige uitzicht 
te genieten. Het wordt 
september voordat we vanuit 
Tilburg het natuurgebied 
De Kempen kunnen zien!

        De werkzaamheden 
vorderen en elke week zijn 
de ontwikkelingen duidelijk 
zichtbaar. Naast dat er 
diverse bomen (o.a. een 
monumentale lindeboom), 
heesters en hagen werden geplant, werden er mini-
lux-ledlampjes onder de banken aangebracht. Dat 
wordt straks wandelen in de sfeervolle avonduren.

  
  
   

  S
couting Esjeeka bereikt als eerste hoogste punt

  
  
   

 Nieuws van het Spoorpark 

In het Spoorpark zijn alle 
kwartiermakers druk aan de slag 
om hun droom te realiseren. Zo 
ook scouting Esjeeka. Met tal van 
vrijwilligers waaronder staf, bestuur 
en ouders gingen aan de slag met de 
grondwerkzaamheden voor het riool 
en er werden andere leidingen gelegd. 
Hoe goed sluit dit aan bij het 
burgerinitiatief dat het Spoorpark is. 

De laatste maanden was het 
aannemersbedrijf bezig de muren 
op te trekken en kozijnen te zetten. 
Opvallend is de look en feel met 
spoormateriaal in het ontwerp. 
Onlangs werden de dakpanelen 
geplaatst. En nu heeft het 
gebouw van Esjeeka als eerste 
het hoogste punt bereikt. 

Als scouting staan we middenin de samenleving 
en willen we zichtbaar zijn voor de buitenwereld. 
"Het Spoorpark is de ideale plek. Juist vanwege de centrale 
ligging, de groene omgeving, de vele mogelijkheden die 
het terrein te bieden heeft en de kans tot samenwerking."

  
  
   

  O
pening van het Spoorpark

    Spoorpark Tilburg is het grootste burger- 
initiatief van Nederland en wordt met de 
geselecteerde “kwartiermakers” vorm- 
gegeven. Iedereen werkt op dit moment  
hard aan de realisatie. De opening van het  
Spoorpark vindt plaats in het weekend 
van 21 juni, de langste dag van het jaar, 
met een programma vol activiteiten.

         Levend Water 
      Wat we niet zien maar wat zeker zo 
    belangrijk is, is de kwaliteit van het    
 water in het project Levend Water. 

Onlangs werd de monitoring hiervan gestart. 
Maarten van Schijndel van Waterschap de 
Dommel, Imke Lenen van H2Oké en Jules, 
student aan de mbo-opleiding water & groen 
bij Helicon werken samen aan dit traject. Best 
ingewikkeld,           maar superfijn 
te weten dat we                                                                                                                                   straks rustig 
kunnen                   pootjebaden!

Meer nieuws over het Spoorpark: 

: www.spoorparktilburg.nl



14WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD                               ApRIL 2019

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan  
uw oplossing voor 3 mei naar  : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de 
volgende informatie aan 
bij het insturen van uw 
antwoord: naam, adres,  
e-mailadres en 
locatie foto. 

Onder de mensen die 
het juiste antwoord 
geven worden de 
volgende prijzen 
verloot:

 Î een boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS : www.all-aboutflowers.nl
 Î een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS : www.gdemanmelis.nl
 Î Onder de overige juiste inzenders wordt 5x een WTON tas of 5x een WTON pen verloot.  

 Ook te koop bij de redactie.

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

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

Wijkraden

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

Wijkraad

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

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

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

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

Woonzorgcentra

Te koop - Te huur - Gezocht

Agenda

Wijkinformatie

Gezocht

Te koop

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

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

Website Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
De puzzel staat ook op de site, samen met de prijswinnaars van de vorige keer. Wilt u oude 
edities, uitgavedata, advertentieprijzen, artikelvoorwaarden downloaden of wilt u snel naar de  
websites van de adverterende ondernemers, ga naar de startpagina van de Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord. 
Op deze pagina staan alles links en is meer informatie vinden over de WTON.  
Prijswinnaars februari editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is 
gewonnen door: meneer Luciën Klijberg
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is 
gewonnen door: mevrouw Esther Maas – Becx 
Een WTON pen is gewonnen door: mevrouw 
 Yvonne Klerks, meneer Peter Vos, 
meneer C.Willemsen, meneer Andre van Bijnen, 
meneer Wout Arends, mevrouw Anita de Groot

