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24, 25 en 26 oktober: KNIT&KNOT, Koepelhal
24 25 26

Vele wijkbewoners maken muziek
en laten zich horen in en buiten
de wijk, zie pagina 8 t/m 11

#broodjebreien
#warmewinterinspiratie
#hollandsknittalent
#knitenknotalong

Ondernemers en vrijwilligers zijn weer actief.
Sinterklaas komt in de wijk voor
jong en oud.

De mooiste dingen
maak je zelf !

Inspirerende
thema’s:

Warme winterinspiratie
(H)eerlijk ambacht
Kleur bekennen
Leer combineren

8e editie!

Alle brei- en haaktechnieken
Voor beginners en gevorderden
Workshops- demo’s
mini-masterclasses

Prijs aan de kassa € 10,-

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

Volg ons via:



www.knitenknot.nl

01-10-19
Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong!

Adv_130x95_Wijkkrant_KK-okt2019.indd 1

15:40

Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren.
Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!
Drie gratis proeflessen (t.w.v. € 30) op vertoon van
deze advertentie. Maximaal 1 bon per persoon.

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

L ANET TE Huidinstituut
ææ  huidverbetering
ææ  huidverjonging

ææ  lichaamsverstrakking
ææ  afslankmethoden

Wij werken met professionele cosmetisch opgeleide specialisten en met
CE-gekeurde producten.

HERFSTACTIE - Al onze gezichtsbehandelingen nu met 20% korting.

Ben jij ook wel weer eens toe aan wat ontspanning en kan je huid wel een oppeppertje
gebruiken? Of je huid het nodig heeft of gewoon omdat je zin hebt om eventjes
heerlijk te ontspannen; je kunt helemaal zelf bepalen voor welke behandeling je kiest.

							
MCCM Fresh Up Treatment € 40,00 		
MCCM Skin Hydrate Treatment € 60,00
MCCM Professional Treatment € 70,00
MCCM AgeSmart Treatment € 90,00 		
Smooth and Intense Facial € 70,00
Men Skin Complete Facial € 70,00 		

Voortbestaan Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
Door: Claudia van der Waal

Je komt toch ook!

Direct achter centraal station
Van 10.00 tot 17.00 uur
online voorverkoop ticket: € 8,50

		
		

		

Op 24, 25 en 26 oktober vindt de achtste
editie van KNIT&KNOT plaats. De industriële
Koepelhal in Tilburg vormt dan het decor voor
weer een inspirerende editie van KNIT&KNOT:
de brei- & haakdagen van het Zuiden.
Het event voor iedereen die dol is op haken,
breien, vilten en macrameeën.
Exposanten, designers, bloggers, specialisten
en makers pakken flink uit met o.a. materialen,
make&takes en workshops!
#Hollandsknittalent! Een warm welkom voor
ruim 5.500 creatieve makers uit Nederland en
België!
24, 25 en
26 oktober,
Knit&Knot
in de
Koepelhal,
van 10.00
tot 17.00
uur.
Entreeprijs:
€ 8,50,- p.p. online. Aan de kassa € 10,- p.p.
Leer je kinderen ook haken/breien/punniken.
Neem ze gezellig mee. Kinderen t/m 5 jaar
gratis entree. Vanaf 6 t/m 12 jaar € 5,- p.p. Kijk
voor meer informatie
over KNIT&KNOT op
: www.knitenknot.nl.
Aan de Haak en
KNIT&KNOT in
actie voor Stichting
Steun Emma
Kinderziekenhuis.
Doe mee en haak een
kind blij! Lees verder
op
pagina 3

Herfstactie prijs
€ 32,00
€ 48,00
€ 56,00
€ 72,00
€ 56,00
€ 56,00

De herfstactie is t/m 21 december.

Tapijttegelhuis Tilburg
Altijd de laagste prijs!!

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

Voor alle overige behandelingen zie onze 10% kortingsbon op pagina 2.

Voor Man en Vrouw
Sint Pieterspark 69

013 7857587

w w w.lane t t e .e u

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• PVC

Boek nu: lanette.boekingapp.nl

Levendige oktober/
november editie.

• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

€ 280,-

Tegen inlevering van
deze advertentie:

10% extra korting
op alle

tapijttegels
uit voorraad!

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

Beste WTON lezer,
Zoals alle jaren plan ik rond deze tijd de
uitgavedata van de WTON voor het volgende
jaar. De drukker heeft daarover al goedkeuring gegeven. De bezorgers van de
Tilburgse Koerier bezorgen de wijkkrant. De
Tilburgse Koerier had eerder laten weten dat
de bezorging (net als vorig jaar) weer duurder
zou worden, maar vorige week kreeg ik het
bericht dat ze helemaal stoppen met het
bezorgen van alle wijkkranten in Tilburg.
Met mijn onderneming Persoonlijke Kunst en
Creatie verzorg ik nu vier jaar de uitgave van
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Ik maak de
edities op en heb contacten met de
vrijwilligers in de wijk, die hun activiteiten en
zelfgeschreven artikelen daarover gratis in
de wijkkrant kunnen plaatsen.
De wijkkrant kan natuurlijk niet gratis worden
gemaakt. Opmaak, correcties van teksten,
drukker en bezorging kosten geld, waarvoor
ik de noodzakelijke adverteerders werf. Als
de kosten hoger worden, wordt de marge
kleiner en het percentage vrijwilligerswerk dat
ik erin steek groter. Maar met nog steeds veel
plezier, voldoening en trots maak ik de WTON.
Ik heb inmiddels verschillende partijen
benaderd die reclame/kranten huis aan huis
bezorgen. Zonder betrouwbare en (voor
mij als uitgever) betaalbare bezorging kan
de WTON niet gratis bij u in de brievenbus
vallen. Nu ook de gemeente Tilburg nog
debatteert over de JA- of JA/JA-sticker die
u verplicht op de brievenbus moet plakken
zodat u aangeeft reclame/wijk- en weekkranten te willen ontvangen, wordt het
voortbestaan van de WTON wel twijfelachtig.
Lees verder over WTON op pagina 14

KruikenBODE

Met genoeg adverteerders komt er in 2020
een KruikenBODE, gratis bezorgd in heel
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.
Dit is een carnavalsmagazine dat u vier
weken voor carnaval vertelt waar en
wanneer u bij de carnavalsverenigingen
het feest der zotten kunt beleven.
Ook hier mogen de verenigingen gratis
zelfgeschreven artikelen en een agenda
insturen. En ook de KruikenBODE is alleen
te realiseren met genoeg adverteerders.
Wilt u adverteren in de KruikenBODE?
Mail : kruikenbode@outlook.com
Lees verder over KruikenBODE op pagina 14

Carnavalsmagazine KruikenBODE
zoekt adverteerders.
Meer informatie:
persoonlijkekunstencreatie.nl/
kruikenbode

ruiken

www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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5 tips om veilig te fietsen in het donker

