rt

Bouwm
e
Goirk esterb
e
Besterd
uu
Loven

lt
e
s
s
Ha oeseind
Gr straat
f
Hoe Theresia

mei 2019
EDITIE 23
OPLAGE: 14.200

21, 22 en 23 juni, opening Spoorpark
In het weekend van 21 t/m 23 juni gaat Het Spoorpark open voor het publiek.
Er is hard gewerkt om het park een eigen uitstraling te geven. Hou je van sport,
natuur, muziek of dans? Voor iedereen is er wat te beleven. Zie meer informatie
over het Spoorpark en de activiteiten tijdens het openingsweekend: pagina 11

16 juni, Ronde van den Besterd en Besterd Mijl,
start Vaderdag met een Paparun!
Op zondag 16 juni, Vaderdag, staat de derde
editie van de Ronde van den Besterd nieuwe
stijl op het programma. Nieuw element in het
hardloopevent Besterd Mijl is de ‘Paparun’.

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!

De Ronde van den Besterd is een ‘open’
wiellerronde, waar iedere wielrenner aan
mee kan doen.
Meer informatie, starttijden en inschrijven
voor de Paparun en de Besterd Mijl:

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

Zie pagina 9

Tapijttegelhuis Tilburg

Altijd 10% 60+ korting

Altijd de laagste prijs!!

!Actie
Cryolipolyse
proefbehandeling

• Tapijttegels,
vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt
• Vinyl
• Marmoleum

!Boek nu: lanette.boekingapp.nl
en ga naar: Cryolipolyse

• Laminaat
• Binnenzonwering

Voor Man en Vrouw
L ANET TE Institute, spec ialist in:

ææ  lichaamverstrakking
ææ  afslankmethoden

Nieuw: duo verwen arrangement

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• PVC

60 minuten € 99,-

ææ  huidverbetering
ææ  huidverjonging

Kinderen van scouting Esjeeka bekijken het Spoorpark tijdens een rondleiding
Foto: Stadsfotograaf Chris Oomes

• Projectstoﬀering

€ 280,-

Tegen inlevering van
deze advertentie:

10% extra korting
op alle

tapijttegels
uit voorraad!

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

Op 26 april zijn er in Tilburg de
Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
door burgemeester Theo Weterings.
Inwoners van onze wijk kregen een lintje.
Lees verder: pagina 2
Foto:
Karin Gloudemans-Huijben in het midden
tussen haar man en de burgemeester

3 jaar Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
blaast 3 kaarsjes uit. Bij deze
alweer de 23e editie.
Dat de WTON gewaardeerd
wordt, merkt de redactie aan
de vele complimenten die ze zowel
mondeling als via e-mail ontvangt.
Zowel vrijwilligers als ondernemers uit de
wijk maken veel gebruik van de mogelijkheden een artikel te plaatsen in de wijkkrant.
Dank u wel voor al uw hartelijke
complimenten en nog vele jaren leesplezier!

Lekker met tweeën
genieten
€ 140,- per persoon
(één persoon: € 190,-)

Informeer naar
de Beauty day specials
voor leuke
combi-behandelingen

L ANET TE Institute
Sint Pieterspark 69

013 7857587

w w w.lane t t e .e u

€ 599,-
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Uitreiking Lintjes aan betrokken bewoners in Oud-Noord
Bewoners Oud-Noord tijdens lintjesregen geëerd voor
hun inzet en betrokkenheid voor de wijk

Bas Klazen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Uitreikversiersel lid in de
Orde van Oranje-Nassau,
links dames en rechts heren.

Al vanaf 16-jarige leeftijd is Bas Klazen als
vrijwilliger actief voor de Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt in Tilburg.

Lintje voor voorzitter Les Amis
Op 26 april is Harry Maijen tijdens de lintjesregen
opgenomen als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Maijen is sinds 1986 vrijwillig actief als voorzitter van
gemengd koor Les Amis. Wekelijks is hij te vinden bij repetities, hij
bezoekt vergaderingen van de Federatie Zangverenigingen en themadagen van deze vereniging. Verder zoekt hij altijd naar mogelijkheden
om het koor te promoten en onder de aandacht te brengen. Ook
verzorgt hij de maandelijkse nieuwsbrief van het koor.
Harry Maijen: “Een overweldigende ervaring. Het is niet aan mij om
met mijn borst vooruit te lopen, maar deze keer ontkwam ik er niet
aan. Vrijdag 26 mei had het bestuur van Les Amis mij op een slinkse
manier om de tuin geleid voor een bijeenkomst in de concertzaal. Bij binnenkomst zag ik bij de garderobe
mijn dierbare familie staan en toen viel voor mij het kwartje. Het was lintjesdag en je denkt altijd
aan een ander en nu dacht die ander eens aan mij. Een emotioneel moment om dit te ervaren.
Harry Maijen

Ik stond in het rijtje van 25 gedecoreerden voor ontvangst van een Koninklijke onderscheiding als lid
in de orde van Oranje Nassau. Op het podium moest ik nu echt met mijn borst vooruit staan om de
onderscheiding van onze burgemeester Weterings in ontvangst te mogen nemen. Deze waardering was
te danken aan mijn bijna veertigjarige inzet voor het koor Les Amis met een bestuurlijke functie van
27 jaar als standvastige voorzitter en de daarbij behorende activiteiten. Daarbij werd de nodige hulp
en inzet voor de maatschappij en buurtgenoten door de jaren heen als leidraad meegenomen.
Zoiets mee te mogen maken is zo verrassend, de reacties en felicitaties maakten mij sprakeloos. Het
was voor ons allen een onvergetelijke en zeer ingrijpende dag. Ik ben nog steeds verbaasd over mijn
achterban, met de prestatie om dit geheim wekenlang voor zich te houden, zonder dat ik iets gemerkt
heb. De medaille zal voor mij zijn, daar kom ik niet meer onderuit, maar het strikje dat er aan zit is toch
voor mijn vrouw. Uiteindelijk doe je zoiets samen. Van haar kreeg ik de vrijheid om zo vaak van huis te
mogen zijn om die dingen te mogen doen, die nodig waren en die bijdragen aan onze maatschappij.”
En Waarom? Omdat in Tilburg van die toffe mensen zijn! Het lintje staat je goed. Het is niet waar
je het voor doet. Omdat in Tilburg van die toffe mensen zijn! (gehoord bij het Koningsconcert)

Karin Gloudemans-Huijben,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Karin GloudemansHuijben

Karin
GloudemansHuijben is al
vanaf haar 18e
vrijwillig actief bij
Jong Nederland
Loven-Besterd.
Tot 2012 had zij
de leiding over
verschillende
leeftijdsgroepen.

Ze heeft veel nieuwe aanwas opgeleid tot
geschikte leiding van de groepen. Sinds 1986
heeft zij ook het penningmeesterschap op
zich genomen.
Naast deze vaste taken voert zij vanaf 1979
nog vele andere werkzaamheden vrijwillig uit
voor Jong Nederland Loven-Besterd. Zo zorgt
zij voor de boodschappen voor de vereniging,
zoekt kampterreinen uit, begeleidt
activiteiten, gaat mee op kamp, is contactpersoon voor de Grote Club Actie, vraagt
subsidies aan voor cursussen van de leiding,
regelt verzekeringen voor de vereniging,
enzovoorts.

Postzegel en Munthandel

Ad van Oudheusden ten midden van zijn
vrouw en burgemeester Theo Weterings

In 1978 begon hij als jonge vrijwilliger bij onder
andere de programmacommissie van de
Kasteelhoeve; het toenmalige wijkcentrum van de
Hasselt. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten en
groeide al snel door naar bestuurlijke functies. In
1988 is hij benoemd tot voorzitter van de nieuwe,
gefuseerde wijkorganisatie Goirke-Hasselt.

Bas Klazen

Hij heeft zich ingezet voor zowel de jeugd als de kwetsbare bewoners in de wijk. Hij
heeft een initiërende rol gehad bij de totstandkoming van het nieuwe wijkcentrum
De Poorten in de voormalige Hasseltse kerk. In 1996 zijn meerdere wijkorganisaties
gefuseerd tot het WOGH (Wijk Organisatie Goirke-Hasselt) met de heer Klazen
als voorzitter.
In 2002 heeft hij samen met de parochie een Eerste Hulpfonds opgericht voor mensen
uit de wijk die het financieel even moeilijk hebben. Hij is veel uren per week bezig
om alles wat er in de wijk speelt bij te houden, informatie te geven en rondleidingen
door de wijk te geven aan partijen die daarnaar vragen. Daarnaast heeft hij zitting in
verschillende comités (gehad), zoals het Spoorpark dat 21 juni wordt geopend.

Maria Lemmens-van Bladel,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Maria Lemmens-van Bladel is al sinds
1992 vrijwilliger bij de Zonnebloem,
afdeling Groeseind-Hoefstraat.
In december 2017 vierde zij haar 25-jarig
jubileum. Naast algemeen vrijwilliger
Burgemeester Theo Weterings spelt
neemt zij al 22 jaar het voorzitterschap
lintje op bij Maria Lemmens-van Bladel
van deze afdeling van de Zonnebloem
voor haar rekening. Zij steekt altijd zelf de handen uit de mouwen en neemt vaak
het voortouw als er activiteiten moeten worden georganiseerd. Voor de
Zonnebloem regio Tilburg is ze actief geweest bij alle grote activiteiten, zoals
het bezoek aan de Floriade in 2012 met alle afdelingen van Tilburg.
Haar vrijwilligerscarrière gaat echter al veel verder terug. Zij is namelijk sinds al 1980
actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo zat zij acht jaar lang in de ouderraad
van basisschool De Cocon, vier jaar in het bestuur van ouderraad Michael mavo en
had ze diverse vrijwilligersfuncties bij parochie Groeseind-Hoefstraat. Daarnaast
is zij vier jaar lang mantelzorger geweest voor haar ouders en heeft ze 21 jaar
zitting gehad in de personeelsvereniging van haar voormalige werkgever Otto B.V.

Ad van Oudheusden, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ad van Oudheusden is al sinds 1996 actief als vrijwilliger op diverse fronten.
Zo nam hij als familielid van een van de bewoners veertien jaar lang zitting in de Verwantenraad van Amarant. Ook heeft hij achttien jaar
lang (tot zeer recent) vrijwillig allerlei taken opgepakt bij Woonlocatie Oosterhout Elckerlycplein voor verstandelijk beperkten. Hij kookte
regelmatig voor de bewoners, onderhield de tuin en was klusjesman.
Daarnaast is Ad zeer actief als vrijwilliger in de Tilburgse wijk Loven-Besterd. Zo is hij sinds 2012 actief als bestuurder in de wijkraad, waar
hij vanaf 2014 voorzitter is. Ook is hij sindsdien buurtpreventiecoördinator. Daarnaast is hij sinds 2004 bestuurlijk actief bij
Huurders Belangen Organisatie (HBO) en zet hij zich vanaf die tijd ononderbroken vrijwillig in voor de huurders van Tiwos. Bij het groot onderhoud
van de 250 woningen in de wijk Loven in 2012 heeft Ad een belangrijke rol gespeeld in de communicatie naar en de belangenbehartiging van
de bewoners. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het opknappen van het Rozenplein in de wijk Loven.
Zie pagina 5

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

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

Heb
je andere vragen?
+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Ties
van den Berg en Bart van den Oord zijn je
7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
JUDDJYDQGLHQVW
graag van dienst.
%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ
RIPDLO
Bel
Hypotheek Visie Tilburg
(013)
581 18 66 of
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
mail
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
Aan
een eerste gesprek zijn nooit kosten
YHUERQGHQ
verbonden.

!
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o
Je w

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


.LMNRRNHHQVRSK\SRWKHHNYLVLHQO
Kijk
ook eens op hypotheekvisie.nl

52952628

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

Maak
dan een vrijblijvende afspraak met
0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
Hypotheek
Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
gewenst
tijdstip.
JHZHQVWWLMGVWLS
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Beauty talk by Lanette
: www.facebook.com/BeautyTalkbyLANETTE
No Needle Mesotherapie is een nieuwe behandeling die geschikt is voor
iedereen met huidproblemen zoals huidverslapping en rimpelvorming. Het
wordt sterk aanbevolen preventief te starten vanaf de leeftijd van dertig jaar
en daarna regelmatig te herhalen. Afhankelijk van het huidprobleem wordt een
specifieke behandeling gestart. De behandeling is volledig pijnloos en u krijgt er
een fantastische huid van. Met No Needle Mesotherapie worden werkzame stoffen (serums
of cocktails) via de poriën ingebracht zonder gebruik te maken van injecties. Het wordt
gebruikt voor het bevorderen van de doorbloeding en het verbeteren van de microcirculatie
in de huidcellen. En het is een super alternatief voor het laten wegspuiten van rimpels.
No Needle Mesotherapie is gebaseerd op het principe van electro-impulsen: korte
impulsen op cellen en weefsels. Daardoor worden de celmembranen tijdelijk doorlaatbaar
gemaakt en kunnen opgeloste stoffen diep in de huid gebracht worden, waarbij tegelijk de
gelaatsspieren worden getraind. No Needle Mesotherapie
is ideaal om kleinere gebieden te behandelen, zoals
kraaienpootjes of rimpels rondom de mond. Uw huid
wordt gladder en frisser! Uw huid krijgt alle bestanddelen
die ze nodig heeft om veerkrachtig en evenwichtig te
blijven. Bovendien herstelt de vochtbalans van de huid.
!Boek nu: : lanette.boekingapp.nl
en ga naar: No Needle Mesotherapie
Een No Needle Mesotherapie behandeling is nu ook speciaal
te boeken in een Duo verwen arrangement, dit kan dan op
donderdag- of vrijdagmiddag. Laat u lekker verwennen
en u gaat stralend het weekend in!

LANETTE Institute voor mannen en vrouwen, nu altijd 10% korting voor 60-plussers.
Gratis en vrijblijvend advies consult.
LANETTE Institute
Sint Pieterspark 69
: 013 785 75 87
: www.lanette.eu

Open dag

25 mei
Afscheidshuis en Uitvaartbegeleiding In Harmonie

Voor wie Het Afscheidshuis nog niet kent, zet Uitvaartbegeleiding In Harmonie haar deuren
open. Op zaterdag 25 mei is iedereen van harte welkom om Het Afscheidshuis aan
de Oude Lind 35 in Tilburg te komen bekijken.
Een goed afscheid
Afscheid nemen van uw dierbare overledene
is essentieel voor een goede rouwverwerking.
Soms is het niet mogelijk of ongewenst
om de overledene thuis op te baren. Het
Afscheidshuis is dan een goed alternatief. U
kunt er rustig afscheid nemen op uw eigen
manier. Nabestaanden krijgen de dagen voor
de uitvaart een gecodeerde sleutel waarmee
zij op ieder uur van de dag het pand kunnen
betreden en hun overleden dierbare kunnen
bezoeken.

