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detilburgsekermis.nl

Nieuwe 'kermiswethouder' Rolph Dols
De Tilburgse Kermis. Een evenement dat inmiddels een begrip is
geworden met bekendheid tot ver buiten de stadsgrenzen. En
toch, voordat ik een aantal maanden geleden de overstap maakte
naar Tilburg, kende ik de rol van kermiswethouder wel, maar
realiseerde ik me nog niet wat die bijzondere tien dagen in de
zomer ook door het jaar heen teweegbrengen.
Want met nog minder dan een maand te gaan, wordt steeds
duidelijker wat een enorme operatie die kermis elk jaar weer is.
Een operatie waar exploitanten, kermisvakbonden, horeca,
ondernemers, bewoners, partners en niet in de laatste plaats een
groep ambtenaren bij de gemeente met hart en ziel aan werken.
Ik heb me voorgenomen dit eerste jaar alles over me heen te laten
komen. Ik ben tien dagen in het centrum. Ik ben op het kermislint.
Maar ik ben zeker ook achter de schermen. Na deze tien dagen heb
ik geleerd hoe de kermis werkt.
Lees verder op pagina 13

Initiatieven die het
OP WEG NAAR ROZE MAANDAG
verschil
maken,
L ANET TE Institute
Al decennia staat de maandag van de
Tilburgse
Kermis bekend als Roze Maandag,
daar doen we
graag
dit jaar is dat 22 juli. Het hele jaar verkondigt
LANETTE Institute, specialist in:
aan mee. Stichting Roze Maandag de boodschap voor
acceptatie en diversiteit. De vrijwilligers-

ææ  huidverbetering
ææ  huidverjonging
ææ  lichaamverstrakking
ææ  afslankmethoden

Wil je meer weten over onze maatschappelijke betrokkenheid
organisatie zet zich in voor het feestje met
in Tilburg en omstreken? Kijk dan op
www.rabo.nl/tilburg/meedoen. een boodschap en tegelijkertijd voor een

boodschap met een feestje. In samenwerking
met o.a. de Kennismakerij in de Bibliotheek
LocHal en Cinecitta gaan we gezamenlijk
Horen, Zien en Meedoen
‘Op Weg Naar Roze Maandag’.
Roze Maandag Pop-Up Museum
Vanaf 1 juli t/m 28 juli is het Roze Maandag
Pop-Up Museum tijdens openingstijden te
bezoeken op de 1e verdieping van de LocHal.

Altijd 10% 60+ korting
Voor Man en Vrouw

Nieuw!
HydraFacial
behandeling

HydraFacial Signature,
60 minuten € 120,HydraFacial Deluxe,
90 minuten € 150,-

Met Rabo ClubSupport vieren
we samen de winst

Door de financiële bijdragen die de
ondernemers, wijkzorginstellingen,
ContourdeTwern, wijkraden en Gemeente
Tilburg leveren aan de WTON, kan de krant
voor u gratis blijven. Met hun bijdragen
zijn we enorm blij! En dat laten we deze
editie zien door de adverteerders een
zonnige plek in de krant te geven.

Stem op uw favoriete club!
Lees meer op Pagina 2

10% korting tegen inlevering van
deze advertentie, hele zomer geldig tot
en met 31 augustus 2019. Zie site voor
aangepaste zomervakantieopeningstijden.

Altijd de laagste prijs!!

• Tapijttegels,
vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt

Qigong is eenvoudig te leren, heerlijk om te
doen en wordt in China gezien als de meest
effectieve bewegingsleer voor gezondheid.
Wekelijks 40 lessen (ochtend & avond).
Kom langs voor een gratis proefles!

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

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• PVC

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

In deze zomerse editie zetten we
de adverteerders in het zonnetje.
De WTON wordt dan wel gratis bij u
thuis bezorgd zodat u kunt lezen over de
activiteiten in uw wijk, maar er zijn natuurlijk
wel opmaak-, druk- en bezorgingskosten.

Tapijttegelhuis Tilburg

w w w.lane t t e .e u

Zomereditie Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Roze Maandag Gay Film Special
17 juli, Cinecitta, 19.00 uur: Retablo en
21.00 uur: Rocketman.
Lees meer op pagina 14

Boek nu: www.lanette.eu/hydrafacial

Sint Pieterspark 69

013 7857587

Roze Maandag Zomer Meet-Up
3 juli, Kennismakerij (1e verdieping van de
LocHal), aanvang 19.30 uur.

Op de foto's verschillende aanwezigen op
de Tilburgse Kermis van 2018

• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat

€ 280,-

Tegen inlevering van
deze advertentie:

10% extra korting
op alle

Blijft u deze zomer in Tilburg, dan kunt
u genieten van alles wat er te doen is in
onze stad en omgeving. Neem deel aan
wijkactiviteiten, ontdek het Spoorpark en
ga kamperen op onze eigen Stadscamping,
bezoek onze musea, of maak een rondje op
de Tilburgse kermis: er is voor elk wat wils.
Lees een verhaal of een boek, zie
pagina 8 en 9

tapijttegels

Voor nu: een heel fijne zomer!

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

Volgende editie W TON:
12 september ... tot dan!

• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

uit voorraad!

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

2

juli/zomer 2019

RABO CLUBSUPPORT, stemmen op je favoriete club
Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale leefomgeving, wil de Rabobank graag helpen om
het lokale verenigingsleven sterker te maken. Dat doen we met Rabo ClubSupport
(voormalige Clubkas Campagne). Hiermee willen we clubs ondersteunen met kennis,
of netwerken én geld.
Waar ter wereld vind je zo veel clubs, verenigingen en stichtingen als in Nederland? We
behoren zelfs tot de landen met het hoogste aantal lidmaatschappen van verenigingen
per hoofd van de bevolking. Verenigingen zijn het cement van de maatschappij. Ze
verbinden mensen en spelen een belangrijke sociale rol.
De Rabobank investeert een deel van het geld
in de vorm van ‘coöperatief dividend’ in de
clubs in hun regio. Elke vereniging of stichting
die klant is bij de bank, kan meedingen naar
een financiële bijdrage hieruit. Het is aan de
leden van de Rabobank om te bepalen naar
wie het geld gaat, zij stemmen op hun favoriete
clubs. Naar rato van de uitgebrachte stemmen
wordt het beschikbare bedrag vervolgens
onder de deelnemende clubs verdeeld.
Rabo ClubSupport is een landelijk initiatief,
maar gaat om uw leefomgeving.
De Rabobank stelt alles in het werk om er
bekendheid aan te geven. Door een landelijke
website te lanceren, maar ook via sociale
media, nationale tv en met (gepersonaliseerde)
posters voor de deelnemende clubs. Lokaal
plaatsen we artikelen in de (wijk)kranten
waarin ook vaak de plaatselijke clubs
aandacht krijgen.
Van de clubs wordt natuurlijk verwacht dat
ze zo veel mogelijk lobbyen voor zichzelf, ook
buiten hun eigen ledenkring. En hier geldt:
hoe creatiever, hoe beter!
Coöperatief dividend
Als enige bank in Nederland is de Rabobank
een bank zonder aandeelhouders. In plaats van
een deel van de winst in de vorm van dividend
aan de aandeelhouders uit te keren wordt het
besteed aan maatschappelijke initiatieven.
Dit noemen wij het coöperatief dividend.

Direct invloed
Rabo ClubSupport is iets waar je als lid echt
een stem in hebt. Met jouw stem bepaal jij
namelijk mede waar het geld van je bank
aan besteed wordt. Zo oefen je direct
invloed uit op je eigen leefomgeving.
Vind je het moeilijk kiezen uit al die
deelnemers? Kijk dan eerst eens waar de
clubs het geld aan willen besteden. Is het
voor jou bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen

uit arme gezinnen kunnen
sporten, of dat ouderen minder
eenzaam zijn? Wil jij dat een
bepaald monument behouden
blijft voor het publiek, of dat
er meer groen in de wijk komt?
Op welke manier jij je dorp, stad,
wijk of regio ook wilt verbeteren,
er zijn vast deelnemende lokale clubs
die zich inzetten voor de zaken die je na
aan het hart liggen. Door op ze te stemmen
help je ze hun doel te verwezenlijken.

Initiatieven die het
verschil maken,
daar doen we graag
aan mee.

Als Rabobank-lid kun je stemmen met de
code die je in september per mail ontvangt.
Dat doe je via: : rabo-clubsupport.nl/
tilburg-en-omstreken/over-rabo-clubsupport.
Daar vind je ook de spelregels en informatie
over alle clubs die deelnemen. Met de code
kun je vijf stemmen uitbrengen op een
vereniging of stichting, waarvan er maximaal
twee op dezelfde vereniging of stichting
mogen zijn. Een stem is namelijk geld waard.
In totaal stelt Rabobank Tilburg en omstreken
een bedrag van € 200.000,- beschikbaar. Dat
bedrag wordt uiteindelijk over de deelnemende clubs verdeeld op basis van de
behaalde stemmen.

Wil je meer weten over onze maatschappelijke betrokkenheid
in Tilburg en omstreken? Kijk dan op
www.rabo.nl/tilburg/meedoen.

Horen, Zien en Meedoen

De lokale banken zijn daarmee vanuit hun
coöperatieve basis al 125 jaar een drijvende
kracht in de ontwikkeling van de leefomgeving.
De leden maken het mogelijk dat een deel
van de nettowinst beschikbaar wordt gesteld
voor lokale initiatieven van algemeen belang.

Met jouw stem bepaal jij mede waar het geld
van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je
direct invloed uit op je eigen leefomgeving.

Aanvankelijk ging het vooral om extra
steun aan de agrarische sector. Maar
onder invloed van de veranderingen in de
maatschappij en bij de Rabobank zelf heeft
deze ondersteuning van het werkgebied van
de banken zich steeds meer ontwikkeld en
is ze verbreed naar de hele maatschappij.

Wanneer en hoe?
Rabo ClubSupport is begin juni begonnen
met een oproep aan clubs, verenigingen en
stichtingen om mee te doen. Opgeven kan
tot begin september via : rabo-clubsupport.
nl/tilburg-en-omstreken. Inschrijven met de
code die jouw vereniging of stichting ontving.

Voor de verdeling van het coöperatief
dividend zullen we ons in de toekomst
steeds meer gaan richten op doelen met
een grotere maatschappelijke impact. Op
oplossingen voor lokale uitdagingen dus, om
zo de leefomgeving leefbaarder, aangenamer
en eerlijker voor iedereen te maken.

Vanaf 27 september tot 11 oktober kunnen
Rabobank-leden hun stem uitbrengen op hun
favoriete clubs. De finale van de campagne,
met de uitreiking van het coöperatief
dividend aan de clubs, vindt halverwege
oktober plaats.

Opgeven voor verenigingenpresentatie op de Jaarmarkt De Hasselt 29 september
Op zondag 29 september 2019 is er weer de Jaarmarkt in de Hasseltstraat. De marktkooplui zullen u op vele kramen weer diverse
producten aanbieden. De nieuwste snufjes op velerlei gebied of de laatste herfstmode. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur.

Markten bij u in de buurt
8 september: Braderie Gilze
22 september: Goirlese Zomermarkt
29 september: Jaarmarkt De Hasselt

Gratis kramen voor verenigingen
Dit jaar wil de organisatie Koolen en Koolen
verenigingen de gelegenheid geven zich te
presenteren. De organisatie biedt gratis
kramen aan zodat bijvoorbeeld sport- of
muziekverenigingen zich kunnen voorstellen,
leden kunnen werven en een presentatie
geven. Het plein voor De Poorten wordt
beschikbaar gesteld voor uitvoeringen van
koren, een dans- of sportpresentatie.
Wil uw club of vereniging van de gelegenheid
gebruik maken om zich te presenteren?
Meld u voor 7 september aan per e-mail
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Naast bezetting van (een deel van) een
kraam om informatie te geven, wordt van
u verwacht dat de club een uitvoering/
presentatie geeft tijdens de markt op het
plein voor het wijkcentrum De Poorten. Beide
mogen niet voor commerciële doeleinden
worden ingezet. Verenigingen mogen wel
leden werven, maar niets verkopen.
Wilt u als sport-/muziekonderneming
een kraam huren en een presentatie
geven? Vraag naar de mogelijkheden
: 013 580 15 14
: info@koolenenkoolen.nl.

Koolen & Koolen, Organisatie en adviesbureau. Markten op diverse locaties. Luister naar onze marktaankondigingen op

Verenigingen die zich voor 23 augustus
opgeven, worden in de 12 september editie
van de WTON aangekondigd en mogen
gratis een zelfgeschreven artikel in deze
editie plaatsen. Ondernemers kunnen bij een
advertentie vanaf € 10,- een zelfgeschreven
artikel plaatsen. (Contactgegevens op
pagina 15.) Meer informatie, zie :
persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
Dit is een samenwerking van uw Wijkkrant
Tilburg Oud-Noord en Organisatie en
adviesbureau Koolen & Koolen.