Het is herfst en de dagen worden steeds korter. Ben jij in de vroege morgen
en ‘s avonds goed zichtbaar op de fiets? Dan neemt het risico op aanrijdingen met 20% af.
Spijkers Fietsen zet een aantal belangrijke fietsverlichting tips voor je op een rij.
Scherpte van het licht
Controleer regelmatig of je fietsverlichting
nog werkt en kijk of er voldoende licht is.
Fiets je veel op wegen zonder straatverlichting, kies dan voor een krachtige lichtintensiteit van minimaal 10 Lux. Op goed

Donkere dagen! Draag verlichting op de fiets
De politie wil het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum beperken.
Goede zichtbaarheid in het verkeer draagt bij aan de verkeersveiligheid.
Fietsverlichting is verplicht als u in het donker, bij schemer of met slecht zicht rijdt. Uw vooren achterlicht moet dan branden. Zowel fietsverlichting die aan de fiets vastzit als losse fietslampjes mogen gebruikt worden. Losse lampjes mag u bevestigen op uw fiets of op uw bovenlichaam, bijvoorbeeld aan uw kleding of op uw tas. Zit er iemand achterop, dan mag die het
achterlicht op zijn rug dragen.
Ook als u denkt dat u het overige verkeer zelf goed ziet. Een ander ziet u wellicht niet of niet
op tijd, met alle gevolgen van dien. Tevens kunt u ook bekeurd worden voor het niet voeren
van verlichting (in het donker). Maak daarom gebruik van uw fietsverlichting en ga veilig op pad!
Wijkagenten
Loven, Besterd en Theresia: Igor Duijneveld en Emmy de Nijs
Groeseind en Hoefstraat: Yildirim Simsek en Elco Tissen
Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt: Pieter Dingemans en René Gruithuijzen
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op : www.politie.nl (Mijn Buurt) uw
postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto van uw wijkagent(en). Ziet u iets
verdachts? Ook in de nachtelijke uren kunt u bellen naar : 0900-8844. En bij spoed : 112

Lanette Huidinstituut
Herfstactie: met een verbeterde huid de winter in
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verlichte wegen is een lichtintensiteit van
4 Lux voldoende.
Zichtbaarheid van de verlichting
Voorkom dat je jas, tas of andere bagagestukken de fietsverlichting (deels) afdekken.
Ook losse lampjes op je
kleding of rugzak moeten goed zichtbaar zijn.
Je mag losse lampjes alleen vastmaken aan het
bovenlichaam. Lampjes op je hoofd, armen
of benen bevestigen, is niet toegestaan.
Juiste montage
De fietsverlichting moet voor- en achterop je
fiets goed bevestigd worden en recht vooruit
schijnen. De verlichting mag in zijn geheel niet
te veel bewegen. Vergeet daarnaast de
reflectoren niet.
Welke reflectoren zijn verplicht? Een rode
reflector aan de achterkant van de fiets,
gele reflectoren op de trappers en gele of

witte reflectoren op de velgen of banden.
Neem reservebatterijen en/of een reservelampje mee
Dat je fietsverlichting onderweg uitvalt, kan
natuurlijk gebeuren. Neem daarom altijd
reservebatterijen en/of een reservelampje
mee. Kijk bij aankoop van je fietsverlichting
hoe lang de batterijen meegaan. Sommige
fietslampen gaan automatisch in een
energiebesparende stand als de batterij
leeg dreigt te raken.
Laat je adviseren door Spijkers Fietsen
Spijkers Fietsen helpt je graag bij het kiezen
van de juiste fietsverlichting. Ga alvast
naar : www.webshop.spijkersfietsen.
nl/verlichting en bekijk een greep uit het
assortiment of bestel direct online.

De zomer is achter de rug, de herfst is begonnen. Iedereen heeft lekker
kunnen genieten van de zon. Vaak is de huid extra droog geworden
tijdens de zomer. Door de uv-stralen in het zonlicht vindt er ook een
opstapeling van vrije radicalen plaats in de huid. Dit kan leiden tot een
versnelling van de huidveroudering.
Zorg dat je de huid voedt en herstelt met
gezichtsbehandelingen voordat je de
winter in gaat. Hiervoor zijn crèmes met
antioxidanten en vitaminen aanbevolen,
zodat er een effectieve bescherming
plaatsvindt. Antioxidanten zijn stoffen die de

vrije radicalen kunnen neutraliseren. Hierdoor wordt het schadelijk effect ongedaan
gemaakt.
Vitamines en serums zorgen ervoor dat de
fibroblasten (de cellen die collageen maken)
de juiste voedingsstoffen krijgen. Dit alles
leidt tot een verbetering van de stofwisseling,
hydratatie en structuur van de huid. De
huid krijgt een verbeterde weefselspanning,
stevigheid en een veel frissere teint.
Bij Lanette Huidinstituut zijn er verschillende
gezichtsbehandelingen mogelijk, zowel voor
de man als vrouw. De gezichtsbehandeling
combineert het werkzame met het
aangename.
Het geeft ook een ontspannend wellnessgevoel. Het fijne is dat u nu gebruik kunt
maken van de najaarskorting:

Huidscrubber

10% kortingsbon* op een
behandeling bij

Lanette Huidinstituut

Wij zijn een professioneel cosmetisch specialist
voor al uw huid en lichaamsproblemen. Wij
werken uitsluitend met CE-gekeurde producten
en FDA-goedgekeurde apparatuur.
Boek nu : lanette.boekingapp.nl
*geldig voor alle behandelingen op
: lanette.eu maar niet geldig op lopende
acties. U ontvang de korting bij inleveren bon
tijdens het afrekenen. Geldig t/m maart 2020.

20% korting op alle
gezichtsbehandelingen.
De actie is geldig t/m 21 december.
Altijd 10% 60+-korting
Meer informatie
: lanette.eu/gezichtsbehandelingen

Drogisterij Besterdplein sluit deuren
Na 107 jaar sluiten de deuren voor Drogisterij Ad de Jongh op het Besterdplein in Tilburg.
Peter en zijn vrouw Riky hebben onlangs besloten dat het mooi is geweest. Daarom gaat
de drogisterij aan het einde van dit jaar deﬁnitief dicht.
Peter en Riky kijken erg uit naar het pensioen, maar gaan met name het contact met de vele
vaste klanten zeker missen. ‘’Veel van onze klanten kwamen vroeger als kind al bij ons in
de winkel. Nu komen ze zelf met hun eigen kinderen’’, aldus Peter.
Laatste maanden
Gelukkig is er nog tijd om ‘afscheid’ te nemen van alle vaste klanten. Er is een grote
opheffingsuitverkoop met kortingen die oplopen tot wel 70 procent. In principe sluiten eind
december de deuren, maar mocht de winkel eerder leeg verkocht zijn dan zullen de deuren
eerder dicht gaan. Voor nu willen Peter en Riky alvast alle klanten bedanken voor de
jarenlange trouwe klandizie.

Hallo Twan,

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepas
S c h i l d e r w e r k e n

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

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderh
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.
2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).
Wil je dit ook voor ons doen?

En ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21 september aanleveren voor de wijkkran
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.
e
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Koepelhal: Hang een amigurumi in de boom tijdens KNIT&KNOT
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Haak een kind blij
Hét Nederlandse haakmagazine Aan de Haak en de beurs KNIT&KNOT
zijn samen de Christmas give away tree actie gestart voor het goede doel:
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Maak (kerst)hangers
voor in de 2,4 meter hoge kerstboom, die in de feestmaand aan het Emma
Kinderziekenhuis wordt gedoneerd. Ook breister-ren zijn welkom en nodigen
we graag uit om hun miniatuur wintersok of kerstbal te doneren voor deze
actie. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen die niet met Kerstmis thuis zijn
een sfeervolle, vrolijke boom vol met gehaakte boomhangers hebben staan.
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Het doel is om samen met iedereen die kan haken (of breien) een kerstboom
vol te hangen met mooie (amigurumi) boomhangers. De boom staat eerst
op de beurs KNIT&KNOT op 24, 25 en 26 oktober in Tilburg. Hier kunnen de
bezoekers hun creaties in de boom hangen. Na de beurs kun je je hanger
nog opsturen. Stuur je boomhanger uiterlijk op voor 6 december, kijk voor
het adres en meer informatie op de site : www.aandehaak.nl/tree
Daarnaast kan men (via de site) een donatie doen zodat er samen een mooi
bedrag opgehaald wordt voor Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.
Scala BV (uitgever van Aan de Haak) en KNIT&KNOT doneren beide ook
nog een bijdrage.
Kijk voor meer informatie over Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
op : www.steunemma.nl.

Feestelijke opening
expositie kunstgroep in Galerie Pjotr
Zondag 27 oktober om 16.00 uur

Schônste wijk
VRAAGT
Een mooiere, schonere en actievere
wijk, dat is waar Schônste wijk voor
staat. Samen zijn we de wijk, samen maken
we de wijk. We, dat zijn wijkbewoners,
kunstenaars en wijk-organisaties in
GoirkeWest-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
En aan jullie hebben we een vraag:

‘Hoe wil jij dat we samen de wijk
mooier, schoner en actiever maken?’

Waar droom jij van? Denk aan culturele activiteiten,
zoals samen in de openbare ruimte met een
kunstenaar een kunstwerk maken van ons afval,
een muurschildering, theater of concert op locatie,
een eigen wijkfilm, pimp je straat, enz. Met kunst
en cultuur kunnen we verschil maken. Vanuit de
wijkwerkplaats werken we toe naar een actief
programma. Dit vullen we graag samen met jullie in!

Expositie te bezichtigen tijdens opening
en van maandag 28 oktober t/m vrijdag
1 november van 13.00 tot 17.00 uur

Schônste wijk WERKPLAATS
De werkplaats is een broeinest om 'dingen' uit de
wijk aan te pakken én van waaruit we o.a. ons afval
omzetten in waarde. Je bent welkom om mee te
experimenteren, om je ideeën te delen en om je
(schone) plastic te doneren. We zoeken type 1, 2, 4
en 5. Op de website lees je welke plastics dat zijn.
Idee of vragen? Saskia Dellevoet, projectleider
Schônste wijk : schonstewijk@gmail.com
Meer informatie : schonstewijk.nl
: fb.com/groups/schonstewijk.
Werkplaats: Van Bylandtstraat 25,
open elke dinsdag van 12.00 tot 18.00 uur.
Mogelijk gemaakt door Art-fact/Buurtcultuur Tilburg.

Galerie Pjotr stelt haar ruimte beschikbaar voor
een expositie van de kunstgroep onder leiding
van Marian Verhiel. Al voor het zesde jaar werkt
deze groep enthousiast samen in het atelier
van Marian. Vanuit een centraal thema worden
verschillende technieken aangeboden en geoefend,
o.a. pastel, aquarel, houtskool, boetseren.
Expositie kunstgroep in Galerie Pjotr: u wordt van harte uitgenodigd om kennis te
maken met de resultaten van het werk van de kunstgroep van zondag 27 oktober
t/m vrijdag 1 november. Galerie Pjotr, Goirkestraat 78.
Meer informatie tijdens expo: Marian Verhiel: 06 17 42 41 39
Deelnemers over het werken in de kunstgroep:
Annemiek:
Al werkend in de groep leer ik steeds beter
dat het goed kijken naar wat ik zie en wat
ik daaraan beleef essentieel zijn om een
afbeelding of figuur te kunnen weergeven.
Riki:
Het mooie van deze groep is dat
we, onder leiding van Marian,
vertrekken vanuit onze rust.
Van daaruit gaan we creëren
en kunnen we laten zien wie
we zijn en wat we kunnen.

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"

Cathrien:
Ik ervaar het als een plezierig,
leerzaam samenzijn en ben blij
dat ik daaraan mag deelnemen!

Ellen:
Heerlijk die zaterdagochtenden
van ons: een diepgaand creatief
proces. Wat een rijkdom!
Ruud:
Het resultaat, de herinneringen zijn nu te
zien. Ik vind het zo fijn om samen, met al die
technieken, mogelijkheden en materialen,
die herinneringen te creëren in het nu.

Droom
jejevan
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
van een
eeneerste
eerste eigen
eigenwoning?
woning?
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb
Hebjejeverhuisverhuis-of
ofverbouwingsplannen?
verbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW

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

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

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

27 oktober t/m 1 november
52952628

%HVWHUGULQJ +.7LOEXUJWHO


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

Expositie kunstgroep
Galerie Pjotr
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Activiteiten in de wijk(centra)

Wijkcentrum De Poorten
Hasseltstraat 194

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49

Wijkcentrum De Baselaer

Wijkcentrum Het Spoor

Hoefstraat 175

Schaepmanstraat 36

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

Dansgroep Shalom dansen op mooie muziek!

De Poorten,
8 november t/m 20 december:

Expositie
Natuurverschijnselen
van Marian Ligtvoet
Buurtbewoonster Marian
Ligtvoet exposeert in De
Poorten. Zij studeerde aan
de Academie voor Schone
Kunsten in Arendonk en is
met een onderscheiding
geslaagd. Nu maakt ze
een groei door tot een
eigen handschrift.

Laatste kans
Computercursussen Baselaer
Ruim 25 jaar geleden zijn de computercursussen in Groeseind/Hoefstraat gestart.
Toen nog heel even aan het Paduaplein in de
Mariaschool waar de wijkorganisatie SONO
gevestigd was. Daarna verhuisd naar de
volledig herbouwde Baselaer.
Er waren vijf cursussen per week en de wachtlijst liep vaak op tot een jaar. De cursusleiders
dachten toen dat de belangstelling na een
paar jaar wel zou afnemen. Pas nu, na 25 jaar,
is het moeilijk om een cursus per week met
volle bezetting aan te vangen.
Stoppen Computercursussen Baselaer
Als er nog belangstellenden zijn voor de
beginnerscursus of de cursus fotobewerking
met GIMP, dan hebben die tot 1 november
de kans om zich aan te melden. Als er op
die datum niet voldoende aanmeldingen
zijn, gaan we ermee stoppen. De Computerinloop voor al uw vragen over uw telefoon,
pc, tablets, beveiliging van uw computer of
computerprogramma’s zoals Word, Excel,
of het fotobewerkingsprogramma GIMP
op dinsdag, gaat voorlopig nog wel door.