Hoe vergroot je de actieradius van een e-bike?
Overweeg je een elektrische fiets, dan ben je natuurlijk benieuwd naar de
actieradius. Het is moeilijk te zeggen wat het exacte aantal kilometers is,
omdat het afhangt van veel factoren. Toch zijn er een aantal manieren
waarop je de actieradius kunt beïnvloeden.
De actieradius is het aantal kilometers dat je met een volle accu kunt fietsen
zonder op te laden. Dit aantal is vooral afhankelijk van de kwaliteit en capaciteit
van de accu. Natuurlijk is het ook afhankelijk van je rijgedrag op de elektrische
fiets en de inhoud van de accu. De ideale omstandigheden waaronder de
fabrikant de tests uitvoert, kun je dus in de praktijk nooit helemaal afdwingen.

25 mei, open dag
Uitvaartbegeleiding In Harmonie opent haar
deuren aan de Oude Lind 35 in Tilburg op
zaterdag 25 mei tussen 11.00 en 16.00 uur.
Er is gelegenheid om kennis te maken met
de uitvaartverzorgers of een kijkje te nemen
achter de schermen. Misschien wilt u meer
weten over de natuurbegraafplaats of bent
u benieuwd naar uitvaartkisten, assieraden
of manieren van as verstrooien. Ook is het
mogelijk een vrijblijvende prijsopgave te
verkrijgen. De uitvaartverzorgers van In
Harmonie helpen u graag met al uw vragen.

Tips: hoe kan ik extra lang met een volgeladen accu vooruit?
 De gemakkelijkste (maar niet goedkoopste) manier is het kopen van een
			 extra accu. Hiermee verdubbel je de actieradius. Fiets je samen met je partner, dan kun je daar 		
			 samen van profiteren.
 Het wegrijden vanuit stilstand vraagt veel energie. Probeer vanuit stilstand zonder of met 		
			 minimale trapondersteuning je fietstocht te starten. Hierdoor spaar je actieradius voor de rest 		
			 van de rit.
 Is het koud buiten, leg dan de accu op kamertemperatuur om op te laden. Bij een lage 		
		 temperatuur zijn de rol- en luchtweerstand hoger en dat gaat ten koste van de actieradius
			 (en het rendement van de accu).
 Heb je de wind in je rug of ga je een stuk bergafwaarts, dan heb je de trapondersteuning niet 		
			 nodig en kun je met gemak op eigen kracht fietsen of uit laten rollen.
 Zorg voor een optimale bandenspanning. Koop hiervoor een goede pomp met drukmeter. Elke 		
			 band is natuurlijk anders, dus vraag bij aankoop wat de geschikte bandenspanning is.

Neem alvast een kijkje op onze website voor
een indruk van Het Afscheidshuis : www.
uitvaartbegeleidinginharmonie.nl/
het-afscheidshuis

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
: 013 572 18 22

Kom e-bikes testen bij Spijkers Fietsen
Ben je benieuwd hoe een elektrische fiets rijdt en welke modellen er allemaal op de
markt zijn? Kom bij Spijkers Fietsen verschillende e-bikes vergelijken en stel al je vragen.
Ga alvast naar : www.spijkersfietsen.nl en bekijk een greep uit het assortiment.

Spijkers Fietsen

Ringbaan Noord 136

: 013 542 17 67

Mogelijkheden Het Afscheidshuis
Men kan in de sfeervolle (24 uurs-)familiekamers op intieme wijze afscheid nemen
van de overledene, op elk moment van
de dag. Elke familiekamer kan persoonlijk
worden gemaakt met accessoires van thuis.
De warme huiskamer leent zich uitstekend
voor een formeel of informeel samenzijn
rondom de overledene. De keuken is van
alle gemakken voorzien en voor de nodige
afleiding is er een kast met boeken en een
muziekinstallatie. In alle kamers is er gekozen
voor een warme en huiselijke inrichting waar
mensen zich op hun gemak kunnen voelen.
Alle wensen ten aanzien van het opbaren
en het rouwbezoek zijn bespreekbaar
met de uitvaartverzorger.
Het Afscheidshuis is ook beschikbaar voor
andere uitvaartondernemingen dan
In Harmonie.

: info@spijkersfietsen.nl

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

: www.spijkersfietsen.nl
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Kinder

Door: Rokus,Sam en Fieke
van de Kinderraad Kindercampus Oculus
In januari zijn wij naar het bestuurskantoor geweest. Het bestuurskantoor is een kantoor waar de
bazen van Opmaat zitten. Opmaat is de stichting waar onze school bij hoort en nog veertien andere
scholen. Wij mochten daarheen omdat wij in de Kinderraad van Kindercampus Oculus zitten.
We zijn daar geweest om mee te denken over het strategisch beleidsplan. We mochten vertellen wat
er goed is op onze school, bijvoorbeeld dat we een groen schoolplein krijgen, dat we fijne leerpleinen hebben en dat er genoeg laptops zijn waarop wij kunnen werken.
Ook mochten we vertellen wat we zouden willen veranderen op KC Oculus, zoals: het plaatsen van
rookpalen op het St. Willebrordplein, en een strenger gedragsprotocol (dat iedereen weet wat wel
en niet mag op school).
Dit zijn een paar voorbeelden van waar we het over hebben gehad op het bestuurskantoor. De
mensen op het bestuurskantoor hebben aantekeningen gemaakt van wat wij hebben gezegd
en gaan hier rekening mee houden als ze een nieuw plan gaan schrijven voor onze school.
Wij vonden het erg leuk en interessant om dingen te vertellen over de school, vooral omdat
we echt mee mochten denken over hoe het allemaal gaat op onze school, KC Oculus.

Tekenen als Vincent?

Nieuw: de ontdektuin
van Ontdekstation013

Vind jij het leuk om te tekenen? In Vincents Tekenlokaal kun
je prachtige tekeningen maken en uitproberen wat je allemaal
kunt met een digitale tekentablet. Verras jezelf met nieuwe creaties. Ook
heel leuk om samen te doen met je vader, moeder, opa of oma.

Ontdekstation013
heeft sinds kort de
ontdektuin! Test de
kracht van water, maak
je eigen waterraket,
ontwerp een gave
waterbaan en beleef
nog veel meer waterpret.
Je houdt het vast niet droog!

Opening Spoorpark 21-23 juni: Hoe teken je een landschap?

Tijdens de opening van het nieuwe Spoorpark op 22 en 23 juni kun je meedoen met een speciale tekenactiviteit:
‘Hoe teken je een landschap?’. Landschapstekenen is ook voor volwassenen, dus neem je (groot)ouders of iemand
anders mee. Haal je tekenpakket op met tekentips, kies een plekje in het park en ga aan de slag! Tekendocenten Wietske
Weijtmans en Marieke Coenen geven je graag advies. Kijk voor meer informatie op www.vincentstekenlokaal.nl

De Nieuwe Vincent

Make Tech Yours!

Van 21 t/m 26 mei is de Dutch
Technology Week en zijn er speciale
activiteiten in het Ontdekstation013.

Weet je dat Vincents Tekenlokaal na de
zomer weer start met het tekentalentenprogramma ‘De Nieuwe Vincent’? Als
tekenen je grootste hobby is, stuur
dan je allermooiste tekening in en wie
weet word jij De Nieuwe Vincent 2019.
Aanmelden kan tot uiterlijk 18 augustus!
Kijk snel op www.denieuwevincent.nl.

Zomerfun bij het
Ontdekstation013
en Vincents Tekenlokaal

Ontdekstation013 en Vincents Tekenlokaal
zijn ook in de zomervakantie open. Kom
ontdekken in de ontdektuin, bijvoorbeeld
de snelheid van water. Check
www.ontdekstation013.nl of facebook/
instagram @ODS013Tilburg voor het
actuele programma, de openingstijden en
voor de nieuwe workshops deze zomer!

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

Vincents Tekenlokaal en
Ontdekstation013 vind je
in de Spoorzone, Hal 79

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

mei 2019

Wijkraad

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

Door: Marion Brangers-Vermeer

Voelt u zich ook
Thuis in Theresia?
We willen graag dat iedere bewoner van
Wijk Theresia ons platform gaat
bezoeken en gebruiken.
Daarom hebben we begin deze maand
huis-aan-huis een yer bezorgd,
waarin alles nog eens helder en duidelijk
op een rijtje gezet is.
Tevens willen we graag dat wijkgenoten
ons platform voor onze wijk ook een
beetje mee gaan promoten. Daarom is op
de achterkant van deze yer ons motto
verbeeld: ‘Ik voel me Thuis in Theresia’.
Om een beeld te krijgen en om mee te
helpen promoten, vragen we u het motto
voor het raam te hangen. De komende
weken zullen we foto’s maken van de
huizen van enthousiaste buurtgenoten,
die deze yer geplaatst hebben.
(Voor bewoners van appartementen is er een
kleine versie van het motto op de yer.
Deze kunt u op uw brievenbus plakken.)

Dat onze wijk bruist, blijkt wel weer. Activiteiten, mogelijk gemaakt door
actieve vrijwillgers, in De Wissel en zelfs een lintje. Binnekort is het feest,
15 juni op het Rozenplein, want zowel de wijk Loven-Besterd als Tiwos
bestaan 100 jaar. En dat allemaal in Loven-Besterd.
De Wissel
Over vrijwilligers gesproken, weten jullie dat er een grote speeltuin is bij buurthuis
De Wissel, Leliestraat 49? Met kabelbaan, draaimolen zandbak, schommels en nog
veel meer. Er zijn vrijwilligers aanwezig en voor het onderhoud hebben we twee
geweldige, vrijwillige tuinmannen.
Eén keer in de maand gaan we op woensdagmiddag wat kokkerellen met de
kids, een soepje of een pizza. Als het echt lekker zomert, komt het grote
zwembad weer van stal voor veel natte pret. Daarna lekker relaxen in onze
lounge sets onder het genot van een ijsje. Ook wordt er elke donderdagmiddag
om twaalf uur een uitgebreide lunch verzorgd door stagiaires en vrijwilligers. Voor
een eigen bijdrage van € 1,50
kan je mee lunchen, lekker
toch? Wil je gezamenlijk
een spel spelen? Je kunt in
De Wissel meedoen aan
darten, sjoelen, kaarten,
dobbelen en nog veel meer.
Ook kun je buiten
koersballen. En is het buiten
te koud dan kan er in de
sportzaal worden gespeeld.
Dus voel je je een beetje
alleen, kom gewoon met
ons meedoen. Als het je leuk lijkt om eens binnen te wippen, ben je van harte
welkom. In de kantine is gratis koffie en thee te krijgen en voor kinderen ranja.
Vrijwilliger bij De Wissel worden? Die zijn er nooit genoeg. Kom langs of bel
voor meer informatie: 013 542 24 38 of infodewissel@contourdetwern.nl
Lintje voor Ad van Oudheusden
Onze Ad heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding in de Orde
van Oranje-Nassau ontvangen. Wat fantastisch is dit! Dat is natuurlijk
niet voor niets: hij werkt aan veel zaken mee om Loven-Besterd te
verbeteren: Ad is sinds 2012 actief als bestuurder en voorzitter in de
wijkraad en hij is buurtpreventiecoördinator.
Bij het opknappen van het Rozenplein in de wijk Loven, heeft hij er mede voor gezorgd dat Rob Verlinden van SBS 6 een ontzettend mooi Rozenplein heeft gemaakt.
Dat is zelfs op televisie geweest bij het programma 'De grote tuinverbouwing'.
Ad is een man met een groot sociaal hart, die sterk betrokken is bij de mensen
van Loven-Besterd. Ad is een doener met het motto: "praatjes vullen geen gaatjes".
En dat hij daarnaar leeft, blijkt uit het welverdiende lintje!
Nog meer Koninklijke onderscheidingen in de wijk:
Zie pagina 2

Maak kans op een heerlijke taart!
Verschijnt er een foto met uw yer
voor uw raam op www.wijktheresia.nl?
Meldt u dan op info@wijktheresia.nl,
want dan komen we langs met een
heerlijke Thuis in Theresia taart!
Deze actie loopt tot 15 juni

Flyer niet ontvangen? Mail uw adres naar info@wijktheresia.nl
en we komen alsnog een yer bezorgen.

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief
van Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners,
-verbinders, -professionals en andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze
met elkaar in contact te brengen en te
houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

www.wijktheresia.nl

LOVEN bestaat 100 jaar en dat vieren wij!

Na maandenlange voorbereidingen is het zover:

Zaterdag 15 juni
van 14:00 uur tot 17:00 uur
Rozenplein/De Wissel

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

Laat uw voeten
eens heerlijk
verwennen!
Lovensestraat 145
06 12620653

Uw
Pedicure
Joyce
www.uwpedicurejoyce.nl
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Muziek in de wijk

Leden van Cantiqua Concert tijdens een repetitie

21 juni, Ivy Nox Dreampop Fairytale in
Ladybird Skatecafé
De industriële, nostalgische sfeer van de Hall of
Fame vormt de achtergrond voor Ivy Nox's eerste
live performance ooit. Op 21 juni debuteert ze
met haar dreampop muziek in Ladybird Skatecafé.
Omringd door haar band en een speciale gast uit
Mitrovica (Kosovo), brengt Ivy een nacht van mysterie
en melancholie: eigentijdse sprookjes waar je toch
niet zo zeker bent van het lang en gelukkig.