. Kraam of grondplaats huren kijk op : www.koolenenkoolen.nl
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Activiteiten in de wijk(centra)

Zes Zalige Zomerfilms
De vierde film draait op vrijdag 5 juli.
About Schmidt
Sweat Bean
LOVING
VINCENT uit 2017.

juli/zomer 2019

2019

Truman
Wijkcentrum De Poorten
Hasseltstraat 194

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49

Wijkcentrum De Baselaer

Wijkcentrum Het Spoor

Hoefstraat 175

Schaepmanstraat 36

Loving Vincent is
Vakantiesluiting zomer 2019 wijkcentra:
een uniek project
8 juli t/m 18 augustus,
Gesloten
8 juli t/m 18 augustus
8 juli t/m 18 augustus, op
over het leven en
op maandag, donderdag
van 15 juli t/m 29 juli.
avondsluiting vanaf 17.30 dinsdag, woensdag
de mysterieuze
en vrijdag avondsluiting
uur. Let op: gesloten van
en vrijdag avondsluiting
vanaf 18.00 uur.
22 juli t/m 4 augustus.
vanaf 17.00 uur.
dood van Vincent
van Gogh
én12
deapril
Wijkcentra zijn in het weekend alleen open bij activiteiten of op aanvraag.
Vrijdag
Vrijdag 10 mei
Vrijdag 7 juni
Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16
eerste compleet
geschilderde
Loving Vincent The BlacKkKlansman
Girl De diverse activiteiten in de wijkcentra worden mede mogelijk gemaakt door o.a.
speelfilm ter
Verrijk je Wijk met bijdragen van: Wijkraad Loven-Besterd, Wijkraad Theresia, Wijkraad
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern.
wereld. Net wanneer Vincent succesvol begint
te worden, pleegt hij zelfmoord. Was het
Data van de wijklunch, films, Lekker dansen en andere activiteiten in de wijk,
vanwege zijn geestelijke gezondheid of
zie de W TONagenda op pagina 14
problemen met zijn broer? Was het een wanGoirke
hoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor
Hasselt
Wijkraad
Bouwmeesterbuurt
zijn werk?
Of
was
het
helemaal
geen
zelfmoord?
Vrijdag 5 juli
Vrijdag 23 aug.
Vrijdag 20 sept.
ST I C H T I N G WI J K R A A D

LEKKER DANSEN in De Poorten
Dansen, zwieren, zwaaien, swingen…
foxtrot, wals, tango of rumba… alleenstaand,
getrouwd, weduwe of weduwnaar, stelletje
of overtuigd vrijgezel: het maakt
niet uit, iedereen is welkom!

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

Regisseuse Dorota Kobiela werkte zes
Kaartverkoop bij MFA het Spoor
jaar aan
deze indrukwekkende
film. Er zijn
Kaartjes
zijn €4,00 incl. consumptie
en versnapering
meer dan honderd
schilderijen
vanopen:
Vincent
Aanvang 19:30 uur. Zaal
19:15 uur
van Gogh in verwerkt. De film heeft veel
prijzen gewonnen, waaronder de prijs
voor
animatiefilm
aller tijden.
MFAbeste
Het Spoor,
Schaepmanstraat
36, telefoon 013-5421664

Zomerstop? Niets ervan, we
gaan gewoon door. In zomerse
sferen lekker dansen,
de Franse chachacha,
de Engelse wals, de Spaanse
tango en de Weense wals.

Postzegel en Munthandel

De vijfde film draait op vrijdag 23 augustus.
THE BLACKkKLANSMAN uit 2018.
De film is
gebaseerd op ware
gebeurtenissen.
We volgen John
Washington (de
zoon van acteur
Denzel Washington),
een jonge AfroAmerikaan die in
1972 reageert op een oproep om zich aan te
melden bij het lokale politiekorps. Als eerste
zwarte politieagent in Colorado Springs
wordt hij bespot en niet serieus genomen.
Hij wil graag hogerop komen en reageert
op een contactadvertentie voor de Ku Klux
Klan, een van de meest beruchte organisaties
in Amerika die het liefst een wereld zien
met alleen blanke hetero christenen. Hij
belt het nummer en doet zich voor als een
extreemrechtse blanke christen. Hij infiltreert
op deze manier binnen de beruchte KKK.

Je ziet het, ook bij het dansen in
De Poorten vlieg je Europa door.
Net als altijd draait dj Peter de zeer dansbare
muziek. De nootjes en de hapjes staan ook
weer klaar. Dans deze zomer door op 19 juli
en 16 augustus. En ook als het werken
misschien weer begonnen is dansen we door,
op 20 september. Zaal open om 19.15 uur,
dansen van 20.00 tot 23.30 uur. Entree € 3,-

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

COME ON... LET'S DANCE!

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

Computer Inloop in De Baselaer

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

telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

Ondersteuning
uw belastingaangifte
of administratie.
Ondersteuning
bij uw belastingaangifte
of administratie.
MKB
| 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

De film bevat komische én diep tragische
momenten, en regisseur Spike Lee werkt naar
MKB | ZZP
| particulier
Belastingaangiften
| Toeslagen
| Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie
een einde toe dat diepe indruk maakt. Een
Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
film om over na te praten. De film kreeg maar
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
liefst drie Oscars en veel andere filmprijzen.
Aanvang: 19.30 uur, kaartverkoop
19.00 uur
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie
én in de voorverkoop bij de receptie van
Het Spoor, : 013 542 16 64. Entree: € 4,Kapitein Nemostraat 90
incl. filmkaartje, portie popcorn, drankje en
06 - 51 25 11 63
hartig hapje. Reserveren is niet mogelijk.
Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
info@autozorgmutsaers.com
Bij iedere voorstelling zijn er twee
Cliënten uit de Zorg ●
www.autozorgmutsaers.com
vrijkaartjes te winnen!
Volgende film: 20 september.

De computer Inloop is verplaatst van de
donderdag naar de dinsdag,
van 19.30 tot 21.00 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
slechts € 2,- per bezoek.
De beginners- en de fotobewerkingscursussen zijn voorlopig gestopt. 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 (let op
vakantieopeningstijden wijkcentrum
De Basselaer!) of stuur een mail
naar : cursussen@baselaer.nl
of bel naar De Baselaer
: 013 543 59 09

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

Dansen op Zuid-Amerikaanse klanken
Liefhebbers van dans en beweging kunnen op donderdagavond in Wijkcentrum Het Spoor meedoen met Zumba-lessen, onder leiding van
instructrice Sonia Julia Rosales Pérez.
De van oorsprong Peruaanse vertelt: “Een van mijn hobby’s is dansen, dat zit in mijn bloed. Het Zuid-Amerikaanse ritme en plezier
wil ik graag met jullie delen. Het maakt niet zoveel uit of je goed danst of niet, het belangrijkste is ervan te genieten en de dagelijkse
zorgen te vergeten, het gaat om beleving van dans en muziek; samen, echt super gezellig! Mijn motto is maak een FIESTA van je leven
met de Latijns-Amerikaanse bewegingen en muziek, dat is echt genieten. Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op LatijnsAmerikaanse dansstijlen, zoals de Salsa, Merengue, Axé, Samba, Cumbia en Reggaeton. Zumba is een intensive cardio-workout!”

Makkelijke moves voor iedereen op de Latin hits van nu!
Ze maakt duidelijk dat iedereen welkom is: “Zumba biedt deelnemers van niet-Nederlandse afkomst ook de mogelijkheid om verder te
integreren in de Nederlandse maatschappij, en het Nederlands te oefenen en te verbeteren. Dat laatste geldt ook voor mijzelf, want ik kom
oorspronkelijk uit Peru en mijn moedertaal is Spaans.”
Sonia Rosales heeft een gezellige NOCHE LATINA voorbereid voor jou en ziet je graag in de les! (Vakantie: 4 juli t/m 15 aug.).
Meer informatie over tarieven en aanmelden, mail naar : zumbasonia@hotmail.com

Zumba met Sonia Rosales, danstraining op Latijns-Amerikaanse muziek. Elke donderdag 19.00 tot 20.00 uur in Het Spoor.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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: www.facebook.com/BeautyTalkbyLANETTE
Veel technieken die geïntroduceerd worden in Nederland komen uit
Amerika. HydraFacial is zo’n behandeling. HydraFacial is een revolutionaire
behandeling, die binnen en buiten Nederland door modellen, acteurs
en andere celebrities wordt gebruikt om er stralend uit te zien.
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HydraFacial

HydraFacial is een krachtig hydraterende,
peelende behandeling met water. Deze
gezichtsbehandeling doet veel dingen tegelijk.
Het reinigt de huid, verwijdert onzuiverheden
en fijne rimpeltjes, voedt de huid en stimuleert
de huid, waardoor deze steviger wordt en er
jonger uitziet. Het resultaat is direct al na de
eerste behandeling zichtbaar: een super
gezonde, egale en stralende huid! Vandaar
die populariteit bij de celebrities in Hollywood.
Lanette heeft als eerste deze techniek naar
Tilburg gehaald.

Statiegeldactie stichting
Vrienden van De Bijsterstede
en Plus IJsselstein.
Zoals u wellicht weet, stelt de stichting
Vrienden van De Bijsterstede zich o.a. tot
doel om zoveel mogelijk activiteiten voor,
en persoonlijke wensen van, bewoners
van De Bijsterstede te realiseren.

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

Nu altijd 10% korting voor 60-plussers.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Om deze stichting hierin te ondersteunen
wordt in samenwerking met Plus IJsselstein
aan de Besterdring 110, van 1 t/m 31 juli
een statiegeldactie gehouden. U kunt
gedurende die maand het bedrag van uw
emballagetegoed aan deze stichting doneren.
Alle tegoeden die uit deze actie gegenereerd
worden, komen volledig ten goede aan bovengenoemde stichting.

LANETTE Institute voor mannen en
vrouwen.
LANETTE Institute

Sint Pieterspark 69

: 013 785 75 87

: www.lanette.eu

Dank je wel alle
adverteerders WTON
Uitgever Persoonlijke kunst en creatie maakt
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Maar
zonder de adverteerders van de wijkkrant
was er geen Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.

Draagt u De Bijsterstede-bewoners een warm
hart toe en wilt u bijdragen aan de doelstelling
van de stichting Vrienden van De Bijsterstede?
Dan kunt u dit doen op een tweetal manieren:

Wilt u snel naar de websites van de
adverterende ondernemers? Ga naar de
adverteerderspagina van de Wijkkrant Tilburg
Oud-Noord : persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord

1. Door uw emballagebon te deponeren in de
daarvoor bestemde box, die aanwezig is in
supermarkt Plus IJsselstein, Besterdring 110.
2. Door uw lege fles(sen) in de emballagecontainer te deponeren bij de hoofdingang
(tegenover de receptie) van De Bijsterstede.

Op de startpagina van de WTON :
persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord kunt u oude
edities, uitgaveplanning en deadlines,
artikelvoorwaarden en de prijzen van de
advertentieruimte downloaden.

Elke donatie is welkom.

Ook adverteren in de WTON?
Stuur een e-mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Ook adverteerders gezocht voor een nieuwe
carnavalskrant, de KruikenBODE:
voor en over de carnavalsverenigingen
in Tilburg. Voor alle bewoners van Tilburg
wordt de KruikenBODE gratis
aan huis bezorgd in januari 2020.
Meer informatie:
persoonlijkekunstencreatie.nl/
kruikenbode en pagina 14
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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.

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

Het is weer zwemweer!
En dan wil ik toch even waarschuwen voor
de ziekte van Weil of leptospirose. Dat is
een bacteriële ziekte die wordt verspreid
door rattenurine in zwemwater, grondwater
en op gras en zo. Maar ook door bloed en
urine van zieke honden en koeien. En het
is eveneens besmettelijk voor de baasjes.
Vorig jaar zagen de dierenartsen Huib
Broekhuizen en Roy Westerlink de ziekte
opduiken in hun kliniek in Oosterhout. Ze
vertelden in het Brabants Dagblad (november
2018) dat ze zich ernstige zorgen maakten dat

de ziekte vaker gaat voorkomen. Reden: (ik
citeer): “‘Mensen laten minder vaak hun
dieren vaccineren. Mensen beseffen niet
altijd dat niet inenten ook gevaarlijk is voor
de algemene volksgezondheid. Er zijn ziektes
die overdraagbaar zijn van dier op mens. De
ziekte van Weil is daar een voorbeeld van’,
aldus Broekhuizen”.
Soms laten mensen hun hond titeren. Daarbij
wordt in het bloed gecheckt of de inentingen
nog voldoende beschermen. Maar dat kan
alleen voor de virusziektes, zoals Honden-

ziekte, Parvo en het Adenovirus, en niet op
de bacterie van de ziekte van Weil. Die moet
jaarlijks geënt of geboosterd (herhaald)
worden.
De ziekte van Weil kan soms vage klachten
geven zoals (spier)pijn, koorts, niet eten, soms
diarree en braken, en in ernstige gevallen kan
het nier- en leverschade veroorzaken. In het
slechtste geval kunnen we de patiënt niet
redden, in het beste geval is hij levenslang
nierpatiënt.
Enten voorkomt dus een hoop dieren- en
mensenleed.
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Iedereen kan schilderen!

Inloophuis Midden-Brabant

Weet jij wat schilderen voor jou kan doen? Behalve dat het een plezierige bezigheid is,
kan het ook je mentale en lichamelijke gezondheid vergroten door de rust waarmee je
omgeven bent en het therapeutische effect daarvan. En er zijn nog veel meer redenen
om een kwast of een penseel op te pakken om het schilderen eens uit te proberen!
Door je op de details van een onderwerp te
richten, verbeter je niet alleen je concentratie
maar zal ook de stress in je hoofd verminderen
en daarmee ook de spanning in je lichaam
afnemen. Ook zal je merken dat je motoriek
en oog-handcoördinatie verbeteren en dat
is iets waar je in het dagelijks leven zeker
voordeel van hebt. En je hoeft niet bang te
zijn dat je niet creatief bent: er leven altijd
wel ideeën, alleen ben je daar misschien
zelf nog niet helemaal van op de hoogte.

Wekelijks biedt Inloophuis MiddenBrabant 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.
Je bent meer dan welkom! Doen. Met kanker.