Computercursussen en -inloop

De computercursussen en -inloop vinden
plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00
uur in De Baselaer. Beide cursussen kosten
€ 66,- voor 12 lessen. De inloop kost
€ 2,- per keer. Aanmelden en info via
: cursussen@baselaer.nl of bel
naar De Baselaer
: 013 543 59 09

Met deze expo laat ze schilderwerken zien
over de bloedmaan van 2018, meerdere
hemellichamen, landschappen, en actuele
onderwerpen zoals de opwarming van de
aarde en smeltende ijskappen. Al bij al is het
de kracht van de natuur wat Marian boeit.

Het nieuwe dansjaar van dansgroep Shalom is weer van start gegaan. Wij zijn een groep
50-plussers die graag dansen op muziek uit verschillende landen, met voorkeur voor de
Balkan, onder leiding van een deskundige lerares.
Je wordt er vrolijk van en je vergeet even alles om je heen, kortom: een fijne manier om je te
ontspannen en in beweging te zijn. In de pauze drinken we een kopje thee of koffie om even
op adem te komen. Onze danslerares heeft weer een mooi nieuw programma in elkaar
gezet waarmee we aan de slag gaan.
Kom gezellig meedoen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Kom kennismaken met Shalom;
nu de eerste twee lessen gratis. (Contributie: € 60,00 per halfjaar).
Je bent van harte welkom op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur in De Baselaer. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Marie-Anne Suijkerbuijk, : 013 543 22 48.

15 november, Lekker Dansen in de Poorten
Sint komt pepernoten strooien, kom jij je beentjes omhoog gooien.
Met muziek van de DJ en hapjes, entree € 3,Nieuwe data van avonden zie WTON agenda pagina 14, let op! Normaal op
vrijdagavond maar kerstdansavond op zaterdag 21 december:
		
Lekker dansen met elkaar, zo swingend naar het nieuwe jaar.

Gymclub Fit-Oud De Baselaer zoekt
mensen die hun clubje komen versterken

Films in De Poorten
8 november: Beautiful Boy

Op donderdagochtend komen we bij elkaar en bewegen we onder
deskundige leiding van een docent “Meer Bewegen voor Ouderen”.
De club bestaat al ruim dertig jaar. Maar met het stijgen van de leeftijd hebben we de
laatste jaren jammer genoeg afscheid moeten nemen van wat leden.
We beginnen altijd met een warming-up. Degenen die moeite hebben met hun evenwicht
doen deze oefeningen zoveel mogelijk mee, zittend of met de stoel als steun. We doen zowel
balans- als conditieoefeningen. Zittende en staande dansjes komen voorbij. We trainen
regelmatig ons geheugen.
We zijn momenteel met tien vrouwen en twee mannen en willen graag nieuwe leden
verwelkomen. Het gaat niet alleen om beweging, ook het sociale contact is van groot
belang. Met een paar nieuwe mensen erbij blijft het ook betaalbaar.
Als de sportschool en gewone gymgroepen je te snel gaan, maar je graag blijft bewegen, dan
is ons clubje een goed alternatief. Ben je nieuwsgierig en benieuwd of dit een activiteit is die
bij je past? Kom dan vrijblijvend een gratis proefles volgen, we heten je van harte welkom!

Film in de Poorten, iedere 2e vrijdag van de
maand t/m vrijdag 13 maart 2020. De entree
is € 4,50; een abonnement voor 6 films kost
€ 24,00 inclusief een consumptiebon en
popcorn. Toegangsbewijzen zijn aan de
receptie van De Poorten verkrijgbaar.

We sporten in De Baselaer op donderdagochtend van 10.45 uur tot 11.30 uur. De Baselaer
is goed met bus 6 te bereiken. Dus kom langs! Als je een vraag hebt kun je mailen naar
: marivromans@hotmail.com t.a.v. Renilde, of bel me : 013 535 24 19.

Aanvang van de films is 19.30 uur. De zaal
is open vanaf 18.45 uur. Volgende film:
13 december: Mama Mia 2 (here we go again)

Markten bij u in de buurt
De Evenementenlijn organiseert gezellige rommelmarkten
bij u in de buurt. Profiteert u van het gratis kopje koffie
speciaal voor lezers van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Zondag 27 oktober: Vlooienmarkt Goirle, Sporthal de Haspel,
Zondag 3 november: Vlooienmarkt Kaatsheuvel,
Sporthal de Werft,
Zondag 24 november: Vlooienmarkt Gilze,
Sporthal Achter de Tuintjes,
Zondag 8 december: Vlooienmarkt Goirle, Sporthal de Haspel.
09.00 tot 16.30 uur, entree € 2,50 p.p.
en kinderen t/m 12 jaar gratis.

TWEE GRATIS
PROEFLESSEN!

De Evenementenlijn

Wil jij Taalhuisvrijwilliger worden?

Kraam huren?
Reserveren op de site.
De Evenementenlijn
verhuurt ook statafels
of partytenten. Wilt u
als vereniging een markt
organiseren in uw sporthal,
tennishal of woonwijk?
Neem geheel vrijblijvend
contact met ons op en
wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

1 op de 9 volwassenen is
laaggeletterd. Zij hebben
moeite met lezen, schrijven,
rekenen of het gebruiken
van een computer.
Wil jij hen daarbij
helpen? Word dan
vrijwilliger bij een van de
Taalhuizen in de regio.

Meer informatie op de site : www.deevenementenlijn.nl
of via : info@deevenementenlijn.nl : 0416 530 502

Spreekt dit jou aan en kun je hier een paar uur per week aan besteden? Neem
dan contact op met Mirjam Lambert om de mogelijkheden te bespreken:
06 26 95 28 02 of mirjamlambert@contourdetwern.nl
: 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
bovengenoemde markten. Inleveren bij de muziekstand of entree.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