“Haar felgekleurde haar vat vlam in de
goedkope discolampen, en leidt je als
een lantaarn door de mensenzee.”
“Het is net alsof ze steeds uit je handbereik weg danst, elke keer dat je op haar af stapt. Een
vluchtige lach, donkere ogen die schitteren met plezier voordat ze in de donkere hal
verdwijnen. Uiteindelijk vind je haar in de achtertuin, sterrenkijkend, met haar voeten
bungelend over de rand van het leegstaande zwembad.“
Ivy Nox
Ivy begint verhalen te vertellen. Je weet niet zeker of ze over haar gaan, of dat ze zich die
verhalen eigen heeft gemaakt. Praat ze tegen jou, of iemand – iets – anders? Ondanks alles
ben je betoverd. Geen woord verlaat je lippen tot ze zelf stilvalt, en opnieuw voorbij de
duisternis in de lucht staart.”
Muziek vormt de kern van Ivy Nox’s vertelkunst. Haar liedjes zijn bitterzoet en melancholiek.
Geïnspireerd door acts als Hozier, Daughter en Slowdive, creëert Ivy dreampop met shoegazeinvloeden. Vanaf het eerste couplet tot de allerlaatste mix, heeft Ivy volledige controle – zo
brengt ze zelfs haar diepste geheimen op authentieke wijze naar buiten. Naast het gehoor
prikkelt Ivy ook graag de ogen: ze stapelt visuele indrukken en ideeën tot het totaalbeeld
helder wordt.
Ivy Nox bracht haar eerste EP ‘Black and Blues’ uit in februari 2018. Hierop deelde ze met
alcohol doorweekte verhalen over nachtleven en onverwachte bondgenoten. Kort daarna
verscheen de single ‘Trust Fall’. Haar tweede EP ‘The End of Us’ zag het licht in september 2018.
Hall of Fame, Ladybird Skatecafé. Gratis entree, deuren openen om 20.30 uur
FB-event: www.fb.com/events/2677125362304745

Voorjaarsconcert Cantiqua Concert
Cantiqua Concert viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met een concert op zondag 26 mei
om 15.00 uur in MFA De Symfonie aan de Eilenbergstraat 250 in Tilburg.
Cantiqua Concert is een afdeling van het
Gemengd koor Cantiqua en zingt overwegend
religieuze muziek, bij voorkeur uitgevoerd met
een orkest. Het geheel staat onder leiding van
Arjan van Baest.

26 mei, muzikale reis

Het wordt een bijzonder concert. Het publiek
gaat namelijk samen met het koor een
muzikale reis maken door een selectie van
werken van diverse componisten zoals Fauré,
Mozart, Mendelssohn, Rheinberger en Händel.
Na de pauze staat het Requiem van Jenkins

Arjan van Baest

op het programma. Een gedurfde keuze,
want het vraagt extra vaardigheden van de
uitvoerenden o.a. door de wisselingen van
toonsoort. In onderdelen van het Requiem
herkent men Japanse en Ierse invloeden.
In het ‘Dies Irae’ is zelfs sprake van flirten
met de hedendaagse hiphopcultuur.
Wilt u zich laten verrassen door dit scala van
koormuziek, aarzel dan niet. U bent welkom op
dit bijzonder mooie concert op zondag 26 mei
om 15.00 uur in wijkcentrum De Symfonie
in Tilburg Noord. Een speciaal welkom heten
we aan de ouderen die met medewerking
van de Stichting Vier het Leven in de
gelegenheid zijn gesteld om dit mooie
concert te bezoeken. : www.4hetleven.nl
Toegangskaarten à € 15,- zijn te bestellen
bij Lia de Kok, : 06 55 77 87 87, of mail
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com,
zie ook: : www.cantiqua.nl/kaartverkoop.
Toegangskaarten zijn ook voor aanvang
van het concert verkrijgbaar aan de zaal.

25 juni, LMJ toont muzikale passie met Orkest Con Gaudi

Les Musiciens Joyeux

Dinsdag 25 juni zal Les Musiciens Joyeux samen met Orkest Con Gaudi een openbaar optreden verzorgen in MFA Het Spoor.
Aanvang 19.00 tot 22.30 uur, toegang gratis. Beide muziekgezelschappen zullen laten horen dat passie voor muziek mensen met
elkaar verbindt. Zij spelen gezamenlijk voor alle wijkbewoners en geïnteresseerden.
Try-out Accordeon
In de maand juni zal LMJ als aanbieder van
Try-out Cultuur iedere dinsdag van 19.30
tot 20.00 uur iedereen die accordeon wil
leren spelen in
de gelegenheid
stellen om kennis
te maken met dit
mooie instrument.

Les Musiciens Joyeux
Het Tilburgse accordeonorkest staat onder
leiding van Tom van Aarle en brengt een
zeer gevarieerd repertoire van swing,
musical en popmuziek tot originele
accordeoncomposities. Er zijn mogelijkheden voor individuele opleiding en
samenspel.
: www.lmjtilburg.nl

Con Gaudi
Con Gaudi is een orkest van mensen met en
zonder handicap. Zij maken met heel veel
plezier muziek, waarbij iedereen mee mag
doen, met meer of mindere handicap, met
veel of weinig muzikale ervaring. Samen
muziek maken schept een band. Con Gaudi
is een muziekterm en betekent Met Plezier.
: www.con-gaudi.webnode.nl

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

NIEUW: gratis inloopspreekuur
Korte Hoefstraat 1b
Drs. Ivo Lutke Schipholt
5046 DA Tilburg
Drs. Herman Lutke Schipholt
T: 013-5362922
Drs. Teun Castelijns
WhatsApp: 06-13792651
Nienke van Gorp-Cremer
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!

Con Gaudi
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16 juni: Jubileumconcert HGKK

Hilvaria Studio’s te Hilvarenbeek. Aanvang 15.00 uur, entree gratis

29 mei: Marialiederen zingen,
Hasseltse Kapel

19.30 uur, m.m.v.
Met een jubileumconcert op 16 juni 2019, viert het Hasselts
U bent van harte uitgenodigd om met ons van de wereldse muziek te genieten.
Hasselts Gemengd Kapelle Koor,
Gemengd Kapelle Koor het 85-jarig bestaan. Het HGKK is
entree gratis.
opgericht op 11 september 1934 in het café van C. Fouchier,
Nieuwe
beheerder
Hasseltse
Kapel
dicht bij de Hasseltse Kapel. Sinds die datum heeft het HGKK vele muzikale wegen
bewandeld. HGKK organiseerde revues, bonte avonden, zangersdagen, brengt ieder jaar
Matt Luysterburg is de nieuwe beheerder van de Hasseltse Kapel, het oudste monument
een muzikale groet aan Maria in de Hasseltse Kapel en gaf ontelbare concerten, waarbij een van de stad Tilburg.
heel divers repertoire ten gehore werd gebracht.
Met zijn nieuwe werk is Matt Luysterburg
Matt: “Het is een zeer veelzijdige baan die er
een totaal andere weg ingeslagen. Opgeleid
ook op is gericht om dit voor Tilburg zo
Onder leiding van de opeenvolgende dirigenten heeft het HGKK zich ontwikkeld tot het koor
in bedrijfseconomie en administratie was hij
belangrijke monument levendig, te houden. De
zoals het nu is: een gemengd koor, dat op dit moment bestaat uit ongeveer veeertig dames
25 jaar leidinggevende van een callcenter.
mensen komen graag naar de Hasseltse Kapel.
en heren, dat in een ontspannen en gezellige sfeer samen zingt en werkt aan de kwaliteit
Dat blijkt ook deze meimaand maar weer eens."
en presentatie van het koor.
Hoe komt een mens ertoe om zo’n ommekeer
Tijdens het jubileumconcert, onder leiding van Ramon van den Boom en begeleid door
in zijn werkzame leven te maken?
Drukke meimaand
Kazue Goto, overschrijden wij als 85-jarige moeiteloos de wereldgrenzen en zingen we
Veel mensen hadden hem gewaarschuwd:
liederen uit alle werelddelen. We reizen naar Japan, Noord en Zuid Amerika, Afrika en ook de
“Het is een baan waarin omgang met
de meimaand betekent dagelijks vele uren
Europese landen vergeten we niet.
mensen centraal staat.”
hard werken. Matt ontkent dat niet, maar
Voor meer informatie over HGKK : www.hgkk.nl
voegt er meteen aan toe: “Het geeft ook veel
Gérard Holthuizen leeft helemaal voor en met muziek Optredens van het Oisterwijks Kamerkoor voldoening om te zien dat je werk in de kapel
gewaardeerd wordt door zoveel bezoekers."
Koorzanger Oisterwijks Kamerkoor en wijkbewoner Gérard Holthuizen leeft helemaal voor
Gérard Holthuizen op
Met veel plezier kijkt hij terug op woensdag
accordeon
en met muziek. Deze passie deelt hij graag met de lezers van wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
1 mei, het begin van de meimaand. “Het
Gérard is muziekleraar (schoolmusicus), koor- Aerts, begon het bij mij zo te kriebelen, dat ik
was spannend, omdat het de eerste dag
ook zelf met een koor wilde gaan werken. Hij
dirigent, zingt en speelt accordeon in een
was. Tegelijkertijd was het een topdag,
dialectrockband en voor meervoudig beperkte wees me op een tweejarige intensieve
met mooi weer en veel bezoekers. De
dirigentenopleiding. Die heb ik afgerond en
kinderen bij Amarant én hij zingt in het
kaarsenrekken stonden meteen vol.”
nu dirigeer ik alweer ruim negen jaar koren. Ook
Oisterwijks Kamerkoor.
Gewoonlijk worden in de Mariamaand 40.000
vind ik het nog steeds fijn om als koorzanger
kaarsjes opgestoken. “Ik heb voor de gehele
aan de andere kant van de lessenaar te staan.”
Een leven vol muziek.
maand voldoende kaarsen ingekocht."
Gérard: “Toen ik hier een half jaar woonde,
Twee mooie optredens van het Oisterwijks
kwam ik op weg naar een Bachconcert, in
Matt woont in de ruim anderhalve eeuw
Kamerkoor:
contact met een van de koorzangeressen.
oude beheerderswoning aan het Hasseltplein.
Ze vertelde dat ze ook in het Oisterwijks
Hij wijst uit het raam naar de Hasseltse kapel.
26 mei: concert Oisterwijks Kamerkoor komen qua tekst uit de 15e/16e eeuw.
Kamerkoor zong en dat ze nog mensen
“Wie in Tilburg heeft zo’n mooi uitzicht als ik?”
zochten. Ik heb contact opgenomen, op proef met beeldende kunst, gitaarmuziek en Door de Nederlandse componist Hendrik
Andriessen zijn ze pas in 1950 op muziek
koorzang
meegezongen en een stemtest gedaan. Het
Tentoonstelling Mariabloemen zie pagina 8
gezet. Zo klinkt het op een bepaalde manier
“Op zondag 26 mei zingen we in het
klikte en zo werd ook ik lid van dit fijne koor.
Meer activiteiten en optredens in de
toch eigentijds.”
Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat te
In die ruim elf jaar dat ik meezing, heb ik al
Hasseltse Kapel, zie agenda
pagina 14
Oisterwijk met het Oisterwijks Kamerkoor
veel geleerd.”
Oisterwijkse beeldend kunstenaar Ellen Geerts
een aantal stukken die bijna allemaal over de
natuur gaan. We zingen in verschillende talen, stelt werken tentoon in het Lodewijkskerkje
in Oisterwijk en dirigent Peter van Aerts
waaronder Zweeds en Italiaans. De Italiaanse
Zelf dirigeren
speelt als gitarist van een trio ook enkele
liederen die over liefde en over drinken gaan,
“Door onze enthousiaste dirigent, Peter van
stukken. Aanvang 14.30 uur; de expositie is al
vanaf 14.00 uur te zien.
Toegang: € 12,50, voorverkoop € 11,- via
: www.oisterwijkskamerkoor.nl

4 november, De trein naar Sobibor

Het Oisterwijks Kamerkoor

Alvast voor in uw agenda. 4 november treden
we samen met het Veldhovens Kamerkoor
op. Een indrukwekkend stuk staat centraal:
De trein naar Sobibor, van Mathieu Dijker.
Kijk voor meer informatie ter zijner tijd op
onze website
: www.oisterwijkskamerkoor.nl of
Facebookpagina : Oisterwijks-Kamerkoor

dmpadministratie
administratie
Matt Luysterburg
voor de Hasseltse Kapel
dmp

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

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

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

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

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

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

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken
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Activiteiten in de wijk(centra)

Zes Zalige Zomerfilms

2019

De derde film draait op vrijdag 7 juni.
About Schmidt

Wijkcentrum De Poorten
Hasseltstraat 194

Buurthuis De Wissel

Wijkcentrum De Baselaer

Wijkcentrum Het Spoor

Hoefstraat 175

Schaepmanstraat 36

Leliestraat 49

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

Het Gezicht van de wijk

Door: Liesbet Kroese

Het Gezicht van de wijk, is de
titel van de tentoonstelling met
portretten in Het Spoor.
Het resultaat van een
periode waarin ik veel
mensen uit de wijk Loven-Besterd en Padua heb getekend. Aanleiding was mijn ernstige
ziekbed in de zomer en de nasleep ervan. Ik wilde daar iets positiefs tegenoverstellen
en deed een oproep in de buurtapp om mensen uit de wijk te tekenen.
Na zes tekeningen kreeg ik contact met Rolph Adriaansen van de BussinessHub, die me aanbood
daar te exposeren en ideeën aandroeg om verder te gaan. Ook Huub Smits die ik via dit
project tegenkwam, stimuleerde mij verder te gaan en er een groter project van te maken.
Huub helpt nog steeds met allerlei dingen, ook met betrekking tot dit project.
Na contact te hebben gehad met de coördinatoren van De Wissel en Het Spoor, zijn er
een aantal leuke dingen ontstaan. De mensen kunnen zich laten tekenen in de Wissel en ik
heb mijn portrettekeningen in Het Spoor geëxposeerd. Deze blijven tot eind juli hangen.
Het Gezicht van de Wijk is voor mij een heel waardevol project. Naast meer tekenvaardigheden
heeft het ook buurtcontacten opgeleverd. En ook prachtig om met andere mensen te praten
tijdens de model zit sessie. Als achtergrond heb ik zang en koordirectie gestudeerd. Tijdens
mijn werkzame leven heb ik de vierjarige avondopleiding tekenen op de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten in Turnhout gevolgd. Ook had ik jarenlang
tekenles bij de Tilburgse Kunstkring en nu dan dit project.
Ik heb hier heel veel plezier aan beleefd. En het project gaat
door. In De Wissel kunnen mensen zich laten tekenen . U kunt
bij De Wissel informeren wat mogelijk is. : 013 542 24 38
De expositie Het gezicht van de wijk Oud-Noord met 25
portretten getekend door Liesbet Kroese is te zien tot en
met 31 juli in het wijkcentrum Het Spoor.
Liesbet Kroese, : 06 38 08 22 11 : liesbetkroese@outlook.com

Nieuw in Het Spoor: Zumba met Sonia Rosales, danstraining op Latijns-Amerikaanse muziek
Elke do 19.00 tot 20.00 uur, informatie en aanmelden : zumbasonia@hotmail.com

TextielMuseum, Bauhausvrouwen in de spotlight

Sweat Bean

Truman

TRUMAN
Truman (uit 2015) is een humoristische en
intieme film over een intense vriendschap
tussen twee verschillende karakters en de
moed die nodig is om de dood te accepteren.