Begin gewoon. Onbewust vergroot je je
creativiteit. Ondertussen word je kritisch op
jezelf en word je gedwongen na te denken
om het beste resultaat te bereiken:

juli/zomer 2019

Actie
buurtbewoners
Museumkwartier
tegen afval heeft
resultaat
Met de kreet “Bent u dit ook beu?” begon Peter Verbraak (Galerie Pjotr) begin maart in de
omgeving Goirkestraat/Bisschop Bekkerslaan een enquête tegen het bijplaatsen van afval
bij de textiel- en glascontainer.
Het bleek dat veel omwonenden dit zeer beu waren en dat er de afgelopen jaren diverse
klachten naar de gemeente gestuurd zijn. Er werden ruim 100 enquêteformulieren teruggestuurd. Met dit resultaat ging Peter naar de raadgriffie om een ingang bij de gemeenteraad
te krijgen. Op 25 april hebben de raadsleden Ton Gimbrère (CDA) en Linda Oerlemans
(Ons Tilburg) een gesprek gehad met enkele ondertekenaars.
Er was ondertussen ook al contact met de leidinggevenden van het BAT. Zij waren het erover
eens dat al die troep in het Museumkwartier geen visitekaartje voor Tilburg is en dat het veel
ergernis oplevert voor de omwonenden. En toen ging het snel. De stoeptegels, die sterk
vervuild waren door het lekken uit de glascontainer, werden vervangen. En op woensdag
15 mei werd de textielcontainer weggehaald.
Deze actie geeft aan dat samen aan de bel trekken meer resultaat kan hebben dan in je eentje
mopperen, en dat er binnen de Gemeente Tilburg raadsleden zijn die luisteren naar de
problemen en meedenken over oplossingen.
Dat we niet meteen van het bijplaatsprobleem af zijn is wel jammer, want er zijn nog
steeds personen die deze plek als stortplaats zien. Het is
belangrijk dat wanneer er weer bijgeplaatst wordt,
dit te melden. Dat kan via : buitenbeter.nl

Welke kwast gebruik ik? Waarom komt die
kleur niet mooi uit? Wat zie ik daar nou?
Het zijn maar enkele vraagstukken die voorbij
kunnen komen en het vergt doorzettingsvermogen om die aan te pakken. Eenmaal
verwerkt heb je een groter zelfvertrouwen,
een groot gevoel van voldaanheid, een
positievere mindset en voel je je ontspannen.

Nieuw
logo
Schônste wijk
Hallo
Twan,

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

Kortom, schilderen bevordert je welzijn als
persoon. Het helpt je mentaal en emotioneel,
en het scherpt de zintuigen en motorische
vaardigheden aan. Iedereen kan het, ook jij!
Het sluit exact aan bij onze doelstellingen
om positieve gezondheid te bevorderen en
de kwaliteit van leven te verhogen, wanneer
je op welke manier dan ook met kanker te
maken krijgt. Een bekend gezegde is:

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

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Je hoeft niet te praten om uit te leggen
hoe je je voelt. Vertel je verhaal nonverbaal op een doek. Het is jouw beeld.

Een nieuw logo voor
enkele jaren geleden een
SchônsteWij
wijk,hebben
een
programma van Buurtcultuur Tilburg1.in onze
Het wijk
logo van AF-Erkend moet
om het hier nog mooier,
Garantie.
schoner en leuker te maken.

Je weet nog waar je die kunt
Zeedauw
2. De maatStudio
van de
advertentie m

ontwierp het logo
met gebruik van
Wil je dit ook voor
ons doen?
het lettertype
TilburgsAns.

En ik ben vast vervelend, maar ik mo

Van (plastic zwerf)afval uit de wijk gaan we
Ik hoop dat het je lukt om mij de adv
mooie, nieuwe dingen maken. Eind juni is de
eerste muurschildering aan de Dessinateurstraat
Voorende
zekerheidorganiseren
doe ik dewe
adverten
aangebracht
in september
een buurtmiddag met de buitenbios op het
schoolplein van BS De Vijf Hoeven als afsluiting.

Mooiste plekjes

Heb jij in onze wijk een plekje dat voor jou
bijzonder is met een verhaal? Maak er een
foto van en deel die samen met je verhaal.

Inloophuis Midden-Brabant heeft sinds
kort ook op woensdagmorgen een nieuwe
schildergroep. Voor meer informatie en
inschrijven zie : inloophuismiddenbrabant.
nl/activiteiten/#workshop-schilderenmet-olie-en-acrylverf/11914.

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

Juli/augustus-markten in Tilburg

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

E-mail je foto met
je verhaal of zet
hem zelf in het fotoalbum op facebook.
: schonstewijk@
gmail.com
: schonstewijk.nl
: fb.com/groups/
schonstewijk
Ken jij het verhaal achter de
rammenkoppen? Deel het met ons.
Zie ook puzzelopgave pagina 14

Kom naar de gezellige markten bij u in de buurt
Bent u op zoek naar dat ene kopje van een servies, speelgoed
voor uw (klein)kind of een boek om deze zomer te lezen? Dit alles
en nog veel meer wordt u deze zomer aangeboden op de kramen
van de vlooienmarkten bij u in de buurt. Gezellige markten met
muziek en een terrasje voor een drankje en een lekker hapje.

Wilt u zelf graag een kraam huren?
Dat kan:
Aanbieding:
7 en 14 juli: € 20,- per kraam
€ 35,- voor twee kramen.

op evenemententerrein ‘t Laar, Laarveld-West,
op het terrein van voetbalvereniging FC Tilburg,
Spoordijk 30,
Zondag 11 augustus: op het voormalige terrein van
voetbalvereniging RKTVV, Rueckertbaan 207
Zondag 25 augustus: op evenemententerrein ‘t Laar, Laarveld-West.

11 en 25 augustus: € 27,- per kraam of
€ 45,- voor twee kramen.
Meld u aan via de website of telefonisch.

Openingstijden zijn van 09.00 tot 16.30 uur.
Entree € 2,50 per persoon en kinderen t/m 12 jaar gratis.

info@deevenementenlijn.nl
www.deevenementenlijn.nl

Zondag 7 juli:
Zondag 14 juli:

De Evenementenlijn V.O.F.
0416 530 502

06 51 21 79 20

!Let op: speciaal voor lezers van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord: een gratis kop koffie tegen inlevering van deze volledige advertentie!
Geldig op de vlooienmarkten in Tilburg van zondag 7 en 14 juli, 11 en 25 augustus. Inleveren bij de muziekstand.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

6

juli/zomer 2019

KinderToppers is voor alle kinderen in de wijk Tilburg Oud-Noord.
Wil je iets vertellen over wat je hebt meegemaakt, mail het naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De redactie van de WTON wenst jullie een
en hoort graag de vakantieverhalen vóór 23 augustus voor in de editie van september.

fijne zomervakantie

Ontdekstation013
en Vincents Tekenlokaal in de zomervakantie
Activiteiten

Blijf je gezellig in Tilburg tijdens de zomervakantie? Kom dan naar Ontdekstation013!
Maak je eigen raket of robot. Of ontdek wat je allemaal kunt doen met water in onze nieuwe
ontdektuin Bouw je eigen waterbaan of maak olifantenbubbels. En terwijl jij lekker nat wordt,
genieten je ouders van een drankje op het terras! Is het een keertje regenachtig? Dan kun je je ook
prima binnen vermaken. Maak je eigen film of journaal met het green screen, leer vliegen met
een drone of kruip achter een tekentablet en maak prachtige creaties met ontelbare kleuren. Dit
is ook een heel leuke activiteit om samen met je vader, moeder, opa en oma te komen doen.

.

Ben jij De Nieuwe Vincent?

Weet je dat Vincents Tekenlokaal weer is gestart met het tekentalentenprogramma De Nieuwe Vincent?
Als tekenen je grootste hobby is en je bent tussen de 10 en 14 jaar oud, stuur dan je allermooiste
tekening in en wie weet word jij De Nieuwe Vincent 2019. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 augustus!
Kijk snel op : denieuwevincent.nl

Stadsgezichten tekenen voor volwassenen

In de zomerperiode organiseert Vincents Tekenlokaal in samenwerking met Tijdlab workshops
Stadsgezichten tekenen. Met een groepje van maximaal 10 deelnemers trek je een middag de stad in
en ga je onder begeleiding van een professionele kunstenaar zelf aan de slag.
Kosten: € 15,- p.p. voor een middag van 3 uur. Heb je hiervoor belangstelling?
Mail naar : boekingen@vincentstekenlokaal.nl, dan kom je op de mailinglijst en ontvang je binnenkort
hierover meer informatie.

Jouw rode haren in de spotlights!

Op 24 en 25 augustus strijkt het Roodharigenfestival neer in Tilburg!
Speciale
openingstijden in
de zomervakantie!
Van 6 juli t/m 11 augustus zijn
we open van woensdag
t/m zondag van 11.00 tot 17.00
uur. Ook tijdens de kermis!

In Vincents Tekenlokaal kun je je eigen portret tekenen. Of jij dat ook kunt? Ja hoor!
Op een digitale tekentablet leer je snel alle mogelijkheden kennen en ga je trots
met je eigen portret naar huis.
In het Ontdekstation013 maak je je eigen onvergetelijke filmpje met het green screen!
Hoe kom je aan die rode snor? Of dat rode okselhaar?
Kortom: rood haar is de rode draad. Tijdens het Roodharigenfestival is het gratis toegang voor alle
roodharigen, en voor hun medebezoekers is de entree de helft van de prijs!

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

MUSEUM OP
KINDERCAMPUS
OCULUS
1 t/m 4 juli,

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

van 13.00 tot 15.00 uur.
Kindercampus Oculus, Bankastraat 2
Wij nodigen de ouders
van onze kinderen,
maar ook alle andere
belangstellenden
uit onze wijk
van harte uit om een
bezoekje te komen
brengen aan ons
museum. Jullie worden
verwelkomd
en rondgeleid door
de kinderen zelf.

Kermis in de klas
Twee jaar geleden was de start van het project
Kermis in de klas.
Dat wordt in 2019
uitgebreid met
nieuwe onderdelen.

kermisindeklas.nl

Nieuw!

Kindercampus
Oculus werkt nauw
samen met Stichting
Kunstkabaal.
Twee keer per jaar
verzorgen zij
een workshop
voor iedere groep,
wat resulteert in
een expositie. De
workshops zijn
gekoppeld aan de
Jeelo-projecten. Deze
keer is dat “omgaan
met de natuur”.

Hamsterrace
Door zinnen foutloos
en zo snel mogelijk
over te typen, laat
je een hamster over
een parcours racen. Speel het met je klasgenoten
of je vrienden. Kijken wie er het eerste is.

Nieuw! kerm

is rec epten

Maak zelf
oliebollen
of een
suikerspin.

Doel van Kermis in de klas is om kinderen op een leerzame en speelse
manier kennis te laten met de kermis en wat die betekent voor Tilburg.
Op de site ook lesmateriaal, en een

(inleveren voor 19 juli)

zodat kinderen helemaal in de stemming komen voor de opening op 19 juli.
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De eerste taarten
zijn uitgedeeld!
We willen graag dat iedere bewoner van wijk
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ACTIVITEITEN
Stichting Stadstuin Theresia
OP ZONDAG IN DE STADSTUIN

Theresiastraat 15a, meer informatie en andere
(vaste) activiteiten : stadstuintheresia.nl. Voor alle
activiteiten geldt: graag aanmelden uiterlijk 4 dagen van tevoren via mail of doe een briefje in de bus. Voor vragen en
aanmelden: : info@stadstuintheresia.nl, : 013 590 70 30

Zondag 14 juli - Zomerse Ice Tea zelf maken
Ben je niet op vakantie en wil je heel graag leren om zelf je Ice Tea te maken? Neem je
eigen halveliterflesje mee en je kunt wat van je eigen gebrouwen thee mee naar huis
nemen. En wat recepten. Programma: 13.00 uur brunch, en aansluitend van 14.00 tot 17.00 uur
workshop Ice Tea maken. € 2,50 brunch incl. koffie/thee en € 2,50 voor de workshop.
Zondag 28 juli - Kermisbrunch
Van 13.00 tot 17.00 uur, € 2,50 brunch incl. koffie/thee.
Zondag 11 augustus - Verrassingsbrunch Thuis in de Stadstuin
Van 13.00 tot 17.00 uur, € 2,50 brunch incl. koffie/thee.
Zondag 25 augustus - In gesprek met Elle en Erik.
13.00 uur brunch € 2,50 incl. koffie/thee, vanaf 14.00 uur vertellen Brunch met
kinderboeken-schrijvers Elle van Lieshout en Erik van Os over schrijven en eigen werk.

Theresia ons platform gaat bezoeken en
gebruiken.
Daarom hebben we vorige maand huis-aanhuis een yer bezorgd, waarin alles nog eens

Wijkraad

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

helder op een rijtje gezet is. Hieraan hebben
we tevens een taartactie gekoppeld...
Veel bewoners van wijk Theresia hebben
spontaan meegedaan en de achterkant van
de yer duidelijk zichtbaar opgehangen ter
promotie, waarvoor onze dank namens de wijkraad. Op bijgaande foto’s ziet
u enkele Thuis in Theresia taartwinnaars, die van penningmeester Sandro
Statie hun traktatie krijgen:

Wijkraad Loven-Besterd staat voor u klaar
Door: Marion Brangers
Beste buurtbewoners,
Deze maand konden we weer eens ervaren hoe
geweldig het is om in onze wijk te wonen. Het 100
jaar Loven feest op 15 juni was grandioos. Nu op naar de volgende honderd jaar!
Ontmoeting
Wist u dat er in de Enschotsestraat een ontmoetingsruimte is voor mensen die het
leuk vinden om eens iets anders te doen dan anders? Zo is er de mogelijkheid
om aan theater deel te nemen, of gratis een bakje koffie te doen. (‘Bakkie Pleur’.
Het kunstenaarscafe van The Living Museum) Gezellig kletsen met iedereen. Je
teken- of knutselervaring te delen. Niks moet, en van alles kan. Gratis en kosteloos
jezelf vermaken, wie wil dat nou niet? Enschotsestraat 250-01 zie openingstijden:
thelivingmuseumtilburg.nl
Groene voortuin
Heeft u al een foto gemaakt van uw voortuintje? Als u deze opstuurt ontvangt u € 25,-.
Mooi toch; zo dragen we allemaal iets bij aan natuur, en het is ook nog eens een
geweldig gezicht. Kijk voor tips op de website: www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg

Kermis
Nog even en Tilburg viert weer zijn beroemde kermis. Voor veel mensen een plezierige
tijd, maar vergeet de omwonenden niet. Zij hebben soms echt last van het geluid
dat daarmee gepaard gaat. Ikzelf heb de test ondergaan, en moet zeggen dat het
inderdaad hinderlijk is. Toch geeft het ook veel plezier: gratis muziek! En het is leuk
voor alle leeftijden en culturen. Maak zelf ook een rondje en geniet ervan.