5

OKTOber/November 2019

Drie jubilarissen bij Jong Nederland ASG

Activiteiten Stichting alleen op deze aarde
in Café Bierings

Door jubilaris: Wendy Peeters
Zaterdag 14 september was het dan
eindelijk zover. De dag dat Erwin,
Anoesjka en ik ons 25-jarig jubileum bij
Jong Nederland ASG vierden. 25 jaar
als vrijwilliger verbonden zijn aan een
club klinkt lang en lijkt bijzonder. Maar
als de club voelt als je tweede familie,
dan is het alleen maar fijn dat je er al zo
lang deel van uit kunt en mag maken.
Daarnaast zijn we ook alledrie al veel
langer bij de club omdat we als jeugdlid
zijn begonnen. Erwin en Anoesjka is
Van links naar rechts: Erwin, Wendy, Anoesjka en burgemeester Theo Weterings.
het zelfs met de paplepel ingegoten. En
tja, als je dan een feestje aangeboden krijgt, met en door Drumband ASG
Daarna werd de verrassing compleet met een optreden van onze
al die mensen om je heen, dan zeg je zeker geen nee.
eigen drumband (waar we zo’n zeven jaar geleden afscheid van
hebben moeten nemen). Alle oud-leden waren opgetrommeld
Herinneringen
Het afgelopen jaar werden wij als jubilarissen al bestookt en als verrassing stonden wij, de drie jubilarissen, als levensgrote
met vragen over onze herinneringen. Wat vonden wij het kartonnen poppen ook opgesteld achter de trommels en
leukste spel? Wat was de leukste activiteit ooit? Wat was tamboerijn. Erwin en Anoesjka hebben namelijk zo’n beetje
het leukst om te doen op kamp? Ook hadden we al eerder hun hele leven deel uitgemaakt van deze drumband. Toch
wel even een bijzonder en emotioneel momentje.
moeten poseren voor wat foto’s. Voor de uitnodiging,
dachten wij. Dat was ook zo, maar in de loop van de
Jubi-lied
avond bleek er nog wel wat meer mee gedaan te zijn.
Tenslotte volgde er ook nog een geweldige presentatie
met onze poppen over ons verleden bij Jong Nederland en
Toespraak van de burgemeester Theo Weterings
Na de overweldigende cadeautjes, kaarten en felicitaties alles wat we hebben meegemaakt. Wat heerlijk om op die
manier met iedereen herinneringen op te kunnen halen.
van alle andere vrijwilligers, familie, vrienden en
Traditiegetrouw werd dit afgesloten met een jubi-lied.
collega’s, brak het officiële gedeelte van de avond aan.
Anoesjka ontving de gouden speld uit handen van
Dat de superverzorgde feestavond daarna nog tot in de late
onze voorzitter, Erwin kreeg deze opgespeld door onze
landelijke voorzitter en tot ieders verrassing werd ik totaal uurtjes heeft geduurd, laat zich raden. Wij hebben genoten van
overrompeld door de toespraak van de burgemeester met alle felicitaties, verrassingen, cadeaus, hapjes en drankjes, maar
vooral van het samenzijn met zoveel mensen die ons lief zijn.
de onderscheiding als lid in de orde van Oranje-Nassau.

Bouw
Kempentoren
Spoorpark gestart!

Stichting alleen op deze aarde is er speciaal voor u.
Met elkaar doorbreken we de eenzaamheid, door simpelweg
samen te zijn en het gezellig te maken. U bent niet alleen! De
vaste thuisbasis Van St. Aoda is Zaal-Café Bierings in Tilburg. In
dit gezellige café aan de Goirkestraat komen we regelmatig samen
om te eten, te bingoën, te sjoelen of om feestdagen te vieren.
Zondag 27 oktober: een gezellige bingo, de kosten zijn € 6,- per
boek en voor de koopronden € 2,-. De deur gaat open om
13.00 uur en bingo is van 14.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 20 november:
Sint Nicolaas comité, alleen voor vaste bezoekers van 12.00 tot
18.00 uur. We beginnen met eten en daarna een bingo en als laatste
de ontvangst van Sinterklaas met zwarte pieten. Kosten € 10,-.
Zondag 24 november: bingo, € 6,- per boek en koopronden € 2,-.
De deur gaat open om 13.00 uur, bingo van 14.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 10 december: kerstreis Luik
Voor het vertrek is er koffie en thee, en als we terug komen staat
er een driegangendiner op ons te wachten. We vertrekken om
09.45 uur en met het eten er bij inbegrepen zijn we om 21.00 uur
klaar, de kosten zijn € 27,50 p.p.
Kerstreis Luik: inschrijven tot 27 november!
Zondag 15 december: kerstbingo, kaarten € 6,- per boek met mooie
kerstprijzen van 14.00 tot 17.00 uur, deur open om 13.00 uur.
Kerst-in op 25 december: Brabantse koffietafel, optreden, loterij,
warm en koud buffet. Van 12.00 tot 20.30 uur. Deze Kerst-in is
bedoeld voor eenzame ouderen die alleen zijn met de Kerst.
Inschrijven voor de Kerst-in: tot 10 december!
De kosten van de activiteiten moeten vooraf worden betaald.
Voor meer informatie en opgave activiteiten kunt u bellen met
Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02. : alleenopdezeaarde.nl

Inloophuis Midden-Brabant: oktober borstkankermaand
Oktober staat al jarenlang internationaal bekend als de borstkankermaand; een maand
waarbij er wereldwijd extra aandacht is voor borstkanker. Een belangrijke maand dus,
maar ook confronterend en moeilijk.
Lindy heeft borstkanker en is gast van het
Inloophuis. Lindy: Prettig dat ik in het

Inloophuis niets hoef uit te leggen.
Een half woord is genoeg. Er is
veel herkenning en erkenning.
Het thema van de oktobermaand 2019 is
“Borstkanker heeft veel gezichten”. Iedere
persoon en iedere diagnose is anders.
Inloophuis Midden-Brabant vindt dit een
belangrijke boodschap en wil dit duidelijk
maken.
Workshop “Moodboard maken”
Tijdens de borstkankermaand organiseren we
daarom een speciale workshop “Moodboard
maken” op 31 oktober. Je bent welkom vanaf
09.30 uur voor een kopje thee of koffie.
De bedoeling van een moodboard is om
iets uit te leggen. Je kunt bijvoorbeeld
met woorden proberen uit te leggen hoe
je je voelt of wat je wilt bereiken, maar
dit gaat natuurlijk veel makkelijker met
afbeeldingen. Want een afbeelding zegt
zoveel meer dan een paar woorden!

Inloophuis Midden-Brabant is een sfeervolle
en gastvrije huiskamer aan het Tilburgse
Wilhelminapark. Mensen met kanker, hun
familie en nabestaanden kunnen er terecht
om hun verhaal te delen of om te luisteren.
Of je nu patiënt, familie, partner of de
overbuurvrouw bent, wie geconfronteerd
wordt met kanker is welkom. Om te doen,
of juist even te laten. Je kunt terecht
voor informatie, workshops en allerlei
activiteiten. Die hebben soms alles en soms
juist helemaal niets met kanker te maken.
Wekelijks biedt Inloophuis MiddenBrabant de volgende workshops aan:
Easy Yoga - Qi Gong - Tekenen - Zendala
tekenen - Schilderen - Polariteitsmassage
- Voetreflexmassage - Mandala tekenen
- Koor Zingen voor je Leven - Mozaïek Pedicure - Ontspanningsmassages - Diverse
coaching bij levensvragen en/of verlies
Aanvullend op het wekelijkse programma
worden er workshops en activiteiten
georganiseerd,
zie WTON agenda: pagina 14

Foto: Rob Vennix

Maandag 30 september werd gestart met de
opbouw van de Kempentoren, in de volksmond
de uitkijktoren genoemd. Allereerst met de
aanvoer van materiaal en het inrichten van de
werkplek en prefabriceren van onderdelen op
de grond. Maar toen begon het spannende
werk. De bouwer plaatste de volgende dag
al de eerste kolommen en de krans die
bovenop deze kolommen ligt. Een interessante
beleving en een bijzondere gelegenheid om
de toren in wording ook echt mee te maken.
Je zult in de komende tijd de toren zien groeien;
de eerste laag is circa 11 meter hoog! De
volgende stap, na de montage van de kolommen
en krans, was het aanbrengen van alle trappen
en hekken in deze laag. Het opbouwen van de
tweede laag, die tot ongeveer 23 meter hoogte
zal gaan, en de bovenste laag van de toren,
tot ongeveer 35 meter, zijn ook al ingepland.
Kom het meebeleven!