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
Julián ziet na vele jaren zijn beste vriend Tomás
weer Vrijdag
terug. Deze
ontmoeting
niet
alleen Vrijdag
een 7hartig
12 april
Vrijdagis10
mei
juni hapje. Reserveren is niet mogelijk.
Bij iedere voorstelling zijn er twee
reünie maar ook een afscheid tussen beide
Loving
Vincent
BlacKkKlansman
vrienden
omdat
JuliánThe
heeft
besloten zich niet Girl vrijkaartjes te winnen!
meer te laten behandelen voor zijn terminale
Volgende films:
kanker. Julián moet ook afscheid nemen
5 juli, 23 augustus en 20 september.
van zijn hond en dus gaan ze op zoek naar
een nieuw baasje voor Truman. De mannen
beleven vier onvergetelijke dagen samen. Ze
Computer Inloop in De Baselaer
bezoeken vier steden, waaronder Amsterdam.
computer-inloop is verplaatst van de
Vrijdag 5 juli
Vrijdag 23 aug.
Vrijdag 20De
sept.
Schônste wijk weer stapje verder
donderdag naar de dinsdag,
van 19:30 tot 21:00 uur.
Kaartverkoop bij MFA het Spoor
Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur U kunt dan in De Baselaer terecht met

vragen of problemen met uw PC, Laptop
of Windows 10 en de bijbehorende
programma's. De kosten bedragen
MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664
slechts € 2,- per bezoek.

De eerste machine voor de plastic werkplaats, een granulator, is in gebruik
genomen. Hij vreet ons plastic afval. De
kleine stukjes plastic die de machine uitspuugt, dienen straks als grondstof voor
een andere machine. Hiermee gaat afvalkunstenaar Tim Hobbelman mooie dingen
maken voor onze wijk.
Het wordt een werkplaats voor de wijk.
Wat en waar, dat houden we nog even
geheim. Lees meer op : schonstewijk.nl

De beginners- en de fotobewerkingscursussen zijn voorlopig gestopt vanwege
teruglopende belangstelling (na 25 jaar!).
Op verzoek kan er nog wel een cursus
gestart worden wanneer er voldoende
deelnemers zijn. Beide cursussen
bestaan uit 12 lessen van anderhalf
uur op dinsdagavond; kosten € 66.Als u belangstelling heeft, kom dan een
keer langs op dinsdagavond of stuur een
mail naar : cursussen@baselaer.nl
of bel naar De Baselaer
: 013 543 59 09

Met Bauhaus& | Modern Textiel in Nederland richt het TextielMuseum
de schijnwerper op de vrouwen van de befaamde Bauhausopleiding. De
tentoonstelling toont de invloed die weefsters Kitty van der Mijll Dekker,
Greten Neter-Kähler, Lisbeth Oestreicher en Otti Berger hebben gehad op
de Nederlandse textielvormgeving. Te zien vanaf 25 mei t/m 3 november.
Ondanks het streven naar gelijkheid in beroepskeuze op het Bauhaus, werden vrouwelijke
studenten met zachte dwang richting de weefafdeling gedirigeerd. Vrouwen kwamen op
deze afdeling terecht vanwege hun veronderstelde aangeboren handwerk capaciteiten
en hun praktische insteek. Kunstnijverheid,
waaronder het werken met ‘zachte’ materialen,
werd gezien als een vrouwelijke bezigheid en
had een lagere status dan de schilderkunst en
architectuur.
Hoewel de weefafdeling vaak in de schaduw
van de andere afdelingen heeft gestaan,
kwamen juist hier de Bauhausidealen van
functionaliteit en betaalbare serieproductie tot

Kitty van de Mijll Dekker in haar
weefatelier in Nunspeet, 1935

bloei. De weefsters hebben
in Dessau stoffen gemaakt,
die tot de commercieel meest succesvolle
producten van de opleiding behoorden.
Moderne stoffen
Het weefatelier in Dessau is de voedingsbodem voor een radicaal andere kijk op vormgeving dan gangbaar in de 19de eeuw. De
‘zware’ en decoratieve textielproducten
van de art nouveau worden ingeruild voor
lichte, luchtige weefsels met abstracte
dessins, geschikt voor industriële fabricage.
De tentoonstelling neemt je mee in de wereld
van het weefatelier van het Bauhaus en toont
de rijkdom aan textielexperimenten van
docenten Gunta Stölzl (de enige vrouwelijke
Bauhaus Meister) en Anni Albers en van
leerlingen die later in Nederland gaan werken.
Het unieke lesmateriaal uit hun onderwijstijd
werpt licht op de werkwijze: het ontwerpen
vanuit de techniek, met aandacht voor kleur
en nieuwe materialen als cellofaan en ijzergaren. Door de ogen van weefsters, zie je hoe
zij de Bauhausidealen in hun eigen praktijk in
Nederland vormgaven en latere generaties
textielontwerpers en kunstenaars beïnvloedden.

Expositie cursisten
Atelier Pjotr

Woensdag 11 juni t/m zondag 16 juni,
van 13.00 – 17.00 uur.
In Atelier Pjotr komen wekelijks creatieve
personen samen die onder begeleiding
beeldend bezig willen zijn. Ieder werkt aan
zijn eigen doelstelling. Dit betreft zowel
de vormgeving, bijvoorbeeld abstract,
realistisch, als de gebruikte technieken,
zoals olieverf, aquarel, keramiek.
We sluiten het atelierjaar af met een werkweek waarbij tevens een expositie te zien is
van werk dat het afgelopen jaar is gemaakt.
Gratis te bezichtigen bij Galerie Atelier Pjotr,
Goirkestraat 78, : 013 536 54 39,
06 13 57 64 44, : info@galeriepjotr.nl
: www.galeriepjotr.nl

Tentoonstelling Mariabloemen,
Hasseltse Kapel
15 juni tot en met 25 augustus
Iedere dag van 09.00 tot 19.00 uur.
Om stil te staan bij het Mariajaar 1954
– dit jaar precies 65 jaar geleden – worden
er in de Hasseltse Kapel schilderijen
getoond van bloemen die een relatie
hebben met Maria. De entree is gratis.
De inspiratie voor de schilderijen komt
van het bloemenzaad dat in de meimaand
verkocht wordt bij de Hasseltse Kapel
(Hasseltplein 7) en de kapel
Onze Lieve Vrouw ter Nood (Kapelhof 6).
: www.hasseltsekapel.nl

saskiadellevoet.nl

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

Data van de wijklunch, films, Lekker dansen en andere activiteiten in de wijk,
zie de W TONagenda op pagina 14
ST I C H T I N G WI J K R A A D

Wijkraad

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

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

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten
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sport in de wijk
Internationaal toernooi bij FC Tilburg
Een enthousiaste groep vrijwilligers van FC Tilburg vond
dat een van de grootste voetbalclubs uit Tilburg een
groot internationaal toernooi moest hebben. Zij hebben
dit georganiseerd in het Pinksterweekend 8 en 9 juni 2019. Voetbalteams uit binnen- en
buitenland zullen tegen elkaar strijden voor de eerste beker van het FC Tilburg Tournament.
FC Tilburg; voor iedereen!
Sinds 2017 speelt FC Tilburg (ontstaan uit een
fusie tussen NOAD, LONGA en RKTVV) aan
het kanaal bij de spoorbrug. De vereniging is
inmiddels gegroeid naar circa 1200 leden, maar
er is altijd ruimte voor enthousiaste spelers en
speelsters. We hebben immers zes (verlichte)
velden, waarvan drie kunstgras en een hybride,
dus er kan volop gevoetbald worden.

om de vereniging te faciliteren. Maar hierbij
hebben we ook alle leden nodig. Wij vinden
dat een vereniging een plek is waar je in alle
veiligheid samen je sport beoefent en elkaar
steunt. Word je lid, dan verwachten we dat
je een handje meehelpt. De één fluit een
wedstrijdje bij de jeugd, de ander staat achter
de bar en weer een ander helpt met de site.
Iedereen doet wat hij kan of waar hij goed in is.

De drie clubs hebben in het verleden heel
hoog gespeeld en ook nu spelen we met
het eerste mannenteam in de 1e klasse. De
aandacht ligt echter tegenwoordig meer op
de breedtesport. Iedereen telt mee! Daarom
hebben álle spelers en speelsters hetzelfde
tenue en bieden we juist ook trainerscursussen
voor de begeleiders van de lagere teams aan.
Momenteel hebben wij de snelst groeiende
vrouwen-/ meidenafdeling van Tilburg.
Natuurlijk is iedereen gelijk en welkom. Echte
sporters kijken niet naar afkomst of status,
zij voetballen met plezier met elkaar.

FC Tilburg biedt meer
Wil je graag iets betekenen voor anderen,
maar niet zelf spelen? We zijn altijd op zoek
naar vrijwilligers die alles mee in goede banen
willen leiden. En er is onder andere een

Initiatieven die het
verschil maken,
daar doen we graag
Jonge vrijwilligers bezochten
aan mee.
bekerfinale WillemII – Ajax

Wil je meer weten over onze maatschappelijke betrokkenheid
5 mei was voor 47 jongeren de dag van hun
groep gepensioneerden
die bijna dagelijks
in Tilburg en omstreken?
Kijk dan op
leven! Willem II Betrokken en het Tilburgse
het terrein
beheren.
Ook
hebben
we
een
www.rabo.nl/tilburg/meedoen.

grote biljartclub die iedere donderdag in
alle gezelligheid zijn wedstrijden speelt. Je
ziet: bij FC Tilburg is altijd iets te doen.

Elftal tegen Armoede hadden de handen ineengeslagen, zodat naast de 18.400 Willem II
fans die naar Rotterdam afreisden, ook een
bus meereisde, gevuld met jongeren die dit
uitje zelf niet of lastig kunnen bekostigen.

Horen, Zien en Meedoen

FC Tilburg iets voor jou?
Heb je interesse of wil je meer weten? Kijk
dan op de site : www.fc-tilburg.nl of
mail naar : info@fc-Tilburg.nl

Betrokken Willem II fans
De jongerenwerkers van R-Newt (onderdeel
van ContourdeTwern) selecteerden een
groep jonge Willem II fans. Voorwaarde
was dat zij zich inzetten voor de jeugd in
Tilburg en via vrijwilligerswerk een bijdrage
leveren aan de Tilburgse samenleving.
Elftal tegen Armoede
Het Elftal tegen Armoede is een
samenwerkingsverband tussen verschillende
organsiaties die zich inzetten voor mensen in
armoede. Dit doen zij door initiatieven een
warm hart toe te dragen of door deze zelf te
organiseren. Zo organiseerden zij de busreis
en de toegang tot de bekerfinale. Rabobank
Tilburg en omstreken en ContourdeTwern
leverden als lid van het elftal een financiële
bijdrage aan deze middag.

FC Tilburg bouwt aan de toekomst
De komende jaren worden er prachtige nieuwe
kleedkamers en een nieuwe kantine gebouwd

Ronde van den Besterd, Besterd Mijl en PUBQUIZ-BESTERD

De reacties na afloop waren
fantastisch! Geen beker, maar
wel 47 blije en trotste gezichten.
Daar doen we het voor!

We gaan #PETsparen in Tilburg
15 juni, doe mee met PUBQUIZ-BESTERD
16 juni, Ronde van den Besterd, Besterd Mijl

Op Vaderdag 16 juni staat de derde editie van de Ronde van den Besterd
nieuwe stijl op het programma. Het evenement wordt wederom georganiseerd door
de ondernemers op den Besterd in samenwerking met de Brabantse Wieler Federatie
en Runshop Greg van Hest. De toegang is gratis.

Een aantal wijkbewoners hebben het idee opgevat
om de PUBQUIZ –BESTERD te organiseren aan de
vooravond van de Ronde van den Besterd.

Paparun
Nieuw element in het hardloopevent Besterd Mijl is de ‘Paparun’. Voorafgaand aan de
Besterd Mijl, waarbij je kunt kiezen om het parcours van één mijl 1, 2 of 3 keer te lopen,
wordt dit jaar gestart met een Paparun. Hierbij lopen de papa’s met hun kind samen 400
meter. Een superleuk en sportief begin van vaderdag!

In samenspraak met de organisatie van de ronde
vindt de quiz plaats in de prachtige VIP-tent op het
Besterdplein. We willen natuurlijk zoveel mogelijk
teams uit de wijk tegen elkaar laten ‘strijden’. De
quiz zal bestaan uit allerlei algemene kennisvragen
en vragen die specifiek over de Besterd gaan.
Supporters zijn op 15 juni natuurlijk ook van harte
welkom! Van 20.00 uur tot ongeveer 24.00 uur.

De hele dag is het supergezellig op de Besterd en staat het Besterdplein vol met
speeltoestellen,
Paparun
van 9.50 tot 10.00 uur
springkussens en vertier
voor de kinderen en een
Besterd Mijlen: 1, 2 of 3
tussen 10.00 en 11.00 uur
terras voor de ouders.
Wielerronde 50+ en dames
start: 11.30 uur
Inschrijven voor de Paparun
Wielerronde 50start: 13.00 uur
en de Besterd Mijl bij
Runshop Greg van Hest,
Dikkebandenrace 3 tot 6 jaar start: 14.30 uur
Wilhelminapark 43.
Dikkebandenrace 7 tot 12 jaar start: 15.00 uur
Meer informatie: www.
Retrokoers
start: 15.30 uur
rondevandenbesterd.nl

Meedoen?
Ben je goed in quizzen, weet je veel van de wijk
of vind je het gewoon gezellig? Vorm dan een team
van 5 personen met je straat, vereniging, bedrijf,
band, familie, enz. en schrijf je in voor de
PUBQUIZ –BESTERD.
Inschrijfkosten € 25,- per team. Hiervoor krijg
je een welkomstdrankje, zijn er mooie prijzen
te winnen en heb je een gezellige avond. Wil
je meedoen, stuur dan voor 1 juni een e-mail
naar: : pubquizbesterd@outlook.com.