Molenbochtstraat, grenzend aan de kermis op het Besterdplein

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een
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

Handje helpen
Kijk eens wie er bij jou in de buurt een helpende hand kan gebruiken. Schaam je niet
om hulp aan te bieden, mensen die hulp nodig hebben durven het dikwijls niet te
vragen. Ook zijn er ontzettend veel alleenstaanden die niet goed uit de voeten kunnen.
Ga ze een handje helpen, of gewoon een praatje maken. Laat ons weer wat meer
echt contact hebben. Persoonlijk contact is zoveel gezonder voor geest en lichaam.
En maak weer wat grapjes, net als vroeger. We zijn allemaal mensen en lachen is
gezond!
Verhalen delen
Wilt u uw verhaal in de wijkkrant delen? Of zijn er andere dingen die volgens u
aandacht vragen? Laat het ons weten. We springen graag voor u in de bres. Maak
een afspraak met onze columnist dan maakt zij er een mooi stukje van voor in de
wijkkrant: marionbrangers@gmail.com

Meer informatie over de wijkraad Loven-Besterd:
www.facebook.com/LovenBesterd - www.loven-besterd.nl
mail naar: info@loven-besterd.nl
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Vakantie: de uitgelezen tijd voor een boek
Door: Hennie van Lare
Voor veel mensen is de zomervakantie dé tijd om een boek te lezen. De
een heeft een voorraadje om de zomer dicht bij huis door te komen, de
ander neemt een stapel mee in het vliegtuig. En dan liefst een digitale
stapel, want een e-reader is een stuk lichter om mee te nemen.
Wie van lezen houdt, kiest vaak voor een
roman. Zelf heb ik jaren geleden het korte
verhaal ontdekt, en ik ben er echt een liefhebber van geworden. In Nederland is het
genre niet zo populair en er worden relatief
weinig verhalenbundels uitgegeven, al komt
daar de laatste tijd wel verandering in. Maar
het is niet te vergelijken met de aandacht
in Verenigde Staten, waar met name sinds
de jaren ‘50 schrijvers faam hebben
verworven met korte verhalen.
Een bekend voorbeeld is Ernest Hemingway,
die naast verhalen natuurlijk ook veelgeprezen romans schreef. Er zijn echter ook
schrijvers die uitsluitend met korte verhalen
beroemd zijn geworden. Een van de grootste
Amerikaanse schrijvers van het korte verhaal
was Raymond Carver. En dat het genre in de
VS tot op de dag van vandaag enorm veel
belangstelling krijgt, blijkt wel uit het feit dat
de jonge talentvolle schrijfster Kristen
Roupenian viral ging met haar verhaal
Cat Person nadat het in The
New Yorker was gepubliceerd.
In Nederland hebben we
onder anderen J.M.A.
(Maarten) Biesheuvel,

naar wie ook een prijs voor korte-verhalenschrijvers is genoemd. Om verhalen te
promoten wordt er jaarlijks de Week van het
Korte Verhaal georganiseerd.
Voor wie niet alleen graag leest, maar ook
zelf verhalen schrijft, is het mogelijk om mee
te doen met schrijfwedstrijden. Zo is er ieder
jaar, gekoppeld aan het festival, de Grote
Lowlands Schrijfwedstrijd. Het afgelopen jaar
behaalde ik met mijn inzending de longlist,
en daarmee publicatie in de digitale uitgave
van de twintig beste inzendingen van 2018.
Mijn verhaal heet You can’t make an omelette
without breaking eggs. (Schrik niet, het is
gewoon in het Nederlands geschreven.) Het
is samen met de andere verhalen gratis te
lezen. Download daarvoor het e-book (in pdf)
via de link : bit.ly/schrijfwedstrijdLL18
Hopelijk krijg je ook de smaak te pakken, en
duik je deze zomer eens in een verhalenbundel. En misschien ga je wel zelf schrijven!
Met veel plezier geef ik schrijfcursussen
en workshops in Tilburg en omgeving.
Meer informatie vind je op
: www.schrijfwerkplaats.com
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You can’t make an omelette without
breaking eggs
In de periode dat ik in de caravan naast de tomatenkwekerij bivakkeerde, had ik na mijn werk geen
zin om voor mezelf te koken. Ik zat aan een bord
gebakken eieren – voor iets anders heb ik ook geen
talent – toen Fons ineens belde. Fons was de minnaar
van mijn vrouw en hij zou de vader worden van ons
kind, maar zover is het niet gekomen.
Ik had er niet op gerekend dat hij contact met me
zou zoeken.
‘Welke Fons?’ vroeg ik toen hij zijn naam noemde.
Ik deed alsof ik van niks wist. Een klant van het werk,
had ik een afspraak gemist? Op die toer ging ik.
Het was een opwelling, hij overviel me.
‘Fons, van de tennisclub. We spraken elkaar bij de
Nieuwjaarsborrel, weet je nog?’
‘Aha, Fons… Wat kan ik voor je doen?’ zeg ik. Hij
had zo te horen geen idee dat ik op de hoogte was
van alles wat er zich afspeelde tussen hem en Janine.
‘Ik wou even bij je langskomen, even babbelen,’
antwoordde Fons.
‘Dat komt nu niet zo goed uit, ik ben op dit moment
niet thuis,’ zeg ik. Sterker nog, ik was al zes weken
niet meer thuis, dát wist Fons natuurlijk ook wel.
‘Dat weet ik,’ zegt Fons. ‘Het is een vervelende
situatie. Ik snap dat ik je ermee overval, maar ik ben
nu vlak bij waar jij zit, en ik wou dus even langskomen.’
Hij bleek al onderweg naar de kwekerij te zijn, ik
kon me er moeilijk onderuit kletsen. Ik keek door
het kleine raampje naar buiten. De ondergaande zon
weerkaatste in de geblindeerde ramen van de kassen.
De lampen konden ieder moment aan gaan. …
Verder lezen? Download het gratis e-book : bit.ly/schrijfwedstrijdLL18. Of lees het
online via : www.issuu.com, vul als zoekterm in: lowlands schrijfwedstrijd 2018
You can't make an omelette without breaking eggs staat op p. 79

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dinsdag 2 juli: Creative Coding Tilburg
DigiLab, 20.00 tot 21.30 uur, toegang gratis

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
De Kennismakerij, Bibliotheek Nieuwe Stijl, is één van de werkplaatsen van kennis en verhalen
in de Bibliotheek LocHal. Een plek die je vooruit brengt. Niet doordat je er alleen boeken leent,
maar doordat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste
technologie en met ontwikkelingen én in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio.
Samen met de naastgelegen StemmingMakerij en de verschillende labs wordt er volop
geëxperimenteerd met programmering Bibliotheek Nieuwe Stijl: het delen van kennis en
verhalen op andere manieren dan alleen via boeken.
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 1000
Meer weten over de programmering in de LocHal?
Kijk op:
: www.lochal.nl
: www.bibliotheeknieuwestijl.nl
www.facebook.com/lochal013

Creative Coding Tilburg zoekt meedenkers!

Ben je geïnteresseerd in creatief gebruik van technologie, techniek en programmeren en
vind je het leuk om events te organiseren? Kom dan met ons meedenken! In samenwerking
met de Bibliotheek LocHal en Tilburg University organiseert Creative Coding Tilburg iedere
eerste dinsdagavond van de maand een evenement.
Op het programma staan onder andere: art & science talks (waarin een wetenschapper en
een kunstenaar aan het woord komen die met dezelfde technologie werken); WYSIWYG337<
borrels (waarin je een sneak-preview krijgt van projecten-in-ontwikkeling en mee brainstormt
om deze verder te helpen); hackathons (waarbij je d.m.v. een workshop een nieuwe techniek
leert en deze direct inzet om een probleem mee op te lossen of iets nieuws mee ontwikkelt).
We komen een keer per kwartaal samen voor een brainstorm, en iedereen helpt bij het
organiseren van tenminste een evenement per kwartaal. What's in it for you? Je levert een
maatschappelijke bijdrage; organiseert
evenementen die je zelf leuk vindt; werkt
samen met een leuke groep mensen en
leert allerlei nieuwe dingen door deel
te nemen aan workshops en events.
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Wie was toch die Tilburgse pater Rutten?

Precies 115 jaar geleden werd pater Henri Rutten als missionaris van de Rooie Harten
vermoord op Papoea Nieuw-Guinea. Het was de tijd van het Rijke Roomse Leven,
waar we nu niet meer zo veel van weten. Wilt u er toch wat meer over lezen?
Henri Rutten (1873-1904) werd geboren in de Oude Kerkstraat, als oudste van
uiteindelijk elf kinderen. Veel broers en zussen hebben hem dus overleefd: Cas
Rutten had een slagerij in de Piusstraat en zijn broer Jef Rutten had een drogisterij en
verfwinkel in dezelfde straat. Zijn zus Cato Rutten had met haar man Frans Donders
een fietsenwinkel in de Anna Paulownastraat. Misschien hebt u die nog gekend?
Mieke-Nelie van der Heijden (woonachtig in Tilburg Oud-Noord en oud-redactielid
van de voormalige wijkkrant Oud-Noord) is een achternicht van pater Henri Rutten. Zij
heeft een boek geschreven over zijn leven, zijn studie in Tilburg aan het kleinseminarie
en vervolgstudies in België en Frankrijk. Ook zijn bootreis met honderden andere
mensen in 1900 via het Suez Kanaal, Azië en Australië is in dat boek beschreven.
Met oude foto's uit de periode 1898-1904 en van honderd jaar later: 2004.

Mieke-Nelie van der Heijden met een 'oud' straatnaambord in de hand, de
PATER RUTTENSTRAAT. Dit is de zijstraat van de Goirkestraat bij het Bart van Peltplein. De
oude straatnaamborden van Tilburg waren nog voorzien van 'uitleg': 1873 - 1904 MISSIONARIS
GELOOFSMARTELAAR.

Pater Henri Rutten is geboren in Tilburg en vermoord in Rabaul in de Stille Zuidzee in 1904,
met nog negen andere missiezusters en paters. Die kwamen uit Oisterwijk, Zeeland en
Duitsland. In 2004 werden er herdenkingsdiensten gehouden in Tilburg en op het eiland.
Hieronder een deel uit het boek:

Herinneringen aan Henri Rutten

Hogere studies
De student Theologie maakte
ondertussen ook vorderingen in zijn
religieuze leven en ambities. Om
missionaris te kunnen worden volgde
hij niet alleen de nodige studies, maar
legde in 1893 zijn driejarige gelofte
af, het begin van zijn leven als novice,
nieuweling. Hij was toen 20 jaar (…)
Van de stille noviciaat afdeling naar het
volle ‘scholastieke’ leven moet ook voor
Henri een grote overgang geweest zijn(…)
Intussen had het Missiehuis in Tilburg aan
de Bredaseweg zelf zijn cosmopolitisch
karakter afge-legd, en was rond 1900
geheel Nederlands. Dat betrof zowel de
geest, zeden als de taal van de leraren
en de studenten in Tilburg. Henri’s vader
moet een regelmatige bezoeker zijn
geweest van het klooster, waarvan zijn
oudste zoon Henri nu deel uitmaakte,
al zat hij helemaal in Frankrijk. In
deze fase van die studie werden de
studenten ‘Professor’ genoemd, omdat
zij ook jongere leer-lingen les en bijles
gaven en bij hen surveilleerden.
Ook bij balspelen werd Henri niet graag
gemist: hij kon goed vangen en gooien. ’s
Winters deed hij graag mee aan schaatsen winterpartijen. ’s Zomers deed hij
graag mee aan (berg-) wandelingen. Als
rasechte Tilburger was hij ook handig
in het repareren van allerlei apparaten,
groot en klein, wat hij thuis geleerd had,
anders dan jongens uit andere milieus.
Daar aan dankte hij de bijnaam van
‘de smid’ onder zijn medeleerlingen.
De vakken fysica, chemica en
mechanica lagen hem dan ook goed.
In deze jaren groeide het Missiehuis
in Tilburg ook in aantal roepingen en
leerlingen, meer dan in Frankrijk. De
vicarus apostolicus van Nieuw Guinea,
de eerste Nederlander op deze post,
Monseig-neur J. Aerts bracht als hij in
Tilburg was wel eens een bezoek aan de
ouders van zijn geliefde toe-komstige
missionaris, Henri Rutten. Toen werd
gezegd dat een leraar van een aanstaande
missio-naris goed beschouwd een
‘missionaris in de tweede macht’ was.
Intussen was zijn roeping om echt
missionaris te worden steeds verder
gegroeid. In 1896 deed hij in Borgerhout,
vlak bij Antwerpen zijn eeuwige geloften.
In een brief schrijft hij zijn ouders ‘te

hopen dat uw oudste eenmaal een goed
priester en een ijverig missionaris moge
zijn’.
Zijn verlangen om naar de Missie te gaan
groeit nog steeds, al realiseert hij zich
dat hij dan in moeilijke omstandigheden
zal leven. Jeugdige onbezonnenheid
en zucht naar het onbekende
spelen volgens hem daarbij geen
rol. ‘Ofschoon ik drie of vier jaar
zelfs nooit over de missie heb
gesproken met jullie, is de gedachte me
steeds bijgebleven schrijft hij zijn ouders
vlak voor zijn priesterwijding. Dat is op 5
augustus 1900 in Antwerpen, Borgerhout,
in aanwezigheid van zijn ou-ders en
enkele broers en zussen uit Tilburg.
In augustus 1900 is het zo ver. Van
hoger geplaatsten heeft Henri te horen
gekregen dat hij de kans krijgt om na
zijn priesterwijding naar de missie te
mogen vertrekken. Dat wordt
niet alle stu-denten toegestaan,
afhankelijk van gezondheid,
karakter en aanleg wordt
het soms afgeraden. Al
die jaren van studies
was het contact
met ouders, broers
en zussen minimaal.
Eenmaal per maand
een briefje, gemiddeld
één dag per jaar een bezoek
aan Tilburg. Of een bezoek
van zijn ouders aan de spreekkamer
van het klooster, waar hun zoon op dat
moment verblijft. Hij realiseert zich
wel dat het ouderhart pijn zal doen als
hun oudste zoon huis en haard verlaat
voor het missiewerk ver van huis.
(…)
Op 5 augustus 1900 is Henri samen
met enkele studiegenoten tot priester
gewijd in Borgerhout Antwerpen,
in aanwezigheid van zijn ouders
en enkele broers en zussen.
(…)