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

Word Vriend van het Spoorpark!
Het Spoorpark is een groot succes. Maar het is
gerealiseerd als burgerinitiatief, en die basisgedachte wordt vastgehouden. Dus hoe meer
burgers aanhaken, meedoen, enthousiast zijn,
en het ook financieel steunen, des te meer zal
het Spoorpark een plek zijn waar alle
Tilburgers zich thuis voelen.
Vriend worden? Adopteer een stukje park
voor 25 euro per jaar. Kijk op : vrienden.
spoorparktilburg.nl en kies je eigen plekje! De
bijdragen van de Vrienden worden gebruikt
voor de aanleg van een beregeningsinstallatie
op het grote speelveld. Zien we je op de eerste
jaarlijkse “Vriend van”-dag, 21 juni 2020?

Postzegel en Munthandel

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

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com
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Thuis in
Theresia

Theresia-platform als
APP op uw
telefoon of tablet!
Op een handige manier kunt u dagelijks alle informatie over de wijk
Theresia via een ‘app’ op uw smartphone of tablet raadplegen.
Via onderstaande stappen moet het iedereen lukken om deze ‘app’ van het
webplatform aan te maken.
(In dit voorbeeld hebben we een iPhone gebruikt, maar ook met uw Android
smartphone en iPad of tablet werkt het op soortgelijke wijze.)

1

Plaatje 1:
webbrowser. Onder -of bovenin zit het ‘uitgang’-symbooltje
waarmee u de website kunt delen of transporteren (zie rode
e
pijl). Druk hier op.
Plaatje 2:
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-

2

scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken
en
om deze optie te vinden.
Plaatje 3:
Het symbooltje van ‘Wijktheresia’ heeft zich nu als ‘app’ op
uw beginscherm geplaatst. Handig, want door hier op te
drukken komt u voortaan direct binnen het platform.

3
De wijkraad van Theresia ziet u als
bezoeker graag tegemoet en hoopt dat
u ook berichten gaat lezen en plaatsen
op het digitale wijkplatform!

De Kaajbaandexpositie wordt verder uitgebreid
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord gebruikt het lettertype TilburgsAns in de koppen van
de artikelen. Bewoners in de wijk Oud-Noord zijn ook actief met TilburgsAns. Op
28 september vierden de bewoners van de Gouverneur Borretstraat in de wijk Theresia
burendag 2019. Eén van de activiteiten bestond uit het plakken van pictogrammen
uit het lettertype TilburgsAns op de vuilcontainers van de 17 huishoudens.
De bewoners hadden vooraf al gekozen welk
pictogram ze graag op hun container wilden
plakken. De keuze viel onder andere op de
Tilburgse Revue, kraanwater (het lekkerste
van Nederland), den Opstoet, de Sky Mirror,
het Quukske en een wevershuisje; allemaal
pictogrammen die recent werden toegevoegd
aan het Tilburgse lettertype. Door de
containers van een pictogram
te voorzien, zien ze er een stuk
minder somber uit en worden ze
beter herkenbaar. Ook vormen ze
samen een tentoonstelling
op de stoeprand, een
Kaajbaandexpositie.

de Gouverneur Borretstraat onderdeel
uit van deze wekelijkse tentoonstelling.
De Kaajbaandexpositie omvat inmiddels
81 huishoudens in vier straten.
Lijkt het je leuk om ook in jouw straat een
Kaajbaandexpositie te organiseren, neem dan
contact op met TilburgsAns. Zij kan je
vertellen hoe je het best te werk kunt gaan
en wat de kosten zijn. Nadere informatie
: www.tilburgsans.nl
: info@tilburgsans.nl

De ontwerpers van
TilburgsAns, Sander
Neijnens en Ivo van Leeuwen,
organiseerden ruim twee jaar geleden
de eerste Kaajbaandexpositie in de Mr.
Stormstraat. Vorig jaar werd deze expositie
uitgebreid met het Theresiaplein en de
Minister Mutsaersstraat. En nu maakt ook

Open www.wijktheresia.nl op uw telefoon of tablet via de

Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a.

OKTOber/November 2019

De bewoners van de Gouverneur
Borretstraat plakten zelf de
pictogrammen op hun containers.

Waarom WijkTheresia van buurtapp Nextdoor af gaat…
Wijkraad Theresia heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Als u onze eigen website
bezoekt wordt alleen gebruik gemaakt van de noodzakelijke cookies en dergelijke die het
systeem (waar deze WordPress-website op draait) nodig heeft om optimaal te werken.
Dat hebben we u ook bij het eerste gebruik vooraf gemeld. Nieuwbrieven krijgt u alleen
als u zich ingeschreven heeft en uw naam of gegevens zullen wij nooit gebruiken
in wervingsactiviteiten, zonder uw toestemming.
Wellicht heeft u het ook via diverse media vernomen: de buurtapp Nextdoor schijnt het met
uw privacy niet zo nauw te nemen. Lees er hier over : emerce.nl/nieuws/buurtappnextdoor-zo-lek-mandje en : bd.nl/oss-e-o/brabantse-gebruikers-app-nextdoorvoelen-zich-er-ingeluisd-naam-misbruikt-voor-werving-nieuwe-klanten~adcbe64f
Na overleg binnen de wijkraad hebben we als gevolg van bovenstaande besloten om als wijk
niet meer aanwezig te zijn op Nextdoor. Naast de privacyschendingen die daar recentelijk
hebben plaatsgevonden, achten we de meerwaarde van deze buurtapp niet dusdanig dat
we er gebruik van moeten maken.
De mogelijkheid voor buurtbewoners om berichten met betrekking tot de buurt te plaatsten
zijn namelijk ook aanwezig op ons eigen platform : www.wijktheresia.nl (ook vindbaar
onder : www.thuisintheresia.nl). Ook particulier adverteren kunt u gratis op ons platform.
Tel daarbij de aanwezigheid en bereikbaarheid van alle relevante organisaties uit de wijk op
en de meerwaarde ten opzichte van Nextdoor is u duidelijk.
Daarnaast wordt de site dagelijks bijgehouden met relevant wijknieuws! U bent dus als u wilt
continu op de hoogte van het nieuws uit uw woonomgeving. Maak daar dus gebruik van!
: www.wijktheresia.nl is het officiële digitale wijkplatform dat door wijkraad Theresia
beheerd en gefaciliteerd wordt.