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

Opgave april

26: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
28: 14.30u, Optreden MoProMusic, De Bijsterstede7
29:  20.00u, Jeugddebat Big Talk, BLenKM3
30: 14.30u, Optreden Spelt Muziek, De Bijsterstede7
        19.45u, SAPI Filosofie met handicaps, Kunstmaan9   
        20.00u, Spoken Word Night, BLenKM3

 19 april t/m 5 mei, meivakantieactiviteiten, 
Ontdekstation013, zie pg 13 en wijkinformatiepagina 15

  Mei
  1:  20.00u, Generatiequiz, BLenKM3
  2: 11.15u, Kindercollege, Ontdekstation013
       15.00u, Bingo met tombola, Joannes Zwijsen7
  3: Deadline artikelen editie mei WTON
       15.00u, R-Play, Paduaplein
  5: 13.00u, Bevrijdingsbrunch, SST6
      14.30u, Optreden De Begoniás, De Bijsterstede7
  7: 14.30u, Optreden Senang Hati, De Bijsterstede7
         15.00u, Mariamiddag, Den Herdgang7
       17.00u, In gesprek met de wijkwethouder    
                                       Esmah Lahlah, De Poorten8
  8: 14.00u, Voorlichtingsmiddag 
        KBO Goirke-Hasselt, ContourdeTwern en   
                              Gemeente Tilburg, De Poorten8
       14.30u, Franse Bingo, De Bijsterstede7
  9: 15.00u, Filmmiddag, Joannes Zwijsen7
       15.00u, Zing dan mee, Den Herdgang7
10: 19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
11:  14.00u, Alpe d’HuZes Fancy Fair, De Bijsterstede7
12:  14.30u, Moederdagviering en Dag van de  
                                       Verpleging, Den Herdgang7
13:  19.30u, Gespreksavond ‘Je partner heeft   
                     kanker maar hoe gaat het met jou?’, IMB1
13 t/m 17: Lock Me Up!, BLenKM3
14: 15.30u, Poortenkids helpen, Den Herdgang7
      19.30u, Thema-avond: Zingeving; ‘Hoe geef    
       jij betekenis aan je leven met kanker?’, IMB1
15: 10.00u, Klankontspanning, IMB1
       19.30u, Lezing Ingrid Luycks, SST6
17:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
19: 10.00u, Rommelmarkt Textielstraat, ANJ4
      11.00u, Dynamite platenbeurs, Hall of Fame
       13.00u, High Tea, SST6
       14.30u, Optreden Netty & Hans,  De Bijsterstede7
21: 12.00u, Bijzondere ontmoeting Verassing, SST6
       14.30u, Optreden Shirley vHaren, De Bijsterstede7
        17.00u, In gesprek met de wijkwethouder    
                                          Esmah Lahlah, Het Spoor8
22: 10.00u, Thema-ochtend: 
                          ‘Late gevolgen van borstkanker’, IMB1
23: Editie mei WTON
       14.30u, Muziekbingo, De Bijsterstede7
       15.00u, Optreden Canti Vaganti, Joannes Zwijsen7
26: Optreden Oisterwijk Oisterwijks Kamerkoor,  
       Lodewijkskerkje Oisterwijk, meer informatie  
        editie 23 mei
25: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8

Juni
  2: 10.00u, vrijmarkt Stadstuin Theresia, SST6
  7: Deadline artikelen editie juni WTON
       19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
11: 17.00u, In gesprek met de wijkwethouder    
                                        Esmah Lahlah, De Poorten8
12: 19.30u, Lezing Prof. Van den Brink, SST6
22: 13.00u, school/stage/werkmarkt, Nassauplein
21: Opening Spoorpark
25: 17.00u, In gesprek met de wijkwethouder    
                                           Esmah Lahlah, Het Spoor8
27: Editie juni WTON
29: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8

Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat:  
ma. van 18.00 tot 19.00u, Gratis Inloopspreekuur
TextielMuseum: t/m 12 mei, Cultural Threads; 
t/m 1 dec. Flora & Fauna; t/m 5 jan. Bloed,  
Zweet en Garens, textiel voor de LocHal 
Pop-up museum Joannes Zwijsen: 20 april 
t/m 21 juni, Expositie Jan Habraken
Galerie Atelier Pjotr: t/m 8 juni, Expositie 
De schoonheid van de vergankelijkheid van 
Peter Verbraak. Wo: 10.00u, do: 14.00u, 
Lessen schilderen en boetseren
Stichting Stadstuin Theresia6, vaste activiteiten:
di en do:  10.00 tot 16.00u, Inloopdagen
di: 11.00 tot 12.30u, WeHelpen Meer SST zie pagina 6
Hall of Fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
Bijsterhof: do: 14.00u, Bingo
Een aantal wekelijkse activiteiten wijkcentra :
De Poorten8: do 09.00u, Taalclub 
                           vr: 14.00u, Bingo
Het Spoor8: 1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo  
                         vr: 10.00 tot 12.00u,  WeHelpen   
De Baselaer8: 
di:   13.00u, Spreekuur hulp en ondersteuning
wo: 13.00u, Volksdansgroep Shalom
do: 14.00u, Bingo
di en do: 19.30u, Computercursus 
Een aantal wekelijkse activiteiten woonzorgcentra:
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo       
                               even weken op wo: 14.30u, Bingo
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
Joannes Zwijsen7: laatse do vd maand: 15.00u, Bingo

April
18: 10.00u, Bloemschikken thema ‘Voorjaar’, IMB1
       10.00u, Inloopochtend                 
                 lotgenotencontact ‘Hersentumor’, IMB1
       15.00u, Filmmiddag, Joannes Zwijsen7
19:  15.00u, R-Play, Paduaplein
       20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
       
20:  12.00u, Paasbrunch, Den Herdgang7
      13.00u, Paasmiddag, Kerkibo
         20.30u, Karaoke C.V. De Roemerleppers,  
                                                                 Café ’t Goirke
21:  12.00u, Eten en muziekbingo, St. Aoda2
      12.00u, Paasbrunch, Den Herdgang7
       Gesloten: TextielMuseum, Ontdekstation013 
22:  12.00u, TextielMuseum extra geopend
       12.00u, Paasspeurtocht, Kringloop Tilburg
        13.30u, Paasbingo ANJ4, De Poorten8

23:  12.00u, Bijzondere ontmoeting-Aquarel, SST6
       14.30u, Optreden Jan Hoesen, De Bijsterstede7
       17.00u, In gesprek met de wijkwethouder    
                                          Esmah Lahlah, Het Spoor8
24: 10.00u, Lotgenotencontact ‘Borstkanker’, IMB1
25: 13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
       15.00u, Koor Het Alternatief, Joannes Zwijsen7
26: 14.30u, DJ Ad, Den Herdgang7

27: 10.00u, Koningsdagbraderie, Hasseltstraat
                          en rommelmarkt, De Poorten8
       10.45u, Koningsdag kijken op groot 
                                  scherm, Joannes Zwijsen7
         12.30u, Jubileumverzamelbeurs           
                                 De filatelist, Café zaal Bierings
       14.30u, Koningsdagfeest, Den Herdgang7
       15.00u, Koninklijke Pubquiz, Joannes Zwijsen7       
       Gesloten: TextielMuseum, Ontdekstation013

Wilt u ook:
 Î een aankondiging van uw activiteit  

      in de agenda?
 Î uw contactgegevens in de  

 wijkinformatie?
 Î iets te koop/te huur aanbieden? 

 

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

Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.
nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

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.

Maandag 29 april, het jeugddebat Big Talk
Dinsdag 30 april, Spoken Word Night
Woensdag 1 mei, Generatiequiz
StemmingMakerij, 20.00 tot 22.00 uur, gratis
 
Stagiaires van R-Newt krijgen tijdens de mei-
vakantie de kans om in de Bibliotheek LocHal 
een aantal programma's te organiseren en 
ervaring op te doen.  
Big Talk: Ben jij tussen de 15-26 jaar oud en  
voel jij je betrokken bij wat er speelt onder  
jongeren? Kom naar de debatavond en  
deel je mening. 
Spoken Word-programma: Een 
avond vol optredens, 
workshops en ontmoetingen. 
Generatiequiz: Een quiz voor 
opa’s en oma’s en kleinkinderen.
 

Gezocht: Hulp in de huishouding in 
Tilburg-Noord, 3 uur per week, reacties/meer 
informatie mail: familie.hhh@outlook.com.

Dat er op de redactie ook wel eens iets vergeten wordt, is zeker waar. De fotopuzzel stond 
niet in de maarteditie. Bij deze de foto van de puzzel van april en de winnaars van februari.

Bibliotheek LocHal en 
Kennismakerij

De KennisMakerij heeft een  
fysieke plek gekregen in het  
trappenlandschap van de LocHal met meerdere podia van gerecyclede, samengeperste 
boeken. Samen met de naastgelegen StemmingMakerij en de verschillende labs wordt er  
volop geëxperimenteerd met programmering Bibliotheek Nieuwe Stijl: het delen van kennis  
en verhalen op andere manieren dan alleen via boeken. 