De zeereis in 1900
Op 13 oktober vertrok hij met een groep
andere missiezusters en missionarissen en
broeders voor een treinreis door Oostenrijk
naar Genua (Italië), waar het stoomschip
‘De Barbarossa’ voor de verdere reis klaar
lag. De reis ging via de Middellandse zee,
Suezkanaal en Colombo langs de zuidkust van
Australië naar de eilanden van Nieuw-Guinea
en Oceanië. Henri bezocht alle werelddelen, met uitzondering van Amerika(…)

Afscheidsfoto (1900) van de familie Rutten Nouwens in Tilburg bij het vertrek van de oudste
zoon, Henri Rutten, als missionaris naar zijn missiegebied in de Stille Zuidzee. Henri op de
bovenste rij in het midden (met sikje), met zijn ouders, zijn vijf broers en vijf zusters
en de hond Roosje.

Bij (…) is tekst weggelaten. Wilt u alles lezen? Lees meer over het
boek en over pater Henri Rutten: Herinneringen aan Henri Rutten
op : cubra.nl/auteurs/m-n-v-d-heijden/index.htm
Auteur: Mieke-Nelie van der Heijden.
Veel leesplezier.

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

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

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!
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Nieuws van de gemeente Tilburg
Foto: John Davids

Wie heeft er een leuk idee voor Oud-Noord?
Er is dit jaar een extra bedrag van € 46.000 beschikbaar voor initiatieven in de wijk. Dus wilt u met een
groepje ouders een leuke activiteit organiseren voor de kinderen? Samen met uw buren de straat of uw
pleintje schoner of groener maken? Voetballen of muziek maken met statushouders? Of een leuke middag
organiseren voor mensen in de buurt die weinig contacten hebben? U bent van harte uitgenodigd.
Een groot deel van het bedrag is bedoeld voor initiatieven in de Textielbuurt, het Kasteel, de Nassau,
de Curaçaobuurt, de Bouwmeesterbuurt Zuid en
het Rozenplein. In de wijktoets hebben met name
bewoners uit de genoemde buurten aangegeven dat
ze zich zorgen maken over hun buurt. Bijvoorbeeld
omdat er steeds meer zwerfvuil komt. Verder komt
uit dat onderzoek dat bewoners graag meer contacten in de buurt willen. Ook als u in een andere buurt
woont, kunt u initiatieven indienen.

Moestuinbakken in de Nassaustraat

Belangrijke meldpunten
Gemeente, politie en andere partners uit de stad werken samen om de
veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Maar ook uw hulp is
hard nodig. Zo kunt u ideeën, wensen en vragen over de wijk altijd kenbaar
maken. Ook kunt u een melding doen als u het gevoel hebt dat er ‘iets niet
klopt’ in uw buurt.

De wijkraden hebben het geld in beheer. U kunt
vanaf nu initiatieven indienen:
• Voor Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt kan dat
bij Natascha Verhaaren van de gemeente*
of bij de wijkraad (bas@goirke-hasselt.nl).
• Voor Groeseind-Hoefstraat, Loven-Besterd en
Theresia kan dat bij Paul van Esch van de gemeente* of bij de wijkraden
info@de-ring.org, info@loven-besterd.nl of
wijktheresia@gmail.com. Wilt u uw idee eerst
nog bespreken, dan kunt u contact opnemen met
Natascha, Paul, of met uw wijkraad.

Denk mee over speel-sportveld
Aan de Hendrik van Tulderstraat ligt een openbaar
sport- en speelveld, dat ook door de aangrenzende
basisschool de Vijfhoeven wordt gebruikt tijdens
pauzes en de lesuren. De wens van de basisschool en
van de buurt is al langere tijd om dit opnieuw in te
richten. Na schooltijd wordt het veld gebruikt voor
onder meer basketbal en voetbal door jongeren uit

de Nassau, de Bouwmeesterbuurt en zelfs ver daarbuiten. Het veld heeft zijn beste tijd gehad. De
afwatering is een probleem en in de winter is het
erg glad. Dat geldt zowel voor het basketbalveld als
voor het naastgelegen met trottoirtegels verharde
trapveld. Wie wil meedenken over de nieuwe inrichting?

Vervangen deel beplanting Sint Pieterspark
De rododendrons waren de afgelopen jaren al
meerdere keren vervangen. De gemeente besloot
daarom, mede op advies van Groen Xtra, alle rododendrons uit het Sint Pieterspark te vervangen. Er
zijn klimaatbestendige heesters en vaste planten
voor teruggeplaatst. Deze trekken meer verschillende dieren aan en zorgen voor diversiteit in het park.
Bovendien kunnen deze planten beter tegen hevige
regen en extreme droogte.

De mannen van Groen Xtra hebben 2.000 nieuwe
planten op het Sint Pieterspark geplant. Deze
vervangen de rododendrons, waarvan er veel de
extreme droogte van vorige zomer niet hadden
overleefd.

In totaal komen er ongeveer 6.500 nieuwe planten.
De rest van de nieuwe beplanting zal in het najaar
worden geplant, omdat het seizoen nu voorbij is.
De vakken die nu niet zijn beplant, worden ingezaaid
met éénjarige planten zoals afrikaantjes en lupinen
die weer een voedzame bodem vormen voor het
volgende seizoen.

*CONTACT

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

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

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

Heeft u het gevoel dat er 'iets niet klopt' in uw buurt? Meld dit dan altijd!
Hieronder vindt u de meldpunten.

POLITIE
Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
GEEN SPOED, WÉL POLITIE
0900 - 8844 • www.politie.nl/melden
WILT U ANONIEM EEN MELDING DOEN?
Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 (melders blijven altijd anoniem)
www.meldmisdaadanoniem.nl
TIP OF MELDING OVER UW BUURT
Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels?
Een omgewaaide boom? Andere meldingen, tips over uw buurt?
www.tilburg.nl/melden of download de gratis BuitenBeter app via
www.buitenbeter.nl. Of bel 14 013 (maandag t/m vrijdag tussen 08:00
en 18:00 uur).
MELDINGEN OVER UW BUURT
Via www.overheid.nl kunt u op de hoogte blijven over vergunningen voor
activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt
u hier de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee
maanden.
ILLEGALE KAMERVERHUUR
Als er drie of meer kamers worden verhuurd in één pand moet er een kamervergunning zijn verleend. Op www.tilburg.nl/kamerverhuur staat een lijst
met alle kamerverhuurpanden in Tilburg. Heeft u vermoedens van illegale
kamerverhuur en staat het pand niet op de lijst? Maak hier dan een melding
van door te bellen naar 14 013 of mail naar kamerverhuur@tilburg.nl.
BIJSTANDSFRAUDE
De gemeente controleert of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels
houden. Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden op www.tilburg.nl
(zoek op 'fraude') of bij de fraude meldlijn (tel. 14 013). Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Paul van Esch
omgevingsmanager Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat
en Theresia
paul.van.esch@tilburg.nl • 06 10 96 21 93
Jaap Quispel
wijkregisseur Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
jaap.quispel@tilburg.nl • 06 51 78 38 70

U kunt denken aan de volgende zaken:
• Vermoeden van een hennepkwekerij
• Vermoeden van productie of opslag synthetische drugs
• Vermoeden van illegale kamerverhuur
• Vermoeden van prostitutie
• Vermoeden van uitkeringsfraude
• Vernieling van straatmeubilair of openbaar groen
• Overlast van zwerfafval en illegale stort
• Overlast van honden (hondenpoep of niet aangelijnd)
• Overlast van fietsen
• Fout en gevaarlijk parkeren

RUZIE OF GEWELD
Geweld in huiselijke kring? Of het om uzelf gaat of om iemand anders. Als u
het zeker weet maar ook als u al een tijdje rondloopt met een vermoeden.
Kijk voor hulp en advies op www.veiligthuismiddenbrabant.nl of bel met
Veilig Thuis, 0800 - 2000 (gratis en altijd bereikbaar).
V.l.n.r. Inez, Paul, Jaap en Natascha

Meer informatie

Ook voor vragen kunt u met ons contact opnemen.
Volg ons via Twitter: @oudestadtilburg

RUZIE MET DE BUREN?
www.buurtbemiddelingtilburg.nl
AdviesPunt: 013 - 549 86 46.
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Stichting Leergeld Tilburg

Alle kinderen mogen meedoen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Tilburg wil deze
kinderen mee laten doen en biedt hun een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op kinderen
tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.
Startersbox
Het nieuwe schooljaar op een nieuwe
school begint vaak met de aanschaf van vele
schoolbenodigdheden. De Startersbox is voor
jongeren die van groep 8 naar het eerste jaar
van het voortgezet onderwijs gaan. Hebt u
een laag inkomen en een kind dat dit jaar
naar de brugklas gaat? Dan komt u misschien
in aanmerking voor een tegemoetkoming
in de kosten.
U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor
bijvoorbeeld: de ouderbijdrage, schoolspullen,

een schooltas, verplichte gymkleding, of
andere zaken die u moet kopen voor school.
Als wij uw aanvraag ontvangen, kijken we
wat er mogelijk is. Het is belangrijk dat u eerst
een aanvraag doet, voordat u zelf iets koopt.
Zo weet u wat er wordt vergoed.
Inloopspreekuren
Kijk op de website van Stichting Leergeld
Tilburg of u binnen de norm valt. U kunt
hier meteen een aanvraag doen.

Bezoekt u liever een
spreekuur, dan kunt u
daar ook uw aanvraag
doen. Op de website
vindt u informatie over onze
spreekuren op diverse
plaatsen in Tilburg.
Inloopspreekuren in de wijk:
Locatie Vluchtelingenwerk, Wilhelminapark 62
Op donderdag 11 juli, 8 en 22 augustus,
12 en 26 september, van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom naar het Spoorpark!
Trots op het gebouw van scouting Esjeeka
vertelt kwartiermaakster Rolien van Swam
dat ze nog enthousiaste vrijwilligers zoeken:
: esjeeka.nl/over-esjeeka/vrijwilligers

Stichting Leergeld Tilburg is op bepaalde
dagen ook telefonisch te bereiken zie :
leergeld.nl/tilburg. Meer regelingen van
T-Kindpakket : tilburg.nl/inwoners/
laag-inkomen/t-kindpakket

28-30 juni buurtcamping
Het Spoorpark was nog maar net geopend en kinderen speelden al in het water
dat onderdeel is van Levend Water van kwartiermaakster Lucy Bathgate. Op de
achtergrond De Rits van kwartiermaakster Marieke Vromans

Stadscamping Tilburg

Van 28 t/m 30 juni mogen Tilburgers voor het eerst een
weekend lang in het net geopende Spoorpark vakantie vieren!
Waar reguliere parkbezoekers het park vóór sluitingstijd
moeten verlaten, mogen kampeerders op De Buurtcamping
in het park blijven. Zij kunnen daardoor optimaal genieten
van de nieuwe parkbeleving.
Kampvuur, optredens en de traditionele bingo.
Informatie en tickets : stadscampingtilburg.nl/buurtcamping

Een paar jaar geleden kocht
de gemeente Tilburg het
(voormalige) Van Gend en
Loosterrein (VGL-terrein).
Het terrein is 7,5 ha. groot,
is centrum-stedelijk gelegen
en maakt deel uit van de
spoorzone. Heel Tilburg
keek uit naar het moment
dat het Spoorpark open ging voor
iedereen. En dat is nu een feit!
Spoorpark geopend voor publiek
In het weekend van 21 juni werd het park
officieel geopend. Kom jij deze zomer ook
eens struinen? Tot ziens!
De vaste bewoners van het Spoorpark zijn :
Scouting Esjeeka, T-Huis, De Rits, Outdoor
Urban Sports, BeweegR, Stadscamping,
Levend Water en de Kempentoren.
U bent als bezoeker van harte welkom.
: spoorparktilburg.nl/over-het-spoorpark

Save de date voor twee leuke creatieve events in oktober 2019!
Voordat de zomer losbarst, willen we je graag op de hoogte brengen van twee creatieve events die wij in oktober gaan organiseren in de
industriële Koepelhal in Tilburg.
PaperPassion 18, 19 en 20 oktober
Het event voor Paperlovers. Knip, plak, schets, kleur,
schrijf, verf en bewonder! PaperPassion is het enige
event in Nederland dat zich voor 100% richt op
creatievelingen met een passie voor papier, foto’s,
letters en beelden in al z’n vormen!