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

Lege petflesje zijn nu geld waard, lever
ze in bij de BusinessHub Besterd!
De kleine petflesjes die op straat liggen of bij
het afval verdwijnen, kunnen apart worden
ingeleverd: op woensdagmiddag tussen
14.00 en 17.00 uur in de BusinessHub Besterd
op Besterdplein 2 in Tilburg. Voor ieder
petflesje krijg je dan een stempel. Een
volle spaarkaart van 10 stempels is € 0,50
korting op je aankoop bij PLUS IJsselstein.
Van PET naar Kroonluchter013
Het is een uniek initiatief om op een positieve
manier in actie te komen voor minder afval
op straat. Daarnaast willen we iedereen
bewust maken dat deze petflesjes grondstof
zijn voor nieuwe toffe dingen. Dit kun je
allemaal zien in de BusinessHUB Besterd,
want we gaan deze flesjes verwerken tot een
unieke Kroonluchter013, die we ophangen
op een prominente plek in Tilburg.
Iedereen kan meedoen. Je kunt sparen voor
jezelf en zo je zakgeld verdubbelen, sparen
voor ijsjes op school of boodschappen voor
je sportvereniging. Bedrijven en organisaties
kunnen dit initiatief ook ondersteunen
door partner te worden en een lamp
van de Kroonluchter013
te adopteren.
Dit project is een initiatief van
vanPETnaarPRET in samenwerking met PLUS IJsselstein,
Besterdring 110. Daarnaast
zijn er diverse partijen bij
betrokken, zoals de Diamant
Groep groen Extra.
Bij interesse of vragen:
stuur een bericht naar
: info@vanpetnaarpret.nl
Meer informatie op
: www.vanpetnaarpret.nl
of #petsparen.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

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 - 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
Jeu de Boules
Vrijdag 14.30 tot 16.30 uur
Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
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Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij
Leoni Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl

Donderdag 23 mei
Stembureau
Ontspanning
Donderdag 23 mei
Clara met knutselverkoop
9.00 tot 14.00 uur
Optreden Seniorenorkest
14.30 tot 16.15 uur

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

Vrijdag 24 mei
Optreden Bob Mustang
14.30 tot 16.30 uur

Like onze Facebookpagina
www.fb.com/denherdgang
Meedoenregeling
Heeft u recht op de
meedoenregeling? Deze kunt u
gebruiken in Den Herdgang.
Meer informatie via Claudi
Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl

Zondag 26 mei!

Vrienden van Den Herdgang-dag.

Vanaf 11.00 tot 16.00 uur vertier. Met optreden
van onze eigen Gangmaokers en loterij.
Kom gerust op de koffie!

Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.

Vrijdag 7 & 21 juni
Mannenmiddag
14.30 tot 16.00 uur
Bruin Café
Donderdag 13 juni
Kun je nog zingen, zing dan mee
15.00 tot 16.00 uur
Woensdag 19 juni
Optreden Enclavekoor*
14.30 tot 16.30 uur

Donderdag 20 juni
Spelmiddag
14.30 tot 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
Donderdag 6 juni
Vincken modeverkoop
9.30 tot 12.00 uur
Meimaand, Mariamaand,
Hasseltse Kapel
Maandag 27,
dinsdag 28
en woensdag 29 mei
willen we met zoveel
mogelijk mensen naar de
Hasseltse Kapel wandelen.
Vertrek: 10.00 uur,
rond 12.00 uur weer terug.
Vertrek: 14.00 uur,
rond 16.00 uur weer terug.
Natuurlijk hopen we ook op
begeleiding van familie en of
vrijwilligers.
Opgeven: bij Claudi
c.olieslagers@dewever.nl of bij de
welzijnsmedewerker op de afdeling.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wist u dat wij altijd op zoek zijn naar vrijwilligers? U kunt vrijwilliger worden op vaste dagen. Maar ook bij ‘speciale’ activiteiten. Er zijn heel veel mogelijkheden. Wilt u hier
meer over weten? Mail dan met Leoni onze vrijwilligercoördinator: l.hoogendoorn@dewever.nl. Ook jonge vrijwilligers zijn welkom om bijv. bij de bingo te helpen.

Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum
Energieplein 54
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
5041 NH Tilburg
013 549 61 00
013 549 61 00

Dagelijkse openingstijden
Dagelijkse‘Ons
openingstijden
restaurant
Genoegen’:
restaurant ‘Ons Genoegen’:

Koffie drinken:
09.00 - 11.30
Koffie drinken:
09.00 -- 13.30
11.30
Warme
maaltijd:
12.00
Warme maaltijd:
12.00 - 13.30
Clubactiviteiten:
Clubactiviteiten:
t/m Vr: Computerhoek op afspraak
Ma
op afspraak
Ma t/m
Vr: Computerhoek
Kegelen
10.00
- 11.30
Ma:
Kegelen
10.00
11.30
Ma:
14.00 -- 16.00
Ma: Schilderclub
Schilderclub
14.00
16.00
Ma:
09.30 - 10.30
Di: Bibliotheek
09.30 -- 12.00
10.30
Di: Bibliotheek
Di/Do:
Hobbygroep
10.00
Di/Do: Hobbygroep
10.00 - 12.00
Alle onderstaande activiteiten zijn
Alle 14.30
onderstaande
zijn
van
tot 16.30 activiteiten
uur:
van
14.30
tot
16.30
uur:
Ma: Sjoelen
Sjoelen / Samen Zingen
Ma: Matinee
Di:
Matinee
/ Samen Zingen
Di:
Bingo
Wo:
Bingo
Wo: Barakken
Do:
Barakken
Do: Indoor
Boules
Vr:
Vr: Indoor Boules
Andere activiteiten:
Andere activiteiten:
Duofiets:
Ma t/m Vr: op afspraak
Duofiets: Ma,
Ma t/m
Kapsalon:
Wo Vr:
en op
Do:afspraak
Kapsalon: op
Ma,afspraak
Wo en Do:
vanaf 09.00
op afspraak
09.00
Manicuren, harsen
en/ofvanaf
epileren:
Manicuren, Ma:
harsen
en/of
epileren:
op afspraak
Ma: op afspraak
09.00-12.00
09.00-12.00
Dagbesteding
De Wever Thuis
Dagbesteding
De Wever Thuis
Locatie Bijsterstede:
Locatie Bijsterstede:
Ma t/m Vr: 10.00-16.00
Ma t/m Vr: 10.00-16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00-16.30
Bruin café: Dagelijks: 12.00-16.30
Het bruin café is ook te huur voor
Het bruin café ispartijen,
ook te huur
voor
(kinder)feesten,
recepties,
(kinder)feesten,
partijen,
recepties,
koffietafels, etc. Info: 013 549 61 00
koffietafels,
etc.
013 549 61 00
en
vraag naar
deInfo:
keuken.
en vraag naar de keuken.

Extra activiteiten van
Extra
activiteiten
van
24 mei
t/m 27 juni
24 mei t/m 27 juni

25 - Eucharistieviering - 16.00
25 - Eucharistieviering - 16.00
28 - Samen zingen - 14.30
28 - Samen zingen - 14.30
31 - Rozenkrans bidden - 16.15
31 - Rozenkrans bidden - 16.15
04 - Dinsdagmatinee met optreden
optreden
04 - Dinsdagmatinee
van Jan Hoesen met
- 14.30
van Jan Hoesen - 14.30
08 - Eucharistieviering - 16.00
08 - Eucharistieviering - 16.00
11 - Dinsdagmatinee met optreden
met optreden
11 - Dinsdagmatinee
van Het Seniorenorkest
van
Het
Seniorenorkest
- 14.30
- 14.30
12 - Hollandse bingo - 14.30
12 - Hollandse bingo - 14.30
16 - Vaderdag - Zondagmatinee
16 - Vaderdag
- Zondagmatinee
met optreden
van
met optreden
Zand,
Zeep & van
Soda - 14.30
Zand, Zeep & Soda - 14.30
18 - Samen zingen - 14.30
18 - Samen zingen - 14.30
22 - Eucharistieviering - 16.00
22 - Eucharistieviering - 16.00
23 - Zondagmatinee met optreden
met-optreden
23 - Zondagmatinee
van Michel Coenen
14.30
van Michel Coenen - 14.30
25 - Dinsdagmatinee met optreden
met optreden
25 - Dinsdagmatinee
van Het Huis Theater,
met
van
Het Huis
met
Ja
zuster,
neeTheater,
zuster - 14.30
Ja
zuster,
nee zustervoor
- 14.30
(Alleen
toegankelijk

(Alleen
toegankelijk
voor
bewoners
van De Bijsterstede
bewoners
van
De
Bijsterstede
en mensen met welzijnspas)
en mensen met welzijnspas)
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van

● wijzigingen.
Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

Welzijnspakket
Welzijnspakket
De
Bijsterstede biedt u een
De Bijsterstedeaan
biedt
u een
welzijnspakket
voor
€ 30,welzijnspakket
aan
voor
per persoon per maand. € 30,per persoonde
perhele
maand.
Gedurende
maand
Gedurende
de
hele
maand
heeft u dan vrije toegang
tot alle
heeft
u
dan
vrije
toegang
tot alle
activiteiten. Voor een bingokaart
activiteiten.
Voor
een
bingokaart
betaalt u met een welzijnspakket
betaalt €u 1,50
met een
welzijnspakket
slechts
(m.u.v.
sponsorbingo).
slechts € 1,50 (m.u.v. sponsorbingo).
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
Interesse
in vrijwilligerswerk
Interesse
vrijwilligerswerk
binnen
de in
Bijsterstede?
Dan
Na het succes van vorig jaar organiseert
binnen
de
Bijsterstede?
Na
het
succes
van
vorig
jaar
organiseert
met
de stichting `Vrienden van De Bijsterstede´ kunt u contact opnemen Dan
kunt
u contact opnemen
met
de stichting
`Vrienden
van De Bijsterstede´ de
coördinator
vrijwilligers:
wederom
een sponsordiner.
de coördinator
wederom een sponsordiner.
Alex
Hendrickx,vrijwilligers:
tel: 013 549 61 00.
Draagt u onze bewoners een warm hart toe Alex Hendrickx, tel: 013 549 61 00.
Draagt
u onze
een Dan
warmnodigen
hart toe De Wever Thuis
en houdt
u vanbewoners
lekker eten?
enwij
houdt
u van
lekker
eten?
Dandeel
nodigen
De Wever
Thuis
u ook
dit jaar
weer
uit om
te
24-uurs
zorg
met een indicatie
wij u ook dit jaar
weer uit om deel te
24-uurs
zorg
met een indicatie
nemen.
van CIZ, thuiszorgadvies
nemen.
van maandag
CIZ, thuiszorgadvies
De opbrengsten
van dit diner komen
van
t/m vrijdag
De opbrengsten
van
ditactiviteiten
diner komen
van 09.00
maandag
t/m vrijdag
volledig
ten goede
aan
of
van
tot 17.00
uur.
volledig
goede
aan activiteiten
of is Informatie
van 09.00 tel:
tot 17.00
uur. 38 37
wensen
vanten
onze
bewoners.
Inschrijven
0800 339
wensen
van
onze
bewoners.
Inschrijven
is
Informatie
tel:
0800
339 38 37
mogelijk d.m.v. overmaking van
mogelijk
d.m.v.
overmaking
van
onderstaand bedrag, op rekeningnummer: Appartementen huren
onderstaand bedrag, op rekeningnummer: Appartementen huren
Appartementen huren bij de
Appartementen
huren bij de
NL33 INGB 0007 4704 63
Bijsterstede?
Informatie:
NL33 INGB 0007 4704 63
Bijsterstede?
Informatie:
Frans van Gurp.Tel: 0800 339 3837
Vermeld bij uw betaling uw naam en het
Frans van Gurp.Tel: 0800 339 3837
Vermeld
bij uw betaling
en het
aantal
personen
waar u uw
meenaam
deelneemt
aantal personen
u mee deelneemt
aan ons waar
sponsordiner.
aan onsissponsordiner.
Uw reservering
definitief zodra wij uw
Uw reservering
is definitiefhebben.
zodra wij uw
betaling ontvangen
betaling ontvangen hebben.

Woensdag 29 mei 2019
Woensdag
29Genoegen’
mei 2019
Brasserie ‘Ons

Brasserie
‘Onsv.a.
Genoegen’
19.00
uur (inloop
18.30 uur)
19.00
uur (inloop
v.a.drank)
18.30 uur)
€ 30,p.p. (excl.
€ 30,- p.p. (excl. drank)
Neemt u geen deel aan ons sponsordiner
Neemt
u geen
aan
ons sponsordiner
maar wilt
u weldeel
onze
stichting
steunen?
maar
wilt
u
wel
onze
stichting
Dan kunt u ook als donateur uwsteunen?
gift naar
Dan kunt u ook
als donateur uw
gift naar
bovenstaand
rekeningnummer
overmaken.
bovenstaand
rekeningnummer
overmaken.
Elke donatie of gift is er één en uiteraard
Elke
of Bedankt
gift is er één
zeerdonatie
welkom.
vooren
uwuiteraard
steun!
zeer welkom. Bedankt voor uw steun!
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Spoorpark maakt zich klaar voor openingsweekend

mei 2019

Er is hard gewerkt om het park een eigen
uitstraling te geven

Beachvolleybal in het Spoorpark
Foto: Stadsfotograaf Chris Oomes

Een weekend vol verrassingen!

Bels Lijntje: In 1865 wordt er een lijn aangelegd naar Turnhout in België. Tot 1958
liep het Bels Lijntje naast het huidige terrein, vóór de fabriek van Kessels langs. In
1989 werden de rails en bielzen verwijderd en werd het Bels Lijntje een fietspad.
De rails die nu nog door het Spoorpark loopt is een overblijfsel van het vroegere
NS-rangeerterrein op deze plek.

Kom naar het feestelijke openingsweekend
van 21 t/m 23 juni. Vele activiteiten op
het gebied van sport, natuur, muziek en
dans. Voor iedereen is er wat te beleven.
We noemen enkele activiteiten.

De kwartiermakers van BeweegR en Urban
Sports presenteren hun tak van sport. Met
Beachvolleybal demo’s, clinics en tournooien (volleybal) worden de velden in
gebruik genomen.