, Werkgroep Kerst Inn organiseert: Kerst Inn 2019, aanmelden uiterlijk 13 december
Op 26 December is er een Kerst Inn in De Baselaer voor alle ouderen vanaf 60 jaar uit de
wijken, Theresia, Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat. Aanmeldstrook zie pagina 14

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van
Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners,

De diverse activiteiten in de wijk(centra) worden mede mogelijk gemaakt door o.a.
Verrijk je Wijk met bijdragen van: Wijkraad Loven-Besterd, Wijkraad Theresia, Wijkraad
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Wijkorganisatie De Ring en ContourdeTwern.
Data van de wijklunch, films, Lekker Dansen, Kerst Inn en andere activiteiten in de wijk
					
zie de W TON agenda op pagina 14
ST I C H T I N G WI J K R A A D

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

Wijkraad

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze

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

met elkaar in contact te brengen en te
houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

www.wijktheresia.nl

Wijkraad

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

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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Ac tiev e k in der r a
a d va n
K in derca m pus Oc
u lus.

Kinder

Hallo allemaal,
Wij zijn de kinderraad van
Kindercampus Oculus.
We zijn met z’n achten en
komen uit de groepen 7 en
8. We hopen dat jullie ons
stukje allemaal gaan lezen.
Elke eerste vrijdag van de
maand komen wij samen
voor een bespreking. We praten over nieuwe dingen
en nieuwe oplossingen waar onze school nog beter en leuker van wordt. We hebben al veel
dingen gedaan voor onze school, zoals een rookvrije omgeving maken voor allebei onze
gebouwen. Er hangen nu grote borden!! We hebben meegedacht over het groene schoolplein
aan de Bankastraat. We hebben gepraat bij het schoolbestuur over hondenpoep rondom de
school én dat de afvalbakken te vol zijn. We hebben mensen rondgeleid tijdens de open dag
bij ons op school.

Wat willen we dit jaar gaan doen?

4 december: Sinterklaas 2019 bij buurthuis De Wissel
Zoals jullie weten komt Sinterklaas er
weer aan. Ook buurthuis De Wissel gaat
er net zoals vorige jaren een leuke dag
van maken. Dit jaar komt onze lieve
Sint op 4 december bij ons langs.
Er staan leuke activiteiten op de planning, zoals pepernoten tikkertje,
het dak op (rollenspel), dansjes, quizzen en nog veel meer. Het programma is
weer een verrassing voor de kinderen. Wij gaan ons best doen om een superleuk
programma op te zetten en we hopen dat er weer veel kinderen komen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom. Voor de volwassenen staat er
koffie, thee en andere lekkernijen klaar. Ook voor de kinderen is er
drinken en iets lekkers om te snoepen. Om ook dit jaar er weer een
groot succes van te maken, hopen wij dat jullie allemaal er ook bij zijn.
Zijn julie benieuwd naar wat we allemaal gaan doen op 4 december?
Kom dan langs. Het begint om 14.00 en eindigt om 16.00 uur.
Vraag je ouders je even aan te melden via mail: infodewissel@contourdetwern.nl
of tel: 013 542 24 38. (Dan kan de Sint rekening houden met het aantal cadeautjes
en wij met het lekkers en het drinken.)
De Wissel, Leliestraat 49, meer gegevens zie ContourdeTwern: pagina 16

We gaan zelf anti-hondenpoepborden ontwerpen en we proberen met juf Marjolein (onze
directrice) te regelen dat we die mogen laten maken. We gaan binnenkort praten over hoe
we goed afval kunnen scheiden in elke klas en of er extra prullenbakken kunnen komen op
het schoolplein. We gaan ook een wedstrijd organiseren om een naam te bedenken voor alle
twee onze gebouwen.
Groetjes van Sam, Joeri, Bjorn, Rokus, Nina, Jesse, Fieke en Pleun.

“Welkom Puk” bij De Overstap
De Overstap is een peutergroep waar kinderen vanaf 2,8 jaar spelenderwijs leren en ontdekken, totdat ze naar school gaan. Samen spelen,
samen delen, samen leren, samen ontdekken en samen doen.
Het is dan ook altijd super gezellig bij de Overstap! En ook Puk is aanwezig bij ons. De kinderen zijn dol op Puk en vinden het altijd heel leuk als
Puk bijvoorbeeld mee aan tafel komt eten of gezellig met de blokken komt bouwen.
Om de zes weken staat er een thema centraal. De afgelopen weken was dat het
thema “Welkom Puk", en daar horen natuurlijk ook leuke activiteiten bij. Zo was Puk
door de zomervakantie helemaal vergeten hoe het allemaal ook al weer zat bij de
Overstap! Waar is het keukentje?
Waar horen de blokken? En hoe zat
het ook al weer met opruimen?

En om Puk welkom te heten,
hebben de kinderen ook nog eens
prachtige kunstwerken gemaakt!
Vinden jullie ze ook zo mooi?

27 november: Sinterklaasmiddag in
De Baselaer
Op woensdag middag 27 november komt Sinterklaas met zijn pieten op bezoek
in de Baselaer. Van 14.00 tot 16.00 uur uitlopend tot ongeveer 16.30 uur.
Alle kinderen uit de wijk van de leeftijd tot en met ongeveer 8 jaar zijn van
harte welkom om samen met Sinterklaas en zijn pieten er een groot feest
van te maken.
Vanaf 30 oktober kunt u uw kind inschrijven via het inschrijfformulier dat te verkrijgen is in
de Baselaer aan de balie. Inschrijven kan tot en met maandag 18 november.
Wij vragen een kleine vergoeding van € 1,50. Dat kan ook via de meedoenregeling.
Voor ieder kind is er natuurlijk een cadeautje, wat lekkers en drinken.
Wij vragen per gezin 1 ouder als begeleiding voor uw kinderen.
Werkgroep Melis Stokestraat

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

Kom naar het Ontdekstation013

Woensdagmiddagen: vanaf 13.00 uur, maak in de scraphoek een Sinterklaassurprise of cadeautje

Op woensdagmiddag, zaterdag, zondag
en in de schoolvakanties is
Ontdekstation013 geopend.

€ 7,50 voor kinderen
en € 2,50 voor volwassenen.
www.ontdekstation013.nl

Stichting Stadstuin Theresia
Op 23 november komen Sint en Piet weer naar de Stadstuin
toe. Vanaf 15.00 tot 17.00 uur, opgeven via
: info@stadstuintheresia.nl, vol=vol. Kosten: nog niet bekend.
Check onze website en digitale nieuwsbrief of zie de posters.
SST: Theresiastraat 15a, meer informatie en andere activiteiten:
: www.stadstuintheresia.nl voor vragen : info@stadstuintheresia.nl
en WTON agenda pagina 14

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

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken
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Gezamenlijk optreden van
LMJ, Trammelant en De Bent
Zondag 24 november zal Les Musiciens Joyeux
samen met Popkoor Trammelant en De Bent
pop-/rockconcert verzorgen in theater ‘t Plein
in Udenhout. Alle muziekgezelschappen zullen
laten zien en horen dat passie voor muziek
letterlijk en figuurlijk mensen kan
verbinden. Accordeon, zang en
rockband kennen geen beperkingen.