KNIT&KNOT 24, 25 en 26 oktober
De Brei- en haakdagen van het Zuiden. Een event voor iedereen die houdt van
haken, breien, vilten en knopen.

(Work)shoppen of aanschuiven bij bijzondere winkels,
specialisten, designers, bloggers & auteurs. We hebben
de top van Nederland in huis! Creatieve makers, die
ondersteund worden door fabrikanten met de nieuwste
materialen die op de markt zijn.

#hollandsknittalent
Bezoekers mogen in het kader van #hollandsknittalent, hun eigen pronkstuk meenemen naar de beurs, om aan te geven
waarom ze daar zo trots op zijn of er een bijzonder verhaal bij hebben. We zetten een lange tafel neer, waar men gewoon lekker
kan gaan zitten, kan vertellen of luisteren en aanhaken. Leuke ideeën kunnen ingeleverd worden op : info@knitenknot.nl

#letSketchStarted2.0 (ruim 200 visuele dagboeken/art
journals ter inzage), #hollandsgotpapertalent, maar
vooral… lekker blijven plakken!

In oktober staan de volgende items centraal: H(eerlijk) Ambacht (waar komt onze wol
vandaan), Mindful handwerk, #hollandsknittalent, Kleur(bekennen), Combineer&Leer.

#knitenknotalong
Daarnaast volop inspiratie voor de warme winterdagen. We gaan voor het eerst een eigen #knitenknotalong (KAL) opzetten.
Vanaf 1 september elke week uitleg op social media voor het maken van je eigen warme wintersok (#foutekerstsok)? Of je nu
hip, trendy, traditioneel, jong, een oudere jongere, een beginner of een gevorderd handwerkster bent! Voor iedereen volop
inspiratie, alleen of samen met je vriend(in), draad verbindt!
Bij ons borrelt het al, het programma wordt steeds leuker! We hebben heel leuke foto’s en achtergrondverhalen van onze
enthousiaste bezoekers. Op FB en INSTA laten zij weten wat ze ervan vonden… De favoriete quote van onze bezoekers:

Als je er eenmaal aan begint, kom je er nooit meer vanaf.
Dus je bent gewaarschuwd! Voor nu wensen we je een heel fijne creatieve zomer.
18-19-20 okt: PaperPassion, Koepelhal: www.paperpassion.nl -- info@paperpassion.nl -- fb.com/Paperpassiondebeurs
-- instagram.com/paperpassionbeurs
24-25-26 okt: Knit & Knot, Koepelhal: www.knitenknot.nl -- info@knitenknot.nl -- fb.com/KnitenknotDebeurs
-- instagram.com/knitknotbeurs
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Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken.
Warme maaltijd 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 - 16.30 uur
Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden:
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij
Leoni Hoogendoorn: 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl
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Deelname activiteiten?
Mail naar Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.

Ontspanning
Donderdag 4 juli &
donderdag 1 augustus
Kun je nog zingen, zing dan mee
14.45 - 16.00 uur

Like onze Facebookpagina:
fb.com/denherdgang

Donderdag 15 augustus
Spelletjesmiddag
14.30 - 16.15 uur

Meedoenregeling
Heeft u recht op de meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in Den
Herdgang. Meer informatie via
Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.

Vrijdag 30 augustus
Gezellige middag met dj Ad
14.30 - 16.30 uur
Zondag 8 september
Optreden Gemengd Koor Les Amis
14.30 - 16.30 uur
Mode/verkoop
Woensdag 21 augustus
Scholten verkoop & Clara met
handwerkcadeautjes
10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 21 september
Wereld Alzheimerdag
Brabantse Koffietafel met optreden van Jurgen Jonkers en een benefietbingo.
vanaf 12.30 uur.

Kermisweek
Zaterdag 20 en
zondag 21 juli,
exposeert dhr. Sandig met zijn minikermis. Hij is zelf aanwezig tussen
9.00 en 17.00 uur.
Maandag 22 juli,
Roze middag met duo Nootmuskaat,
van 14.30 tot 16.30 uur.
Entree € 5,00 zonder welzijnspakket.
Woensdag 24 juli
Vier rondes bingo, iedereen heeft
een oliebollenprijs. Van 14.30 tot
16.30 uur. Entree zonder welzijnspas
€ 2,50, bingokaart € 1,50.
Donderdag 25 juli
BBQ in het restaurant, 17.00 uur.
Vrijdag 26 juli
Draaiorgel en ijscokraam,
van 14.30 tot 16.30 uur.
Zondag 28 juli
Zondagmiddagmatinee
met zangeres Jeanne Verbeek.
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Het geld dat we hiermee ophalen, komt ten goede van Stichting
'Ik weet dat jij het weet': www.ikweetdatjijhetweet.nl

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 vrijwilligerscoördinator: l.hoogendoorn@dewever.nl. Ook jonge vrijwilligers zijn welkom om bijv. bij de bingo te helpen.

Woonzorgcentrum

Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

Extra activiteiten van
28 juni t/m 12 september

30 - Zondagmatinee met optreden
van Peter van Berkel - 14.30

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

09.00 - 11.30
12.00 - 13.30

Clubactiviteiten:
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak
Ma: Kegelen
10.00 -11.00
Ma: Schilderclub
14.00-16.00
Di: Bibliotheek
09.30-10.30
10.00 -12.00
Di/Do: Hobbygroep
Alle onderstaande activiteiten zijn
van 14.30 tot 16.30 uur:
Ma: Sjoelen
Di: Matinee / Samen Zingen
Wo: Bingo
Do: Barakken
Vr: Indoor Boules
Andere activiteiten:
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak
Kapsalon: Ma/Wo/Do:
op afspraak vanaf 09.00
Schoonheidssalon Bijster Mooi:
Di/Wo/Do/Vr:
op afspraak: 06-21431800
Dagbesteding De Wever Thuis
locatie Bijsterstede:
Ma t/m Vr: 10.00-16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00-16.30
Het bruin café is ook te huur voor
(kinder)feesten, partijen, recepties,
koffietafels, etc. Info: 013 549 61 00
en vraag naar de keuken.

02 - Samen Zingen - 14.30
06 - Eucharistieviering - 16.00
09 - Dinsdagmatinee met optreden
van Marij en Anne - 14.30
16 - Samen zingen - 14.30
20 - Eucharistieviering - 16.00
21 - Zondagmatinee met optreden
van Triple X - 14.30
23 - Dinsdagmatinee met optreden
van Peter van Berkel - 14.30
24 - Kermis Bingo - 14.30
30 - Dinsdagmatinee met optreden
van koor Brabants Bont - 14.30

03 - Eucharistieviering - 16.00
06 - Samen Zingen - 14.30
13 - Samen Zingen - 14.30
14 - Beauty Bingo - 14.30
17 - Eucharistieviering - 16.00
18 - Zondagmatinee met optreden
van Back In Time - 14.30
20 - Dinsdagmatinee met optreden
van Jolanda v/d Berghe - 14.30
27 - Dinsdagmatinee met optreden
van AD en IK - 14.30
31 - Woord- en communieviering
- 16.00

03 - Dinsdagmatinee met optreden
van koor De Vrolijke Noot - 14.30
08 - Zondagmatinee met optreden
van Peter Dons - 14.30
10 - Dinsdagmatinee met optreden
van Erik Potters - 14.30
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

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

Wist u dat sinds kort de bewoners
van De Bijsterstede,
maar ook wijkbewoners zoals u, bij
De Bijsterstede gebruik kunnen
maken van onze recent gevestigde
schoonheidssalon ‘Bijster Mooi’?
Schoonheidsspecialiste Imke de Wit
verzorgt op afspraak professioneel
uitgevoerde schoonheidsbehandelingen voor u, zoals
complete gezichtsbehandelingen en
hand- en nagelverzorging. Ook voor
epileren, harsen en verven van
wimpers en wenkbrauwen
kunt u bij Imke terecht.
Voor tarieven en een afspraak kunt u
Imke van dinsdag t/m vrijdag bellen:
06 214 318 00
Graag tot ziens bij ‘Bijster Mooi'
De koffie staat voor u klaar!

De Wever Thuis
24-uurs zorg met een indicatie
van CIZ, thuiszorgadvies
van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie tel: 0800 339 38 37.
Appartementen huren
Appartementen huren bij de
Bijsterstede? Informatie:
Frans van Gurp.Tel: 0800 339 3837.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Nieuwe 'kermiswethouder' Rolph Dols
'Momenten van geluk'
Voor mij is de kermis een aaneenschakeling van geluksmomenten. Van de eerste hap van een suikerspin en de kus onder het
doek van de rups, tot de kriebels in mijn buik in het reuzenrad en de kick van raak schieten in de schiettent.

En zeker ook het gevoel van samen de schouders zetten onder een magisch product. Een bezoek aan de
Tilburgse Kermis moet bij elke bezoeker een glimlach op het gezicht brengen.
U leest het: ik kan haast niet wachten! Ik kijk uit naar alle kermisattracties. En zeker ook naar de evenementen. In de kermisvisie
hebben we aangegeven dat we de kermis gaan verbreden en vernieuwen. Dat doen we dit jaar bijvoorbeeld door Doloris (doolhof spoorlaan) bij
de kermis te betrekken en door het toevoegen van theaterfestival LunaLunaLuna aan het kermisterrein. En natuurlijk door dit jaar weer ruimte te
bieden aan de kermisrun, die vorig jaar een succesvolle eerste editie beleefde. En daarnaast met activiteiten als de kermis-mis, Blauwe Zondag,
Roze Maandag, de kinderspeurtocht, de badeendenrace, de gehandicaptenmiddag en de seniorenmiddag.
Voor ieder wat wils. Want ook tijdens de kermis blijkt maar weer: Tilburg is een stad waar iedereen ertoe doet. Als kermiswethouder prijs ik me
gelukkig dat ik onderdeel mag zijn van dit bijzondere evenement. En wat mij betreft mag de kermis vandaag beginnen, ik ben er klaar voor.

Wegafsluitingen

detilburgsekermis.nl

Aan de Spoorlaan komt een tijdelijke stalling
ÎÎ De Besterdring vanaf het NS-Plein tot en met het Besterdplein. Oversteken
voor fietsen en bromfietsen. In de stalling zijn
kan wel via de Johannes van Oisterwijkstraat. Daar staan verkeersregelaars.
1000 plaatsen.
Î
Î
Beide rijbanen van het NS-Plein tussen de Spoorlaan en de Besterdring
Van 17 t/m 20 en van 22 t/m 27 juli is de stalling
(tot Schaepmanstraat).
open van 7.30 tot 4.30 uur. Op de zondagen 21 en
Î
Î
De Noordkant van het NS-Plein, geen toegang vanaf de Koestraat.
28 juli is de stalling open van 11.00 tot 4.30 uur.
ÎÎ De Burgemeester Brokxlaan van het NS-Plein tot het station.
ÎÎ De Spoorlaan tussen de Magazijnstraat en parkeergarage 013-Tivoli,
LunaLunaLuna
inclusief het kruispunt Heuvelring, NS-Plein.

Behoefte aan een knuffel?

Door de afsluiting van de Besterdring wordt het verkeer omgeleid
via de Veldhovenring, de Groeseindstraat, de Hoefstraat en de
Wagenaarsstraat naar de Ringbaan-Oost.

Dan is de Big Hug knuffelmachine
de manier voor jou om er eentje
op de kermis te halen. Oog in oog
staan met de lijkwade van Elvis?
Bezoek dan zeker de Presley
Paranoia Freak Show op
LunaLunaLuna. De entree van
LunaLunaLuna zit aan het NS-Plein.

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

Op het programma van het 10-daagse
Festival Desperados Roadshow: o.a.
optredens van Snolly, de Boevenbende, de
Sjannies, en ook Q-Music The Party FOUT
is van de partij. Iets eten en drinken kan
bij de foodtrucks die op het terrein staan.
De toegang voor de roadshow is gratis.

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

Heb je andere vragen?

+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

Maak dan een vrijblijvende afspraak met
0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
Hypotheek
Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
gewenst
tijdstip.
JHZHQVWWLMGVWLS

Circus Carero

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

!
o m te l e v en
h
c
o
t
t
n
o
o
Je w

%HVWHUGULQJ +.7LOEXUJWHO  

Besterdring
221, 5014 HK Tilburg, tel. 013 581 18 66
.LMNRRNHHQVRSK\SRWKHHNYLVLHQO

Joannes Zwijsen

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

Activiteiten: U bent welkom in Brasserie de Refter.
Donderdag 4 juli
Vakantieshow door Leuk Amusement
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 1 augustus
Filmmiddag
Van15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 11 juli
Diapresentatie over Indonesië
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 8 augustus
Bingo inclusief tombola
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 18 juli
Canti Vaganti
Van 15.00 tot 16.30 uur.
€ 3,50

Donderdag 15 augustus
Filmmiddag
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Donderdag 25 juli
Kermis in eigen huis
Van 15.00 tot 16.30 uur.
€ 3,50

Verloren of gevonden voorwerpen
Brengen of afhalen van de voorwerpen: Stadskantoor 6,
Spoorlaan 181. Meer informatie: : tilburg.nl/gevonden

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"

Desperados Roadshow Festival

Maar liefst vier keer per dag is er een
gratis voorstelling van 30 minuten van het
openluchtcircus Carero, gepresenteerd door
de jongste circusdirecteur van Europa, met
enthousiaste jonge artiesten uit binnen- en
buitenland. Geniet van lenige circusdames en
komische intermezzo’s tussen circusdirecteur
Kevin van Geet en Clown Davy.
Het onbetwiste hoogtepunt van de voorstelling is het optreden op de reuzetrampoline
van de befaamde Gebrüder Scholl uit Duitsland.
Het circus staat aan de Burgemeester Brokxlaan.
De gratis voorstellingen zijn om 15.00, 16.30,
19.00 en 20.30 uur.