Opening Spoorpark
21, 22 en 23 juni

Foto: Regionaal Archief Tilburg

Nieuw Spoorpark met een rijk verleden
Waar ooit in de 19e eeuw het diligencebedrijf van Gend en Loos goederen en personen
vervoerde, het Staatsspoor de eerste trein in Tilburg liet rijden en de eerste lopende band
fabriek, Kessels muziekinstrumentenfabriek stond, wordt nu hard gewerkt aan de realisatie
van het Spoorpark. De velden van N.O.A.D lagen hier tot 1958 en het Bels Lijntje liep
vóór de fabriek van Kessels langs. De laatste officiële trein reed in 1971 over dat spoor.

Kessels instrumentenfabriek

Naast de fabriek stond ’Villa Cecilia’, het geboortehuis van Marietje Kessels. Op de fundering
ervan, staan nu het kantoorgebouw van het Spoorpark, CAST (Centrum voor Architectuur
en Stedenbouw) en Omroep Tilburg. Na de sluiting van de Kessels Instrumentenfabriek
in 1956, werd een ranggeerterrein ingericht door de NS ten gunste van Van Gend en Loos
en deed het terrein jarenlang dienst voor opslag en transport van goederen.
Foto: Regionaal Archief Tilburg
Zichtbare verbinding verleden met heden
Wat zie je van de historie terug in het ontwerp van het park? En hoe wordt deze historie met het heden verbonden? Landschapsarchitect
Esther Kruit, bracht in de gebogen lijnen het spoor én de vele beken terug. Samen met de ecologische waterloop, een verwijzing naar blauwsloten, keert het water terug op het terrein. De aangebrachte boulevard, een rechte tegenbeweging, maakt verbinding met de stad zowel aan
de west- als de oostkant. Ook wordt er een geocachingtraject ontwikkeld, waarmee de geschiedenis van het terrein doorgegeven wordt.

Joannes Zwijsen
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!
Dinsdag 4 t/m donderdag 6 juni
Wandel 3-daagse
Verzamelen en start Brasserie de Refter
14.00 uur. € 3,50
Donderdag 13 juni
Vogel kijkdag
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50
Donderdag 20 juni
Bingo inclusief tombola
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50
Donderdag 27 juni
Optreden Ons Hermenieke
15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Pop-upmuseum
Expositie Jan Habraken
t/m 21 juni
Openingstijden: dagelijks
van 9.00 uur tot 17.00 uur

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:
Maaltijdvrijwilligers
die mee willen helpen bij de avondmaaltijd, van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Biljartvrijwilliger,
een uurtje per week in overleg.
Wandelvrijwilliger
Vrijwilliger voor het zanggroepje
maandagmiddag.
Vrijwilliger voor het rolstoeldansen
om de week op donderdagavond.
Wilt u meer informatie over deze
vrijwilligersfuncties? Graag contact
opnemen met vrijwilligerscoördinator
Margreet de Jong, 013 549 26 00,
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

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.
Elke dag een warme maaltijd
van 11.45 tot 13.30 uur
65+ € 8,35, gasten € 11,25

Factorium verzorgt de hele vrijdagavond
vanaf 18.00 uur. De tribunes in het park zijn
daarvoor het podium. ArtFact, servicepunt
voor amateurkunst, gaat in samenwerking met
creatieve ondernemers Pia van den Berg
en Marieke van Middelkoop het zaterdagavondprogramma neerzetten.

“Om de mogelijkheden van het park
te laten zien, hebben we gekozen
voor afwisselende en swingende
acts, met heel veel Tilburgs talent!
Luister, kijk en verwonder je op
zaterdagavond 22 juni vanaf 17.30 uur.
Muziek en dans staan centraal."
Zondag rond 13.00 uur treden het
Harmonieorkest NKH en hun Opstaporkest op.

Kinderactiviteiten (en volwassenen)
De kwartiermakers van de Stadscamping en
scouting Esjeeka gaan zich inspannen en de
kleine bezoekers creatief bezig houden.
Vincents Tekenlokaal verzorgt een
tekenactiviteit voor kinderen (en volwassenen):
‘Hoe teken je een landschap?’ kinderpagina 4
IVN Natuurwandeling: laat jong en oud beleven
hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.
Drie dagen vol gezelligheid, met een hapje
en een drankje, met een kleedje op de
speelvelden. Er zijn genoeg plekken om te
zitten: bankjes, tribunes of de trappen om de
dansoptredens en muziekuitvoeringen bij te
wonen. De initiatiefnemers Dirk de Leeuw
en Lennart Veersma van het T-huis, dat naar
verwachting rond de herfstvakantie klaar zal
zijn, zorgen voor horeca. “Wij gaan dorstige
bezoekers van het park voorzien van een
natje maar ook zeker van een droogje.“
Vanzelfsprekend vindt er ook een officiële
openingshandeling plaats. Het kunstwerk
De Rits van Marieke Vromans wordt onthuld.
Ook is er meer informatie over het project
Levend Water van Lucy Bathgate.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk het hele
openingsprogramma op
: www.spoorparktilburg.nl
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Evenementen in de Spoorzone
Evenementen zorgen voor een levendige en
bruisende stad. Maar ze hebben ook impact op
u als bewoner of ondernemer. Bijvoorbeeld door
wegafsluitingen of vanwege geluidsoverlast.
Wegafsluitingen
Op de website www.tilburg.nl/wegafsluitingen staat
informatie over wegafsluitingen tijdens evenementen. Deze zijn te herkennen aan het circus-icoontje.
Als u inzoomt op een straat ziet u de informatie
over de wegafsluiting. Door dubbel te klikken op
het icoontje ziet u links meer informatie.
Overlast
Ervaart u overlast tijdens een evenement, dan kunt
u dat melden via telefoonnummer 073 681 28 21.
Bij een groot evenement wordt uw melding doorgegeven aan medewerkers die bij het evenement

School,- stage,- werkmarkt

aanwezig zijn en geluidsmetingen uitvoeren. Bij een
klein evenement neemt de gemeente uw melding
de volgende werkdag in behandeling. Ook overlast
van horecagelegenheden kunt u het hele jaar bij dit
telefoonnummer melden.
Evenementen 2019
Festival Mundial keert dit jaar niet terug in de
Spoorzone. Het lukt de organisatie niet meer om
dit evenement op poten te zetten. Nieuw dit jaar
is het festival Purple. Dit is een feest van Fontys
voor de studenten uit Tilburg en Eindhoven tijdens
de introductieweek. De kermis maakt voor de attracties dit jaar geen gebruik van de Burgemeester
Brokxlaan. Wel komen in de Spoorzone een aantal
evenementen die samenhangen met de kermis.

Kom jij ook een kijkje nemen ?
ContourdeTwern, R-Newt jongerenwerk, R-Newt Kids en de
gemeente organiseren zaterdag
22 juni een school-, stage-, en
werkmarkt op het Nassauplein.
Buurtbewoners van alle leeftijden kunnen hier op zoek gaan
naar een passende opleiding,
een stageplek of een betaalde
baan. Kinderen, jongeren en volwassenen zijn allemaal welkom!
En natuurlijk mogen ook mensen
uit andere wijken komen.
Het wordt een gezellige middag
met muziekoptredens en inspirerende sprekers die hun verhaal
komen doen. De markt wordt
geopend door wethouder

10 mei

Preau Millage

Binnentuin

25 mei

Daisy Festival

Wagenmakerij

22-23 juni

Ibiza Experience

Koepelhal/Wagenmakerij

29 juni

Piano Lig Concert

Koepelhal

6 juli

Seizoensfinale

Binnentuin

19-28 juli

Kermis en side-events

Spoorzone/Besterd

9-11 aug

Bumperkluiven

Binnentuin

19-23 aug

TOP week

Spoorzone/Tilburg

26-30 aug

Purple introductieweek

Spoorzone/Tilburg

De techmobiel

30 aug-1 sep

Tilburg Ten Miles

Spoorzone/Tilburg

7 sep

Q-Music Foute Party

Koepelhal/Wagenmakerij

Wijkspreekuur

13-15 sep

Smaak Karavaan

Spoorzone

2-6 okt

Oktoberfest

Koepelhal/Wagenmakerij

18-20 okt

PaperPassion

Koepelhal

19-20 okt

Ladybird Festival

Hall of Fame

24-26 okt

Knit en Knot

Koepelhal

Weet u dat u in juni nog op de
koffie kunt bij wijkwethouder
Esmah Lahlah? Zij wil graag
weten wat er speelt in de wijk en
wat u van uw wijk vindt.
Op dinsdag 11 juni van 17:00 tot
18.30 uur zit zij in de ontmoetingsruimte van wijkcentrum de

Esmah Lahlah en Gon Mevis,
directeur van ContourdeTwern.
Er staan verschillende organisaties, zoals scholen, bedrijven,
uitzendbureaus en de politie.
Daarnaast is de 'Technobiel'
aanwezig op de markt. Dat is een
uitklapbare vrachtwagen met
allerlei technische snufjes waar
kinderen en jongeren kennis
kunnen maken met techniek.
Tegen een kleine vergoeding
worden er ook hapjes en drankjes geserveerd door project
'Verdien je Ticket' en Poppodium
013. Lijkt het je leuk? Kom dan
langs op 22 juni tussen 13:00 en
17:00 uur op het Nassauplein in
Tilburg Oud-Noord.

Poorten in de Hasseltstraat en
op dinsdag 25 juni op dezelfde
tijd in wijkcentrum het Spoor. U
kunt gewoon langskomen, dus
u hoeft geen afspraak te maken.
Mocht u moeilijk ter been zijn,
dan kan de wethouder ook bij u
langskomen op een ander tijdstip. Hiervoor kunt u bellen met
de contactpersonen onderaan de
pagina.

Kom je ook?

15 dec

Swan Market

Wagenmakerij

31 dec

Het Grote Huisfeestje

Koepelhal/Wagenmakerij

Blijf op de hoogte van evenementen in de stad: via de gemeentepagina in de Tilburgse Koerier,
www.tilburg.nl, www.facebook.com/gemeentetilburg en www.twitter.com/gemeentetilburg.

LOVEN bestaat 100 jaar en dat vieren wij!
Na maandenlange voorbereidingen is
het zover:

Zaterdag 15 juni
van 14:00 uur tot 17:00 uur
Rozenplein/De Wissel

Wij nodigen u uit voor het festival/ buurtfeest ‘Eeuwig Loven’ op het
Rozenplein en in de Wissel. Er zijn allerlei leuke activiteiten voor jong
en oud. Denk aan optreden van de Basterd Market Band, Dikke Banden
Race voor de kinderen en nog veel meer. Laat u vooral verrassen.
Een hapje en een drankje, daar zorgen wij ook voor.
Zorgt u ervoor dat u erbij kunt zijn?!
Graag tot ziens! Het feestcomité

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

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

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

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

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

Voer en honden
We hebben niet zo heel veel voer op
voorraad. Eigenlijk alleen maar medicinaal
voer. Dat is voor als dieren ziek zijn, nierfalen hebben, blaasgruis of een allergie.
Een van de patiënten is Bink: huidklachten,
nagels die aangetast en brokkelig zijn, vage
maagklachten. Sinds hij hypoallergeen voer
krijgt, gaat het gelukkig allemaal veel beter.
Laatst was hij in de praktijk voor zijn enting
en check-up en stond hij met zijn baasje
naar de antischrokbak op de voerkast te
kijken. Nou ja, de baas stond naar de bak
te kijken, Bink koos zijn eigen voer uit.
Werkelijk, van alle zakken koos hij het
hypoallergeen en begon eraan te likken. Zou
hij dan toch weten wat goed voor hem is?
Over voer is natuurlijk heel veel te zeggen.
Vers vlees wordt op dit moment gehyped,
omdat het veel natuurlijker zou zijn. Maar
onthoud dat een wolf in het wild het hele
konijn eet, dus met huid, haar en vooral
grasgevulde, vitaminerijke ingewanden. En
een leeuw op de savanne steekt sowieso

als eerste zijn kop in de buikholte en
begint met de darmen! Dus niet alleen
biefstukjes geven of kipfilet. En zeker niet
alleen kippennekjes, want daarin zit de
schildklier van de kip en dan krijgt jouw
hond te veel (schildklier)hormonen binnen.
Iedereen heeft zijn mening en de mijne is
dat een dier het goed moet doen op het
voer, dus niet ziek worden en wel alles
binnen krijgen
wat 'ie nodig
heeft aan
vitamines,
mineralen
en
bouwstoffen.
En dan maakt het
mij niet uit of dat
brokjes, natvoer,
diner of vlees is.
En o ja,
het moet
natuurlijk ook lekker zijn.

Tiggerfoundation, een thuis gezocht voor Spaanse Jachthonden
Door: Anita van Bavel
De Tiggerfoundation bemiddelt bij het herplaatsen van honden vanuit Spanje. Daarbij werkt de
stichting soms nauw samen met andere organisaties en personen die strijden tegen dierenleed.
Zoals het kleinschalige Rescue center Tanamera,
gerund door het Nederlandse echtpaar Arjan
en Jacky Hazeleger. Voor hun emigratie naar
Spanje hebben zij lange tijd in Tilburg gewoond.
Zij vangen honden op, met name Podenco’s,
een Spaans jachthondenras. Vooral voor noodgevallen weet men de opvang vaak te vinden.
Het zonnige Spanje herbergt een groot
'geheim'. Vaak onzichtbaar voor toeristen
en genegeerd door de overheid, ondergaan
de Spaanse jachthonden een verschrikkelijk
lot. In Spanje wordt veel gejaagd, vrijwel
altijd met honden. Deze honden, meestal
Podenco's en Galgo's, leven onder
erbarmelijke omstandigheden. In donkere
schuurtjes, aan de ketting en (ernstig)
ondervoed, slijten zij hun leven als jachthond.
Aan het einde van het jachtseizoen worden
de oudere, overbodige, niet geschikte of net
geboren hondjes afgedankt. In het 'gunstigste'
geval worden ze achtergelaten in een bos waar
de kans op uithongering levensgroot is, maar
ze worden ook doodgeslagen of opgehangen.
Gelukkig komen er steeds meer protesten
tegen deze misstanden en zijn er ook
steeds meer organisaties en mensen die
strijden tegen dit grote onrecht. Niet alleen

deze beestjes redden, maar ook mensen
informeren en proberen te zorgen voor
bewustwording, is heel erg belangrijk. Alleen
dan is er verandering op de lange termijn
mogelijk. Veel Spaanse jachthonden, zeker
Podenco's, zijn prima familiehonden.
De Tiggerfoundation wil een Podenco die
zij bemiddelt voor Rescue center Tanamera
graag in het zonnetje zetten: Louisa
Onze rescue heeft Louisa, twee jaar oud,
vrijgekocht uit een perrera (Spaanse hondenopvang, waar zij al op de lijst stond om
ingeslapen te worden). We zagen een foto
van haar en haar moeder Thelma, en
besloten direct deze jonge hond een
toekomst te geven. Bij afhalen was ze
moe en zeer dun, maar toch blij ons
te zien en ze liet zich geduldig haar
halsband omdoen. Ze leeft nu in onze
groep met nog 27 andere honden.