Mevrouw Esther Maas – Becx (rechts) 
neemt de beautycase in ontvangst 
van Ans van de G. DE MaN-MELiS 

13 - 17 mei, Lock Me Up! 
Voor het eerst doen we in Tilburg mee met de  
landelijke campagne 'Lock me Up – Free a Girl'  
van o.a. oprichters en ambassadeurs 
Yolanthe Sneijder-Cabau en Arjan Erkel.

Deelnemers laten zich 12 uur lang in een hokje 
van 1x2 meter opsluiten om aandacht te vragen 
voor minderjarige meisjes die gedwongen 
worden tot prostitutie. De hokjes staan 
symbool voor de leefruimte van meisjes  
in Indiase bordelen. Steun ons en doneer!  
: www.lockmeup.nl/lochal-tilburg  
Wil jij ook meedoen? Meld je aan!

Meer weten over de programmering in de LocHal? 
 www.facebook.com/lochal013 Bibliotheek  
LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000  
: www.lochal.nl  : www.bibliotheeknieuwestijl.nl
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Colofon 
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, 
verenigingen, stichtingen en goede doelen is 
een plaatsing van een zelfgeschreven artikel 
gratis. Artikelvoorwaarden zie: www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
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
E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met  
de Tilburgse Koerier. 
Bezorgklachten? Heeft u een NEE-NEE sticker of 
de wijkkrant niet ontvangen? Mail uw adres naar 
de redactie.  
De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;  
De Baselaer/ Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen/ Diversen:  
Tante Pollewop; CNGO; Plus; Tilburgse Koerier; 
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord;  Spijkers Fietsen; 
Tapijttegelhuis Tilburg; Kringloop Tilburg; 
Advertenties:

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2019:

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

Verzorging

LANETTE                  
Sint Pieterspark 69         
maak een afspraak:                                      013 785 75 87  
                                                      www.lanette.eu 

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

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

Hypotheek/ Bank

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

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

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

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschriften 
    Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Editie 2019 Deadline
23 mei 3 mei (! vakantie)
27 juni 7 juni
12 september 23 augustus
24 oktober 4 oktober
12 december 22 november

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

Kringloop

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

Schilder

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

Muziek

Lederwaren

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

Jong Nederland

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

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

facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

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

Therapie

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek                           Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58 A             013 544 11 60
                        www.fysiotherapiedebesterd.nl
 Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Drs. H.Lutke Schipholt       Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B                  013 536 29 22
                                www.fysiotherapietilburg.nl

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

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

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

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

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

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

Basisscholen

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

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

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

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

fb.com/groups/BuurtcultuurTilburgGoHaBo
      

Kunst & Cultuur

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

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

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

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

Fiets

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

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

Dieren

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

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

www.facebook.com/lochal013
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwestijl.nl

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

Bloemen

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

Administratie

Creatieve workshops
Ontdekstation013           06 81 11 54 77
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

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

Auto

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

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

Gebit

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

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

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

De Houtloods                         013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
Eetbar De Wagon                 013 203 50 51
                                  www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                           013 542 63 47
johan.cafe@live.nl       www.cafebierings.info

  Horeca

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

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

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

Evenementen

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

Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136                  013 542 17 67
info@spijkersfietsen.nl
                                         www.spijkersfietsen.nl

Knit & Knot, Koepelhal:      24-25-26 okt                       
Info@knitenknot.nl          www.knitenknot.nl
PaperPassion, Koepelhal:       18-19-20 okt 
info@paperpassion.nl   www.paperpassion.nl 

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

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

Kinderopvang

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

Vloerbekleding

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang Den Bijstere    
Daltonerf 8                                   013 535 91 72
              www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere
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

Partycentrum Van Opstal 
Koestraat 28                           06  50 50 39 25 
                         www.partycentrumtilburg.nl

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

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

Sport

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

Tekstschrijver

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

 Supermarkt

Ineke van Pelt, boeken, lezingen en  
cursussen                          06  49 21 31 62
inekevanpelt@ziggo.nl 
                                         www.inekevanpelt.nl

Koolen & Koolen organisatie en 
adviesbureau. Diverse locaties, inschrijven 
voor kraam of grondplaats:       013 580 15 14 
info@koolenenkoolen.nl  
                                       www.koolenenkoolen.nl
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