Over de kop of even
ondersteboven
gehangen?

Van dinsdag 16 juli 12.00 uur tot woensdag 31 juli 12.00 uur zijn een
aantal wegen in Oud-Noord afgesloten voor al het verkeer.

Donderdag 22 augustus
Spelmiddag
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50
Donderdag 29 augustus
Bingo inclusief tombola
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

Joannes Zwijsen zoekt vrijwilligers:
Maaltijdvrijwilligers
die mee willen helpen bij de avondmaaltijd, van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Vrijwilliger voor het rolstoeldansen,
om de week op donderdagavond.

Biljartvrijwilliger,
een uurtje per week in overleg.

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

Wandelvrijwilliger
Vrijwilliger voor het zanggroepje
op maandagmiddag.

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

52952628

Tijdelijke (brom)fietsenstalling Spoorlaan
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Agenda

10: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
11: 10.00u, Inloopspreekuur Leergeld, SLT4
15.00u, Diapresentatie, JZ7
Textiel in Nederland; t/m 1 dec., Flora & Fauna; t/m
12: 15.00u, R-Play, Paduaplein
5 jan. 2020, Bloed, Zweet en Garens, textiel voor
14: 09.00u, Vlooienmarkt FC Tilburg12
de LocHal; t/m 1 maart 2020, Black & White.
13.00u, Brunch/Zomerse Ice Tea maken, SST6
Het Spoor8: t/m 31 juli, Het Gezicht van de wijk.
17: 10.00u, Klankontspanning, IMB1
10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
Kindercampus Oculus: Museum Oculus
12.00u, Eten en midgetgolf of terras, St. Aoda2
1 t/m 4 juli, Omgaan met de natuur.
19.00u en 21.00u, Roze Maandag Gay
Den Herdgang7: 20 en 21 juli, 9.00 tot 17.00u,
Film Special, Cinecitta
Mini-kermis van dhr. Sandig.
18: 15.00u, Canti Vaganti, JZ7
Hasseltse Kapel: t/m 25 aug. 09.00 tot 19.00u,
19: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
Schilderijen Mariabloemen.
16 juli 12.00 tot 31 juli 12.00u: Wegafsluitingen
WEKELIJKSE WIJKACTIVITEITEN
i.v.m. de TilburgseKermis, zie pagina 13
Stichting Stadstuin Theresia6:
Vóór 19: Kermiskleurplaat inleveren
di en do: 10.00 - 16.00u, Inloopdagen
19 t/m 28: Tilburgse Kermis
di:
11.00 - 12.30u, WeHelpen
20 en 21: 09.00 - 17.00u, Mini-kermis, Den Herdgang7,
Hall of Fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
meer kermisweek en Den Herdgang7 zie pagina 12
24: 14.30u, Kermisbingo, De Bijsterstede7
Bijsterhof: do: 14.00u, Bingo
25: 15.00u, Kermis in eigen huis, JZ7
Wijkcentra:
28: 13.00u, Kermisbrunch, SST6
De Poorten8: wo: 08.30u, Ontbijt
22 juli t/m 18 aug.: Vakantiesluiting, IMB1
do: 09.00u, Taalclub
vr: 14.00u, Bingo
Augustus
Het Spoor8: do: 19.00u, Zumba
/tot 18 aug. aanmelden De Nieuwe Vincent
1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo
Vóór 23 aug. Opgeven voor verenigingenpresentatie
Jaarmarkt De Hasselt 29 september11, zie pagina 2
vr: 10.00 - 12.00u, WeHelpen
De Baselaer8: di: 13.00u, Spreekuur hulp en
1: 14.45u, Meezingen, Den Herdgang7
ondersteuning
15.00u, Filmmiddag, JZ7
6: 14.30u, Samen zingen, De Bijsterstede7
19.30u, Computer Inloop
8: 10.00u, Inloopspreekuur Leergeld, SLT4
wo:13.00u, Volksdansgroep Shalom
15.00u, Bingo, JZ7
do: 14.00u, Bingo
11: 09.00u, Vlooienmarkt RKTVV12
De Wissel8: do: 12.00u, Lunch
13.00u, Verrassingsbrunch, SST6
Woonzorgcentra:
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo 13: 14.30u, Samen zingen, De Bijsterstede7
15: 14.30u, Spelletjesmiddag, Den Herdgang7
even weken op wo: 14.30u, Bingo
15.00u, Filmmiddag, JZ7
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
16: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
Joannes Zwijsen7: laatse do vd maand: 15.00u, Bingo
20: 10.00u, Dagreis Steenbergen, St. Aoda2
21: 10.00u, Mode/verkoop, Den Herdgang7
Juni
22: 10.00u, Inloopspreekuur Leergeld, SLT4
27: 15.00u, Optreden Ons Hermenieke, JZ7
15.00u, Spelmiddag, JZ7
19.30u, Mannenavond, IMB1
23: Deadline artikelen editie september WTON
28: 15.00u, R-Play, Paduaplein
19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
29: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
24 en 25: Roodharigenfestival, portret tekenen,
30: 09.00u, Vlooienmarkt, RKTVVterrein
Vincents Tekenlokaal en film maken met
13.00u, Zomerbrunch aanmelden voor 25 juni, SST6
het green screen, Ontdekstation01313
20.00u, Poëzieshow, Kunstmaan9
25: 09.00u, Vlooienmarkt ‘t Laar, Laarveld-West12
28t/m30: Buurtcamping, Stadscamping Tilburg,
13.00u, Brunch met schrijvers Elle en Eric., SST6
Het Spoorpark15
29: 15.00u, Bingo, JZ7
Juli
30: 14.30u, DJ Ad, Den Herdgang7
1 t/m 4: Museum Kindercampus Oculus
31: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
1 t/m 28: Roze Maandag Pop-Up Museum
/tot begin september, Opgeven verenigingen en
tijdens openingstijden 1e verdieping LocHal3
stichtingen, Rabo ClubSupport, zie pagina 2
1 t/m 31: Statiegeldactie, De Bijsterstede7
September
2: 14.30u, Samen zingen, De Bijsterstede7
8: 11.00u, Braderie Gilze11
19.00u, informatieavond
14.30u, Koor Les Amis, Den Herdgang7
KruikenBODE, Bouwhal 9: 14.00u, Lotgenotencontact Prostaatkanker, IMB1
20.00u, Creative Coding, DigiLab BLenKM3
12: Editie juni WTON
3: 10.00u, Workshop boetseren, IMB1
10.00u, Inloopspreekuur Leergeld, SLT4
10.00u, Klankontspanning, IMB1
19.00u, Bondgirls, IMB1
10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
19: 10.00u, Lotgenotencontact Hersentumor, IMB1
19.30u, Roze Maandag Zomer Meet-Up, KM3
20: 19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
20.00u, De mus: Muskerade, Kunstmaan 9
20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
4: 10.00u, Dagboek schrijven, IMB1
21: 12.30u, Benefietbingo Alzheimer, Den Herdgang7
13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
22: 11.00u, Goirlese Zomermarkt11
14.45u, Meezingen, Den Herdgang7
26: 09.30u, Beauty Verwendag, IMB1
15.00u, Vakantieshow, JZ7
10.00u, Inloopspreekuur Leergeld, SLT4
5: 15.00u, R-Play, Noorwitsstraat
28:
12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
19.30u, ZesZaligeZomerfilms10, Het Spoor8
29: 11.00u, Jaarmarkt De Hasselt11
6 juli t/m 11 aug.: wo. t/m zo. 11.00 tot 17.00u, Vanaf 27 september tot 11 oktober RabobankZomerfun bij het Ontdekstation013 en
leden stem op uw favoriete clubs! Zie pagina 2
Vincents Tekenlokaal, 8 juli t/m 18 aug.:
Oktober
Vakantiesluiting Wijkcentra8, zie pagina 3
18-19-20: PaperPassion, Koepelhal14
7: 09.00u, Vlooienmarkt ‘t Laar, Laarveld-West12
24-25-26: Knit & Knot, Koepelhal14

Exposities
TextielMuseum: t/m 3 nov., Bauhaus& Modern

OP WEG NAAR ROZE MAANDAG
Op 3 juli is de kick-off van de jaarlijkse campagne
van Roze Maandag: De Zomer Meet-Up.
'Kermiswethouder' Rolph Dols opent officieel het pop-upmuseum en
journalist Gijs van der Sanden vertelt over ‘Roze Maandag, moet dat nu? Ja dat
moet!’. In deze presentatie wordt vanuit allerlei perspectieven de toegevoegde waarde
van een dag als Roze Maandag bekeken. Speel je mee in de LHBT+ LetterQuiz? Na afloop
praten we na met een borrel, want een feestje hoort natuurlijk bij Roze Maandag.
1 juli t/m 28 juli: Roze Maandag Pop-Up Museum
De hele maand juli is het Roze Maandag Pop-Up Museum tijdens openingstijden te bezoeken
op de 1e verdieping van de LocHal. In samenwerking met reclamebureau Scheepens wordt
elk jaar gewerkt aan een campagne voor de boodschap van Roze Maandag. Blik in het
pop-upmuseum terug op het roze erfgoed van een aantal van de grootste en succesvolste
campagnes. Ga bijvoorbeeld op de foto in de levensgrote barbiedoos uit de Gay For A Daycampagne uit 2012, lees alles over de hoax uit 2014 over een omheinde Gay Village in Tilburg
en blader door het Gayformatorisch Dagblad van vorig jaar.
17 juli: Gay Film Special
Daags voor ‘de dag’ op 22 juli staat de Gay Film Special van Cinecitta in het teken van Roze
Maandag. Om 19.00 uur speelt eerst ‘Retablo’. De film vertelt het verhaal van de veertienjarige Segundo die met zijn ouders in een afgelegen dorpje in de Andes woont. In hun relatie
komen barsten, wanneer Segundo geconfronteerd wordt met een geheime kant van zijn vader
waar hij geen vermoeden van had. Later diezelfde avond wordt om 21.00 uur ‘Rocketman’
vertoond, een musical fantasie gebaseerd op het bijzondere verhaal van Elton John in het
begin van zijn muziekcarrière. De film wordt ingeleid door Stichting Roze Maandag.

2 juli, informatieavond carnavalskrant Tilburg
Wilt u meer weten over de in oprichting zijnde Kruikenbode?
Kom naar de informatieavond!
2 juli 2019, 19.30 uur (open 19.00 uur), Bouwhal Café, Ledeboerstraat 5
Graag aanmelden en voor vragen: kruikenbode@outlook.com

De avond is voor alle leden van carnavalsverenigingen, -groepen, -kapellen,
-blaosorkesten, muziekbands enz. die graag worden geïnformeerd
en willen meepraten en meedenken over de carnavalskrant.
Aan de carnavalsvierders wordt gevraagd deel te nemen in de vrijwillige
commissies zoals een tekstcommissie om de ingezonden artikelen
te redigeren of in de sponsoren/adverteerderscommissie.
Potentiële sponsoren/adverteerders kunnen komen luisteren of en
hoe zij kunnen adverteren en bijdragen aan de Kruikenbode.
Meer informatie : persoonlijkekunstencreatie.nl/kruikenbode

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Deze keer twee foto's voor de puzzel van de
juli/zomer editie. Herkent u het stukje wijk op
de foto's en weet u op welke locatie de foto's
zijn genomen? Mail dan uw oplossing met de
twee antwoorden voor 23 augustus 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 van de twee foto's.

schonstewijk.nl

Wie is Ans 79?
Onder de mensen die het juiste antwoord
Opgaven juli/zomer
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.
Als u dit adres heeft gevonden, loop eens naar
Ook te koop bij de redactie, tas € 3,50,
binnen voor een kopje koffie. (tegen betaling)
pen € 3,50, samen € 6,00
U krijgt bericht wanneer u een van deze prijzen heeft gewonnen. In de eerstvolgende wijkkrant en op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord worden de antwoorden
en de namen van de winnaars gepubliceerd.
Oplossing opgave mei: Het is een
foto van de hoofdingang van de
voormalige Eerste Jan Ligthartschool,
Ringbaan Oost 275.

Sjef Verhagen: Ik heb deze school mee mogen bouwen in
1957/1958. De luifel is meteen geplaatst bij de bouw, hij
is in het werk gestort zoals men dat noemt. Ik was 14 jaar,
het is nu 61 jaar geleden. Het was toen nog de tijd dat het
wat mocht kosten, dat kun je zien als je in de aula staat:
heel veel mooi metselwerk, gemaakt door mijn vader.

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
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
Op deze pagina staan alle links en is meer informatie te vinden over de WTON.
Prijswinnaars mei editie:
Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Bregje van Boxtel.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: Lia Hermans.
Een WTON tas is gewonnen door: Sjef Verhagen, San van Caulil, Anita de Groot, Nel Staps en Anton Swanenberg.
Een WTON pen is gewonnen door: Annelies van Vugt, Peter Vos, Monique van de Camp, Maria Wijnands,
Cor Willemsen en Wout Arends.
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!