ONDERZOEK: bezoekers ervaren meerwaarde inloophuizen
Onderzoek naar informele zorg bij kanker, aangeboden door de IPSO (Instellingen
PsychoSociale Oncologie) inloophuizen, wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief
effect ervaart. Sinzer en KWF voerden het onderzoek uit. Inloophuis Midden-Brabant
is ook lid van brancheorganisatie IPSO en deed mee aan het onderzoek.
Resultaten tonen aan dat na een bezoek aan
een inloophuis:
▪▪84% vindt dat hun kwaliteit van leven is verhoogd.
▪▪veel bezoekers beter kunnen ontspannen.
▪▪bezoekers meer hulp durven te vragen.
Ook leveren inloophuizen een belangrijke bijdrage
aan arbeidsparticipatie.
Psychosociale Oncologische zorg
Bij Inloophuis Midden-Brabant kunnen mensen
met kanker en hun naasten terecht voor
laagdrempelige psychosociale ondersteuning,
lotgenotencontact, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking.
Maryse van der Steen, coördinatrice Inloophuis Midden-Brabant: “De toegevoegde waarde
was bij Inloophuis Midden-Brabant al bekend door gesprekken die wij dagelijks voeren. De
resultaten zijn ook van belang voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het
verkrijgen van (meer) financiering”.
Relatie met positieve gezondheid
De geconstateerde effecten sluiten aan bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid,
door Machteld Huber: “Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren.” Deze visie hanteert
ook Inloophuis Midden-Brabant. Inloophuizen bieden volgens het onderzoek voor 89% van de
gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid. Het
grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal
functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Bezoeken aan inloophuizen:
▪▪stimuleren zelfregie.
▪▪dragen bij aan activering en meedoen binnen de samenleving.
▪▪zorgen bij 54% voor een energieker gevoel, een belangrijk onderzoeksresultaat omdat 		
vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker
Impact vergroten
Inloophuis Midden-Brabant wordt ruim 2500 keer per jaar bezocht. Met meer financiële
ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Het is
belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden.
Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan
het leven van mensen met kanker. Dat is niet in geld uit te drukken. Het is ook kostenbesparend,
voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van
terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat het met een voorzichtige inschatting en
bij de huidige aantallen, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.
Wekelijks biedt Inloophuis Midden-Brabant de volgende workshops aan: Easy Yoga - Qi Gong
- Tekenen - Zendala tekenen - Schilderen - Holistische massage - Voetreflexmassage Mandala tekenen - Koor Zingen voor je Leven - Mozaïek - Pedicure - Ontspanningsmassages
- Diverse coaching bij levensvragen en/of verlies
Aanvullend op het wekelijkse programma
worden er bij het IMB workshops en activiteiten georganiseerd, zie agenda pagina 14

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

- SCHILDERWERK

Heeft u interesse in een Spaanse
adoptiehond of wilt u de
Tiggerfoundation op een andere manier
ondersteunen, neem dan contact op.
: a.bavel@home.nl
: www.tiggerfoundation.nl

- BEHANGWERK
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

Podenco: Louisa

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

Juni-markten Wagnerplein en RKTVV terrein - gezellige markten bij u in de buurt
De temperaturen zijn weer aangenamer aan het worden, de zon
is volop aanwezig en de wind is lekker verkoelend. Het begint dan
bij menigeen te kriebelen, men wil naar buiten, er op uit.

Zondag 16 juni

Zondag 30 juni

Op Vaderdag wordt er op het mooie
en nieuwe marktterrein van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg een
gezellige koopjesmarkt georganiseerd.
Van 10.00 tot 16.30 uur.

U bent van harte welkom op het parkeerterrein van voormalig voetbalvereniging
RKTVV in Tilburg, gelegen aan de
Rueckertbaan 207. Van 09.00 tot 16.30 uur.

Met het hele gezin op uw gemak
snuffelen en neuzen tussen de vele
volgeladen kraampjes die u worden
aangeboden door de kraamhouders.
Entree: gratis.

De uitdrukking 'Zoekt en gij zult vinden',
gaat op voor alle bezoekers van deze
gezellige vlooienmarkt! Lekker snuffelen,
een hapje of een drankje op het terras
onder het genot van gezellige muziek.
Entree € 2,50 p.p. kinderen t/m 12 jaar gratis.

Gezelligheid gegarandeerd!
Wilt u zelf graag een kraam huren?
Dat kan:
Wagnerplein, 16 juni: per kraam € 35,-.
RKTVV, 30 juni: € 27,- per kraam of
€ 45,- voor twee kramen.
Meld u aan via de website of telefonisch.

De Evenementenlijn V.O.F.
0416 530 502

06 51 21 79 20

info@deevenementenlijn.nl
www.deevenementenlijn.nl

!Let op: speciaal voor lezers van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord: een gratis kop koffie tegen inlevering van deze volledige advertentie!
Alleen geldig op zondag 30 juni, vlooienmarkt RKTVV, inleveren bij de muziekstand.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Donderdag 23 mei, Mans Genoeg:
Actief vaderschap
StemmingMakerij, 19.30 tot 21.30 uur, gratis
Tijdens deze avond
gaan we een openhartig
gesprek aan met een
aantal rolmodellen van
verschillende vormen van
vaderschap. Gasten deze
avond zijn vadercoach
Patrick Timmermans en zanger, presentator,
cabaretier én actieve vader Peer de Graaf.
Mans Genoeg is een project van Feniks
Emancipatie Expertise Centrum, gefinancierd
door het Oranje Fonds en in samenwerking
met de KennisMakerij.
Woensdag 29 mei, Pers in Persoon
KennisMakerij, 17.00 tot 18.00 uur, gratis
Jeroen Latijnhouwers
Vers van de pers! Samen met
de KennisMakerij geeft Fontys
Journalistiek een nieuwe vorm
aan het Perscafé.
In 'Pers in Persoon' wordt een bekende (of
minder bekende) alumnus geïnterviewd en
licht diegene een inhoudelijk onderwerp uit.
Met als eerste gast: presentator en
nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers!
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

14

Kunstmaan
Donderdag 30 mei, poëzieshow
Poezieshow met o.a. dichters Nick J Swarth en
Daan Taks. Fris opgeschud en luchtig geklopt
met o.a. Niels Duffhues (film en muziek) en
Ulrike Doszman (satire, dansperformance).
Nadere detaillering kunt u volgen op facebook
en/of onze website : www.kunstmaan.nl

Stichting Alleen op deze aarde
Stichting Alleen op deze aarde is er voor
iedereen die zich eenzaam voelt. Met elkaar
doorbreken we de eenzaamheid, door
simpelweg samen te zijn en het gezellig te
maken. Kom naar onze activiteiten.
2 juni, Bingo, 14.00 tot 17.00 uur:
De gezellige bingo is voor iedereen toegankelijk
dus buurtbewoners zijn van harte welkom.
€ 6.00 per boek en een koopronde van € 2,00
18 juni, 10.00 tot 19.30 uur:
Dagreis naar Madurodam en Scheveningen,
Kosten € 27,50
17 juli, 12.00 tot 16.00 uur
Eten en bij goed weer naar midgetgolf of terras
Kosten € 8,50
20 augustus, 10.00 tot 19.30 uur
Dagreis: Steenbergen rondvaart, en bezoek
Willemstad. Kosten € 27,50
Alle activiteiten vinden plaats in of beginnen bij
Café-Zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden
bij Juanny van der Elzen via : 013 456 04 92.
Reizen: alleen bij betaling staat u ingeschreven,
bel voor het banknummer naar
Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02.
: www.alleenopdezeaarde.nl

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
De foto van de puzzel van mei en de winnaars van april.
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet
u op welke locatie de foto is genomen?
Mail dan uw oplossing voor 7 juni naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie
aan bij het insturen van uw antwoord:
naam, adres, e-mailadres en locatie foto.

Opgave Mei

Onder de mensen die het juiste antwoord
geven worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ een boeket van bloemisterij 		
all about Flowers
: www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis
: www.gdemanmelis.nl
ÎÎ Onder de overige juiste inzenders worden WTON tassen of WTON pennen verloot.
Ook te koop bij de redactie, tas € 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00
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.
Oplossing opgave april:
Dit is een foto van een speeltoestel in de speeltuin Nassauplein.
Prijswinnaars april editie:
Het boeket van all about flowers is gewonnen door: mevrouw Titia Raaijmakers.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: mevrouw Marijke Bazelmans.
Een WTON tas is gewonnen door: mevrouw Ilona Groenleer, meneer Cor Willemsen,
meneer Wout Arends. Een WTON pen meneer Peter Vos.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. De nylon beautycase moet worden opgehaald de andere prijzen
(bloemenbon en tas/pen) worden bij u in de brievenbus gedaan. Van harte gefeliciteerd!

Website Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

De puzzel staat ook op de website van de wijkkrant, samen met de prijswinnaars van de
vorige keer. Oude edities, uitgavedata, advertentieprijzen, artikelvoorwaarden kunt u
downloaden. Ook kunt 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 alle links en is meer informatie te vinden over de WTON.

mei 2019

Agenda

Inschrijven voor 1 juni: PUBQUIZ –BESTERD
ma. van 18.00 tot 19.00u, Gratis Inloopspreekuur. Tot 15 juni: foto inzenden ‘Ik voel me Thuis in
Theresia’, Wijkraad Theresia
Exposities
Juni
TextielMuseum: t/m 3 nov., Bauhaus& Modern
Iedere dinsdag: 19.30u, Try-out Accordeon LMJ,
Textiel in Nederland; t/m 1 dec., Flora & Fauna;
Het Spoor8
t/m 5 jan., Bloed, Zweet en Garens, textiel
2: 10.00u, Vrijmarkt Stadstuin Theresia, SST6
voor de LocHal; t/m 1 maart, Black & White.
14.00u, Bingo, St. Aoda2
Het Spoor8: t/m 31 juli, Het Gezicht van de wijk.
3: 14.00u, Lotgenotencontact prostaatkanker, IMB1
Pop-up museum Joannes Zwijsen: t/m 21 juni,
4 t/m 6: 14.00u, Wandel 3-daagse, Joannes Zwijsen7
Jan Habraken.
4: 14.30u, Optreden Jan Hoesen, De Bijsterstede7
5: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
Galerie Atelier Pjotr: t/m 8 juni, De schoonheid
10.00u, Klankontspanning, IMB1
van de vergankelijkheid van Peter Verbraak.
6: 10.00u, Dagboek schrijven, IMB1
11 juni t/m 16 juni, 13.00 tot 17.00u, werken
13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
cursisten Atelier Pjotr. Wo: 10.00u, do:
7: Deadline artikelen editie juni WTON
14.00u, lessen schilderen en boetseren.
14.30u, Mannenmiddag, café Den Herdgang7
Hasseltse Kapel: 15 juni t/m 25 aug.
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
09.00 tot 19.00u, schilderijen Mariabloemen.
19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
WEKELIJKSE WIJKACTIVITEITEN
20.00u, PUUR Mantra zingen, Hasseltse Kapel
Stichting Stadstuin Theresia6, vaste activiteiten:
8,9: Internationaal voetbaltoernooi, FC Tilburg
di en do: 10.00 tot 16.00u, Inloopdagen
11: 14.30u, Het Seniorenorkest, De Bijsterstede7
di:
11.00 tot 12.30u, WeHelpen
17.00u, Wijkspreekuur met wijkwethouder
Esmah Lahlah, De Poorten8
Hall of Fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
12: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
Bijsterhof: do: 14.00u, Bingo
10.00u, Workshop boetseren, IMB1
Wijkcentra:
19.30u, Paviljoen podium Prof. v. den Brink, SST6
De Poorten8: do 09.00u, Taalclub
13: 15.00u, Meezingen, Den Herdgang7
vr: 14.00u, Bingo
15.00u, Vogel kijkdag, Joannes Zwijsen7
Het Spoor8: 1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo
19.00u, Bondgirls, IMB1
vr: 10.00 tot 12.00u, WeHelpen
12: 14.30u, Hollandse bingo, De Bijsterstede7
De Baselaer8:
19.30u, Lezing Prof. Van den Brink, SST6
di: 13.00u, Spreekuur hulp en ondersteuning
14: 15.00u, R-Play, Paduaplein
19.30u, Computer Inloop
15: 14.00u, Buurtfeest, Rozenplein/De Wissel8
wo: 13.00u, Volksdansgroep Shalom
20.00u, PUBQUIZ –BESTERD
do: 14.00u, Bingo
16: 09.50u, Ronde van den Besterd, Besterd Mijl
De Wissel8: do 12.00u, Lunch
10.00u, Koopjesmarkt, Wagnerplein
Woonzorgcentra:
13.00u, In de stadstuin op zondag, SST6
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo
14.30u, Optreden Zand, Zeep & Soda,
even weken op wo: 14.30u, Bingo
De Bijsterstede7
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
15.00u, Jubileumconcert HGKK, Hilvaria
Studio’s Hilvarenbeek
Joannes Zwijsen7: laatse do vd maand: 15.00u, Bingo
18: 10.00u, Dagreis Madurodam, St. Aoda2
Mei
14.30u, Samen zingen, De Bijsterstede7
21 t/m 26: Speciale activiteiten tijdens Dutch
Technology Week, Ontdekstation013 19: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
14.30u, Optreden Enclavekoor, Den Herdgang7
23: 14.30u, Optreden Herderkoor, Hasseltse Kapel 20: 13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
14.30u, Muziekbingo, De Bijsterstede7
14.30u, Spelmiddag, Den Herdgang7
14.30u, Optreden Seniorenorkest, Den Herdgang7
15.00u, Bingo, Joannes Zwijsen7
15.00u, Optreden Canti Vaganti, Joannes Zwijsen7 21 t/m 23: Feestelijke openingsweekend Spoorpark
19.30u, Mans Genoeg: Actief vaderschap, BLenKM3
24: 14.30u, Optreden Bob Mustang, Den Herdgang7 21: 14.30u, Mannenmiddag, café Den Herdgang7
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
25: 11.00u, Open dag Afscheidshuis en Uitvaart20.30u, Ivy Nox Dreampop Fairytale in
begeleiding In Harmonie, Oude Lind 35
Ladybird Skatecafé, Hall of Fame
12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
22: 13.00u, School-stage-werkmarkt, Nassauplein
26: 11.00u, Vrienden van Den Herdgang-dag,
23: 10.00u, Workshop boetseren, IMB1
Den Herdgang7
14.30u, Optreden van Michel Coenen,
14.00u, Optreden Oisterwijk Oisterwijks
De Bijsterstede7
Kamerkoor, Lodewijkskerkje Oisterwijk, 25: 17.00u, Wijkspreekuur met wijkwethouder
15.00u, Voorjaarsconcert Cantiqua Concert,
Esmah Lahlah, Het Spoor8
19.00u, Optreden LMJ met Orkest Con Gaudi,
De Symfonie
Het Spoor8
27,28,29: 10.00u en 14.00u, Wandelen naar
26: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
de Hasseltse Kapel, Den Herdgang7
10.00u, Klankontspanning, IMB1
28: 14.30u, Samen zingen, De Bijsterstede7
12.00u, Bijzondere ontmoetingen-picnic, SST6
29: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
27: Editie juni WTON
14.30u, Sponsordiner, De Bijsterstede7
15.00u, Optreden Ons Hermenieke, JZ7
17.00u, Pers in Persoon, BLenKM3
19.30u, Mannenavond, IMB1
19.30u, HGKK zingt Marialiederen, Hasseltse Kapel
28: 15.00u, R-Play, Paduaplein
30: 07.30u, Extra bedevaartsmis i.v.m.
Hemelvaart, Hasseltse Kapel 29: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
30: 09.00u, Vlooienmarkt, RKTVVterrein
31: 15.00u, R-Play, Paduaplein
13.00u, Zomerbrunch aanmelden voor 25 juni, SST6
20.00u, Slotviering meimaand, Hasseltse Kapel
20.00u, Poezieshow, Kunstmaan9
Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat:

De agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt zorgvuldig samengesteld. Het is echter geen volledige
agenda van Oud-Noord. Om missers te voorkomen: check bij de organisatie van de betreffende activiteit.
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten.
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden activiteiten: 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, lochal.nl en
bibliotheeknieuwestijl.nl
4ANJ = Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan, 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, stadstuintheresia.nl
7Woonzorgcentra dewever.nl en p. 10 en 11
8Wijkcentra contactgegevens zie contourdetwern.nl, ContourdeTwern p. 16 en zie de wijk Facebookpagina's
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, www.kunstmaan.nl
10ZesZaligeZomerfilms in Het Spoor, € 4,- kaartverkoop 19.00 uur receptie Het Spoor8

Evenementen in de Spoorzone zie WIJKNIEUWS, Nieuws van de gemeente Tilburg p. 12

Wijkinformatie

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

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Berlagehof 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

013 549 26 00

013 583 18 00

herdgang@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

Wijkraden
Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
p/a Hasseltstraat 194

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

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

www.goirke-hasselt.nl

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

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

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

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

Basisscholen

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool Den Bijstere

Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl

013 542 37 72

www.denbijstere.nl

Basisschool De Cocon

Hoefstraat 173
info.cocon@tangent.nl

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Kindercampus Oculus

Administratie

15

dmp administratie

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

Administratiekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB

Dudokhof 49
06 48 13 03 82
infoadministratiekantoor@kpnmail.nl

AutoZorg Mutsaers

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

Bibliotheek

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 1000
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.facebook.com/lochal013
www.lochal.nl www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Bloemen

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
013 535 91 72
Daltonerf 8
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere
Peuteropvang Cocon
Hoefstraat 173
013 542 20 55
www.kinderstadtilburg.nl/cocon
www.facebook.com/peuteropvangcocon
06 50 28 69 68
Info alle locaties:
m.engel@kinderstadtilburg.nl

All About Flowers

Bowling

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

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

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dieren

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

Kinderdagverblijf KIEK

R.J.Dierenbenodigdheden

Schaepmanstr. 42
013 744 01 50
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor

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

013 822 89 28
06 27 01 42 44

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

www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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

06 55 11 52 81

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

06 55 11 52 81

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
013 744 01 51
Schaepmanstraat 44

06 55 11 52 81

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

Kindercampus Oculus

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

Jong Nederland
Jong Nederland Loven-besterd

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

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

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

Evenementen

De Evenementenlijn V.O.F.
0416 530 502

Knit & Knot, Koepelhal:

24-25-26 okt

PaperPassion, Koepelhal:

18-19-20 okt

Info@knitenknot.nl

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.

www.knitenknot.nl

info@paperpassion.nl www.paperpassion.nl

Expositie Museum/Galerie

Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

TextielMuseum

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

013 53 67 475

Goirkestraat 96

www.textielmuseum.nl

Pop-upmuseum Wzc Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407

Spijkers Fietsen

Fiets

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

Bike Repair Centre

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

TTL van Berkel

Gebit

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

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

Horeca

013 542 63 47

Fysiotherapie - Manuele Therapie

013 850 06 63

www.uilennest.nl

Koestraat 28

06 50 50 39 25

Partycentrum Van Opstal

www.partycentrumtilburg.nl

Hypotheek/ Bank

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

Rabobank Tilburg en omstreken

013 537 99 11
013 537 96 60

www.rabobank.nl/tilburg

Kringloop

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

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

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

www.tantepollewop.org

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-Focus

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

Maatschappelijke organisaties

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

www.mhp-tilburg.nl

Grafisch

Claudia van der Waal Opmaak bedrijfs-

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

013 542 18 96

www.fenikstilburg.nl

Lederwaren

G. de Man-Melis

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

Muziek

Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’

Mr. J.H. de Pontplein 9
06 44 94 00 81
martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

Schilder

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

Vloerbekleding

Tapijttegelhuis Tilburg

013 543 69 03

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

Voor Ondernemers

BusinessHub Besterd
Pop-upwinkel voor ondernemers

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

Sport

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

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:

Mommers Schilderwerken

www.cngo.nl

Danstraining op LatijnsAmerikaanse muziek met
Sonia Rosales
Elke do 19.00 tot 20.00u
Wijkcentrum Het Spoor, Schaepmanstraat 36
Info: zumbasonia@hotmail.com

Supermarkt
PLUS IJsselstein

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

Tekstschrijver

Tekstbureau Theo van Etten
info@theovanetten.nl

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

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2
businesshubbesterd.nl

Kringloop Tilburg

NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

Beurdenoort (Sport)massage

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Koestraat 125
Maandag gesloten

Particulieren
Bedrijven

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

013 203 50 51

www.cafebierings.info

Cafe ‘t Uilennest

Massagepraktijk-Tilburg

013 850 92 00

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

Therapie

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

www.houtloods.com

Eetbar De Wagon

06 51 21 79 20

info@deevenementenlijn.nl
www.deevenementenlijn.nl

Wekelijkse groepsavonden:

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

De Houtloods

Dolfijn, the plays to be

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)

Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

www.denbesterd54.nl

do t/m vr 9.00-17.00

Hypotheek Visie Tilburg

Vredeman de Vriesstraat 89
info@all-aboutflowers.nl
013 544 07 60
013 543 46 43
www.all-aboutflowers.nl

Kinderopvang

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

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Auto

Bankastraat 2
oculus@opmaat-scholen.nl
www.kindercampusoculus.nl

Hobby

mei 2019

06 23 13 29 01

www.theovanetten.nl

Verzorging

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

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

Deadline
7 juni
23 augustus
4 oktober
22 november

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

Uw Pedicure Joyce

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

LANETTE

Sint Pieterspark 69
maak een afspraak:

013 785 75 87

www.lanette.eu

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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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buurtbewoners te betrekken.” Bij het bouwen

School-, stage- en werkmarkt

van zo’n lokaal komen veel ambachten om de

Zoek jij een passende opleiding, een

hoek kijken. Denk aan metselen, schilderen,

stageplek of een betaalde baan? Kom dan

timmeren en stuken. Leila: “Het zijn beroepen

op zaterdag 22 juni naar de school-, stage-

van de toekomst omdat steeds minder mensen

en werkmarkt bij het Nassauplein. Diver-

dat werk doen. Door kinderen kennis te laten

se organisaties zijn aanwezig en kinderen

maken met deze werkzaamheden, is de kans

en jongeren kunnen kennismaken met

groter dat ze na de basisschool een mooie

techniek. Verschillende muzikale optredens

beroepsopleiding gaan volgen.” Met die

en inspirerende sprekers zorgen daarbij voor

opleidingen wordt ook nauw samengewerkt.

de nodige gezelligheid. De markt is interes-

Aan het begin van het nieuwe schooljaar

sant voor mensen van alle leeftijden. Kom jij

kunnen de kinderen lessen en workshops

ook een kijkje nemen? De markt duurt van

volgen tijdens een speciale beroepenmarkt.

13.00 tot 17.00 uur en wordt onder meer
geopend door wethouder Esmah Lahlah.

In de wijk wonen veel metselaars, timmer-

Levensecht leren door
zelf te bouwen

mannen en schilders. Zij worden uitgenodigd

R-Play in Oud-Noord

om over hun beroep te vertellen en om de

R-Play is een mobiele speelplek waar

praktijk te laten zien. Maar vooral om de

kinderen veilig kunnen spelen. Ze kunnen

kinderen te helpen met het daadwerkelijk

er (groot) speelgoed lenen dat ze thuis

doen. De kinderen gaan dus ook echt bouwen,

niet altijd hebben en met andere kinderen

timmeren, metselen en nog veel meer. Leila:

samen spelen. R-Play is er voor kinderen van

“Dat is zo leuk aan dit project: het gaat om

4 tot en met 12 jaar maar ook de kleinere

levensecht leren. Niet alleen ergens over praten

kinderen zijn van harte welkom. Er moet

maar ook echt doen. Je kunt met nepgeld

dan wel een ouder of verzorger meekomen.

wel een les over sparen houden. Maar als je

Je vindt R-Play in de Noorwitsstraat (24 mei,

aan iets moet timmeren wat door jouw inzet

7 en 21 juni, 5 juli) en op het Paduaplein (31

realiteit wordt, leer je anders. Je moet daarbij

mei, 14 en 28 juni, 12 juli).

ook samenwerken, afspraken maken, goed
communiceren met elkaar.”

Spreekuren Paul en Biljana
Heb jij het artikel van Paul gelezen en wil

Voor Samir kunnen de stenen en het cement

je graag met Paul of Biljana in gesprek?

niet snel genoeg komen. “Misschien moeten

Loop dan eens binnen bij een van de open

Levensecht leren
door zelf te bouwen

we welkombordjes maken, zodat iedereen zich

spreekuren:

welkom voelt bij ons en in dit lokaal. Iedereen

•

“Gaan we echt bouwen? Met stenen en cement

buurtbewoners en vrijwilligers. Buurtbewoners

en zo? Waaaauw, vet cool!” De 10-jarige

kunnen er bijvoorbeeld klussen en reparaties

Samir is ontzettend blij. Juffrouw Suzanne

doen, fietsen opknappen en hout bewerken.

van basisschool Cleijn Hasselt en Leila van

In samenwerking met de school krijgt dit de

ContourdeTwern hebben zojuist over een

komende tijd verder vorm.”

Heb jij interesse om bij dit project
betrokken te raken? Kom dan naar de
bewonersavond, op dinsdag 11 juni van
19.30 tot 20.30 uur in wijkcentrum De
Poorten. Iedereen is welkom, of je nu
nieuwsgierig bent, de kinderen iets wilt
leren of in het lokaal wilt komen werken.

nieuw project verteld.
Alles start met het maken van een ontwerp en
Ook Leila is enthousiast: “We gaan met de

een planning. Leila: “We betrekken de kinderen

kinderen van alle klassen een technieklokaal

van het begin tot het eind overal bij. Er zijn al

bouwen dat op het schoolplein komt te

ontwerpsessies geweest met een architect uit

staan. Een lokaal waarvan iedereen gebruik

de wijk, Kim de Greef van DAT Architecten.

kan maken. De leerlingen natuurlijk, maar

Samen maken we keuzes. Daarnaast gaan

ook kinderen die niet op deze school zitten,

de kinderen met enquêtes de wijk in om

Maandag van 13.00 – 15.00 uur
in De Poorten

mag komen!”
•

Dinsdag van 13.00 – 15.00 uur
in De Baselaer

•

Woensdag van 14.00 – 15.00 uur
bij SOT, Kardinaal Alfrinkstraat 3 (even
weken)

•

Donderdag van 9.00 – 11.00 uur
in De Wissel

De hulp van Paul en Biljana is gratis.
Samen met jou proberen ze de vraag of het

Wil je meer informatie over dit project?
Leila vertelt je er graag alles over:
leilahermus@contourdetwern.nl
06 424 22 393

probleem aan te pakken. Je staat er dus niet
alleen voor.

ContourdeTwern in Oud-Noord
adres

Met doorvragen meer mogelijk

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

In dit specifieke geval had een bewoner een
driewielfiets voor zijn vrouw aangevraagd.
Deze aanvraag was afgewezen. Maar door het

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer
Hoefstraat 175

engelengeduld van Paul, volharding en goed
doorvragen bij de gemeente naar alternatieven, is het wel gelukt.
“Het is fijn om mensen te helpen bij het verge-

5014 NK Tilburg
tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36

makkelijken van hun leven”, vertelt Paul. “Wat
voor mij een paar telefoontjes zijn, betekent

5041 AR Tilburg
tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel

voor dit echtpaar een verrijking van hun leven.
Mevrouw kan beperkt lopen en is snel moe.
Door de komst van deze bijzondere fiets wordt

Leliestraat 49

hun wereld weer wat groter en aangenamer.”

5014 AE Tilburg

“Dankzij de hulp van Paul kunnen mijn vrouw

Zomaar een citaat van iemand die onlangs is

en ik weer samen een fietstochtje maken. We

geholpen door Paul van Sambeek. Paul helpt

Wil jij een keer met Paul in gesprek? Bel hem

zijn dan lekker met zijn tweeën en de beweging

bewoners in Oud-Noord bij het invullen van

dan eens op 06 576 80 203. Je kunt ook binnen-

is goed voor mijn vrouw, die weinig kan lopen.

formulieren, bij het aanvragen van bepaalde

lopen bij de spreekuren van Paul en zijn collega

We zijn hem erg dankbaar!”

voorzieningen en met nog veel meer.

Biljana de Boer (zie de grijze kolom).

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