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: alleenopdezeaarde.nl Let op! Tijdelijk nummer: Frans van de Moosdijk 06 29 06 06 02
3BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, lochal.nl en
bibliotheeknieuwestijl.nl
4SLT = Stichting Leergeld Tilburg, leergeld.nl/tilburg
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. 12 en 13
8Wijkcentra contactgegevens zie contourdetwern.nl, ContourdeTwern p. 16 en zie de wijk Facebookpagina's
10ZesZaligeZomerfilms in Het Spoor, € 4,- kaartverkoop
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, kunstmaan.nl
11koolenenkoolen.nl 12deevenementenlijn.nl 13ontdekstation013.nl
19.00 uur receptie Het Spoor8
14paperpassion.nl/knitenknot.nl 15stadscampingtilburg.nl/buurtcamping en spoorparktilburg.nl
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
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

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

Kinderopvang

Kinderstad Tilburg Oud-Noord

BSO den Bijstere, Daltonerf 8
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang Den Bijstere
013 535 91 72
Daltonerf 8
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
fb.com/kinderopvangdenbijstere
Peuteropvang Cocon
Hoefstraat 173
013 542 20 55
www.kinderstadtilburg.nl/cocon
fb.com/peuteropvangcocon
Info alle locaties:
06 50 28 69 68
m.engel@kinderstadtilburg.nl

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)

15

Administratie
dmp administratie

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

Administratiekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB

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

Auto

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

All About Flowers

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

Bowling

Dolfijn, the plays to be

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

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

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dieren

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

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

R.J.Dierenbenodigdheden

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

06 51 21 79 20

info@deevenementenlijn.nl Vlooienmarkten
in Tilburg 7 en 14 juli, 11 en 25 augustus,
www.deevenementenlijn.nl
meer info op:

PaperPassion, Koepelhal:

18-19-20 okt

Knit & Knot, Koepelhal:

24-25-26 okt

info@paperpassion.nl www.paperpassion.nl
Info@knitenknot.nl

Koolen & Koolen organisatie en
adviesbureau. Diverse locaties, inschrijven

voor kraam of grondplaats: 013 580 15 14
info@koolenenkoolen.nl
Zomermarkten: luister naar onze marktaankondigingen op 8FM of kijk op: koolenenkoolen.nl
Markten in de buurt:
September 8: Braderie Gilze, 22: Goirlese
Zomermarkt, 29: Jaarmarkt De Hasselt

Expositie Museum/Galerie
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

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

TextielMuseum

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+

Spijkers Fietsen

Wekelijkse groepsavonden:

Jong Nederland ASG

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

www.knitenknot.nl

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

013 53 67 475

Goirkestraat 96

www.textielmuseum.nl

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

Hobby

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

www.denbesterd54.nl

Massagepraktijk-Tilburg

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

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

info@mhp-tilburg.nl

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

Mondhygiënepraktijk Tilburg
Rosmolenplein 60
013 535 65 29

De Houtloods

www.mhp-tilburg.nl

Horeca

013 850 92 00

013 542 63 47

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

Café zaal Bierings

www.cafebierings.info

Café ‘t Uilennest

Fysiotherapie - Manuele Therapie

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

Beurdenoort (Sport)massage

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

www.houtloods.com

013 850 06 63

Koestraat 125
Maandag gesloten

www.uilennest.nl

Koestraat 28

06 50 50 39 25

Partycentrum Van Opstal

www.partycentrumtilburg.nl

Hypotheek/ Bank

Schaepmanstr. 42
013 744 01 50
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
fb.com/norlandiahetspoor
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

Therapie

Gebit

Eetbar De Wagon

AutoZorg Mutsaers

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

Kinderdagverblijf KIEK

TTL van Berkel

juli/zomer 2019

Fysiotherapie - Manuele Therapie

LANETTE

Sint Pieterspark 69

013 785 75 87
Uw Pedicure Joyce

Rabobank Tilburg en omstreken

013 537 99 11
013 537 96 60

Particulieren
Bedrijven

www.rabobank.nl/tilburg

Kringloop

Kringloop Tilburg

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
schonstewijk.nl
fb.com/groups/schonstewijk

Art-fact Tilburg
art-fact.nl

fb.com/artfact.tilburg

Maatschappelijke organisaties

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
NS Plein 17
info@fenikstilburg.nl

013 542 18 96

www.fenikstilburg.nl

Lederwaren

G. de Man-Melis

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

Muziek

Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’

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

Schilder

Mommers Schilderwerken

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

Sport

CNGO Centrum voor natuurlijke
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91
013 577 02 61

info@cngo.nl
www.cngo.nl
Danstraining op LatijnsAmerikaanse muziek met
Sonia Rosales
Wijkcentrum Het Spoor
Elke do 19.00 tot 20.00u Vakantie!: 4 juli t/m
15 augustus. 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

06 23 13 29 01

www.theovanetten.nl

Uitvaart
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Maak een afspraak:
www.lanette.eu

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

Vloerbekleding

Hypotheek Visie Tilburg

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

Verzorging

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

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2
businesshubbesterd.nl

Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken:
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat,
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten,
verenigingen, stichtingen en goede doelen is
een plaatsing van een zelfgeschreven artikel
gratis. Artikelvoorwaarden zie:

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:

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
Tarieven en formaten downloaden
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2019:
Editie 2019
Deadline
12 september
23 augustus
24 oktober
4 oktober
12 december
22 november
Download de planning 2019, artikelvoorwaarden of bekijk de krant digitaal op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Posters
Folders
Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
persoonlijkekunstencreatie.nl
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vind ik eng, je weet niet wie er aan de andere
kant van het scherm zit. Het is niet zo dat de
spoeling te dun is voor oudere singles. Maar
door je bagage word je wantrouwender.
In deze positie ben je kwetsbaar omdat je
vervelende ervaringen hebt. Daardoor stel je
je minder makkelijk open.” Haar ervaringen
met de Vriendschapsbank waren al positief
maar SamenDeten overtrof haar stoutste
verwachtingen. Ze was een van de speeddaters:
“Hier werd zo creatief mee omgesprongen. De
mannen kregen van tevoren een peptalk van

SamenDeten: happy end in Het Spoor

Bob. Met veel humor heb ik begrepen want dat

Op zoek naar de ware? Dan is een romantisch

blinddaten doodeng maar het is zóó leuk om

Moorddiner

diner bij kaarslicht in wijkcentrum Het Spoor

hiermee bezig te zijn. Het doorslaande succes

Bij een viergangenmenu trof Lotte haar dates

misschien de juiste stap. SamenDeten is nu al

geeft ook ons een boost. We zijn in april

die bij het dessert werden samengevoegd:

een groot succes. Want deze vorm van blind

begonnen en voor zover wij weten, daten er nog

“Dat ging prima. Met een man in het bijzonder

daten is laagdrempelig, veilig en ook nog eens

zes koppels.” Bob: “Wij zijn geen datingbureau

klikte het al meteen: een invoelende man met

in de buurt.

en bieden geen garanties. Maar zo zwaar moet

wie ik een vervolgafspraak heb.” Die klik was

je er ook niet aan tillen. In de eerste plaats

duidelijk zichtbaar en het commentaar van de

Sociaal werker Annemarie Vermeulen startte

is dit een laagdrempelige en veilige manier

anderen was dan ook niet mals: “Ik zei: ”Stil nou

ooit de Vriendschapsbank op: “Het delen

om romantisch te daten. Wie weet heb je

jongens, jullie halen alle romantiek ervanaf!”

van activiteiten en interesses draagt zeker

een leuke avond en als er iets uitkomt is dat

Uiteraard was ze nerveus, maar: “Er werd zo

bij aan een gevoel van welzijn en geluk. Maar

mooi meegenomen.” Door het grote aantal

attent met ons omgesprongen dat de druk bij

weer thuis op de bank missen veel mensen

liefhebbers kwam er ook een avondje Samen

mij meteen van de ketel was. Daardoor verliep

toch die ene, speciale persoon.” Samen met

Speed Deten. Roos: “Dat was even puzzelen: de

de avond luchtig en ontspannen in plaats van

centrumcoördinator Bob Legius bedacht ze

dates mochten niet te lang zijn voor het geval

zwaar op de hand. En een praktisch voordeel:

SamenDeten: “Die signalen zetten ons aan het

het toch niet bleek te klikken, maar ook niet te

je date woont in de buurt en niet in Maastricht.

denken en de tv-show First Dates bracht ons

kort.” Want de gemiddelde leeftijd is 60 jaar en

Je merkt het al: als ik niet kritisch ben word ik

inspiratie.” Op de eerste aankondiging regende

dan gaat het toch om andere dingen dan een

lyrisch!”

het aanmeldingen. Uit Tilburg en uit de regio, in

coole hipsterlook.

leeftijd variërend van 30 tot 90 jaar. Deelnemers

kan hij als geen ander.”

Bob Legius: “Het einde is nog lang niet in zicht.

moesten een uitgebreide vragenlijst insturen,

Ideaalbeeld

een intakegesprek doorstaan en toen begon

De

weduwe/

maar eerst moet SamenDeten goed op poten

het koppelen voor de twee Cupido’s: “Rokers

weduwnaar of gescheiden en hebben een

staan. En we bedenken er allerlei varianten

en niet-rokers sluiten elkaar natuurlijk uit en

bepaald beeld van een partner op het netvlies

op. Zo hadden we in juni een Moorddiner met

een huismus en een wereldreiziger zijn ook

staan. Maar als je op zoek blijft naar dat ene

zes acteurs. De moordenaar werd achterhaald

nogal onverenigbaar maar voor de rest was het

ideaal dan leg je de lat wel heel erg hoog voor

door stelletjes. En in juli komt er een fietstocht

zoeken naar de juiste match.”

de ander. Roos: “Vaak hoorden we: wat, moet

op tandems die eindigt in een romantische

ik daarmee daten? Dat is mijn type niet. Maar

picknick.”

meeste

Andere wijkcentra hebben nu ook interesse
deelnemers

zijn

Samen Speed Deten

dan blijkt het een enorm empathisch figuur. En

Roos Stienissen (26) is een van de vele

stellen ze zich er toch voor open.” Deelneemster

Het romantisch diner heeft geen commerciële

vrijwilligers van SamenDeten. Onder haar

Lotte (56) is van nature heel kritisch: “Ik had er

inslag. De prijs is bewust laag gehouden.

leiding is een vergaderruimte in Het Spoor

van tevoren best schrik voor. Na dertien jaar

omgebouwd tot de meer intieme Bistro Roos

alleen dacht ik: moet ik dit wel doen? Wordt

Ook aanmelden? Mail dan naar:

met vijftien tafeltjes voor twee: “Zelf vind ik

er wel integer mee omgegaan? Internetdaten

samendeten@contourdetwern.nl

juli/zomer 2019

Vriendschapsbank in de zomer
Voor

ouderen

zijn

de

aankomende

vakantieweken soms best moeilijk om door
te komen. Kinderen gaan op vakantie, de
aanloop is wat minder. Maar bij de Vriendschapsbank staan zij er niet alleen voor.
De Vriendschapsbank is namelijk de hele
zomerperiode open en actief. Veel deelnemers vinden dit erg prettig en ook u bent
van harte welkom: iedere donderdag van
9.45 tot 11.45 uur in Het Spoor.
Meer info? Annemarie Vermeulen vertelt er
graag alles over. Ze werkt vanuit Het Spoor
en is te bereiken via 013 542 16 64.
Jij en vrijwilligerswerk
Bijna een op de twee Nederlanders doet
vrijwilligerswerk. De een iedere week een
paar uur, de ander wanneer het uitkomt.
Het doen van vrijwilligerswerk levert voldoening, ervaring en waardering op.
Benieuwd

wat

vrijwilligerswerk

voor

jou zou kunnen betekenen? Kom dan
eens langs bij het Vrijwilligerspunt in De
Poorten: op maandag, dinsdag of donderdag
van 9.00 – 12.30 uur. Of bel met coördinator
Babiche Klijs: 013 464 92 10.
Lekker spelen bij R-Play
Kom je spelen bij R-Play? Op 28 juni en 12
juli staan we op het Paduaplein, op 5 juli zijn
we in de Noorderwitstraat. R-Play is er voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kleinere
kinderen zijn ook welkom als hun ouder(s)
of verzorger(s) meekomen.
Tilburgse Vrijwilligersprijzen
Ken jij een vrijwilliger die het verdient om
in het zonnetje gezet te worden omdat
hij/zij van onschatbare waarde is voor de
samenleving? Of ben je onder de indruk van
een groep vrijwilligers, een vrijwilligersproject of een vrijwilligersorganisatie uit onze
gemeente? Draag hen dan voor voor de
Tilburgse Vrijwilligersprijzen. Alle info:
www.vrijwilligerstilburg.nl

ContourdeTwern in Oud-Noord

Fijn om niet alleen te eten

adres

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194

Lekker ontbijten, gezellig kletsen en de dag

Joop voegt toe: “We zijn een beetje familie en

(013 464 92 10) of sluit aan op woensdagoch-

goed starten. Daar gaat het om bij het ‘Ontbijt

vrienden van elkaar geworden. Soms doen we

tend.

tel

013 464 92 10

in De Poorten’ op woensdagochtend.

ook wat gezelligs met elkaar.”
Wij stellen u voor

adres

Wijkcentrum De Baselaer

Centrumcoördinator Zandra van Tooren-

Sluit ook aan

Vindt u zo’n eerste keer een beetje spannend?

burg vertelt dat het ontbijt door bewoners is

Lijkt het u ook leuk om eens langs te komen?

Wij ontvangen u persoonlijk en stellen u voor

ontstaan. “Sommigen hadden niet veel
contacten. Ze wilden graag op een leuke
manier met anderen in contact komen. We zijn

Neem dan gerust contact op met Zandra

aan de anderen.

5046 LP Tilburg

Hoefstraat 175
5014 NK Tilburg
tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36

begonnen met het aanbieden van een ontbijt
en al snel kwam een groepje samen om met
elkaar te ontbijten. Maar ze doen ook de boodschappen en dekken de tafel.”

5041 AR Tilburg
tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49

Eitje, broodje, beleg
De deelnemers betalen 2 euro en kunnen

5014 AE Tilburg
tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl

van 8.30 tot 9.30 uur ontbijten. “Het is hier zo
gezellig, ik kijk er de hele week naar uit”,
vertelt Marijke enthousiast. “Het is fijn om een
keer niet alleen te eten maar met anderen. Zo
eet ik een gezond ontbijt!"

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