FEBRUARI 2017
EDITIE 4
Muziek
OPLAGE: 14.150
in de wijk

OKTOber/November 2019

Vele buurtbewoners zingen in een koor of spelen in een muziekvereniging. Sommige repeteren buiten de wijk,
maar zijn goed bereikbaar voor u als wijkbewoner om mee te doen. De meeste koren geven ook uitvoeringen in of
buiten de wijk. U kunt komen luisteren of zelf meedoen, informeer op de website van de koren/muziekverenigingen.
Aandacht voor de volgende uitvoeringen en concerten:

LMJ & Trammelant rocken met De Bent
Zondag 24 november, van 13.00 tot 17.00 uur
Ontmoetingscentrum / Theater ´t Plein
Tongerloplein 1, Udenhout
Entree € 7,00 zaal
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Rock- en popkoor Trammelant

Les Musiciens Joyeux
Het Tilburgse accordeonorkest staat
onder leiding van Tom van Aarle
en brengt een zeer gevarieerd
repertoire van swing en musical tot
popmuziek en originele accordeoncomposities.

Rock- en popkoor Trammelant
Trammelant is een stoer Tilburgs popkoor onder leiding van Arjan Bruinsma. Ze
zingen popmuziek, stevige rock en swingende gospel. Dit alles op een stevig
volume met een 4-koppige begeleidingsband. Want rock en pop zijn rebelse
muzieksoorten. Er wordt bij het repertoire vooral gelet op of iets leuk is voor
een koor om te zingen. Repetities: maandagavond in de Loft Tilburg.
Website:
: trammelanttilburg.nl

Er zijn mogelijkheden voor individuele
opleiding en samenspel. Repetities:
dinsdagavond in Het Spoor.

Popgroep De Bent

Les Musiciens Joyeux

Voor nadere informatie over
Les Musiciens Joyeux of het concert
op 24 november graag contact opnemen
met Aloijs Klijberg, : 013 455 09 77
mail : aloijs.klijberg@home.nl of
Nelleke Koopmans, : 06 16 39 57 91
mail : nellekekoopmans@gmail.com
Zie ook onze website : lmjtilburg.nl

Popgroep De Bent
Het bijzondere aan deze popgroep is dat de meeste muzikanten, ondanks of misschien
wel dankzij hun min of meer beperking, enorme kwaliteiten tot ontwikkeling weten te
brengen.
De huidige formatie bestaat uit slag- en solo gitaar, keyboard, piano, drums, percussie
en zang. Zij maken met heel veel plezier zowel Nederlands- als Engelstalige popmuziek.
Repetities: oneven weken op maandagavond in Het Spoor. Zie ook : debent.webnode.nl

16 november, Gouden jubileum voor Mannenkoor La Renaissance
Het bekende Tilburgs Mannenkoor La Renaissance werd opgericht
in 1911. Zo bezien is 2019 niet een jubileumjaar. Maar zoals zo vaak
bij zangkoren, verliep de ontwikkeling niet altijd even glad. Daarom
werd in 1969 het koor heropgericht en houden ze op zaterdag
16 november een Gouden jubileumconcert in de Concertzaal
van Theaters Tilburg.
Onder de titel ‘Con saluti musicali’ wordt het publiek een buitengewone voorstelling met muziek uit de wereld van Bel Canto aangeboden.
Daarnaast staan hedendaagse werken op het repertoire. Samen met
de mannen van La Renaissance treden enkele bekende solisten op.
Ook het jeugdkoor van Souvenir o.l.v. Peggy Hegeman laat zich horen.
De muzikale leiding is in handen van Carl van Kuyck.
Pianist Ben Martin Weijand begeleidt op de vleugel, samen met het
Möbius Ensemble.

16 november
Gouden jubileumconcert
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance
Concertzaal van Theaters Tilburg, aanvang 20.30 uur.
De kaarten kosten € 17.50 en zijn te bestellen via
: kaartverkoop@mannenkoor-la-renaissance.nl en bij Theaters Tilburg.
Het Mannenkoor mag zich al prijzen met leden uit de wijk Tilburg Oud-Noord, maar als u na het lezen van dit bericht geïnteresseerd bent en overweegt om lid te worden van dit mooie koor,
komt u dan kijken en luisteren op 16 november. Ook bent u elke maandagavond welkom om een repetitie bij te wonen in het Kruispunt aan de Sinopelstraat in Tilburg.
Inlichtingen vindt u op : mannenkoor-la-renaissance.nl of mail : info@mannenkoor-la-renaissance.nl U kunt natuurlijk ook bellen : 013 468 58 54

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

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

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

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

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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HGKK is dit jaar 85 jaren jong!
17 november
Reünieconcert
Hasselts Gemengd Kapelle Koor
De Postelse Hoeve, aanvang 14.00 uur.
Gratis.
Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor werd in 1934 opgericht
in het voormalig café Fouchier aan het Hasseltplein in
Tilburg (nu parkeerterrein van het TweeSteden Ziekenhuis).
In 1963 verhuisden we mee naar de nieuwbouw van de
Postelse Hoeve. Daar zijn we nog steeds thuis voor de
repetities, uitvoeringen en gezelligheid.
HGKK is in al die jaren van repertoire en bezetting
veranderd, maar de passie in zingen is gebleven.
Op zondag 17 november om 14.00 uur vindt ter
gelegenheid van het 85-jarig bestaan een reünieconcert
plaats in De Postelse Hoeve, Dr. Deelenlaan 10, : www.depostelsehoeve.nl
We nodigen u van harte uit dit concert bij te wonen en hopen in het publiek veel oud-leden te
ontmoeten om herinneringen op te halen! De toegang is gratis. Meer weten : www.hgkk.nl

Het Tilburgs Gregoriaans Koor brengt al 50 jaar lang
het mysterie tot klinken.
1 december
Gouden Jubileumconcert
Tilburgs Gregoriaans Koor
St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot, aanvang 16.00 uur.
Gratis.
In het kader van de viering van het vijftigjarig jubileum geeft het Tilburgs Gregoriaans Koor op
zondag 1 december 2019 om 16.00 uur een concert in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot.
Medewerking aan het concert wordt verleend door Cantores Sancti Gregorii, onder de
muzikale leiding van rector cantus Jan Janovcik. De entree is gratis. Na afloop zal een
vrijwillige bijdrage gevraagd worden. Het programma is samengesteld uit de gregoriaanse
gezangen van de Advent en uit de Missa de Beata Maria Virgine.
Het gregoriaans
Gregoriaans is de oudste vorm van liturgische zang in het christelijke Westen. De gezangen,
sommige meer dan duizend jaar oud, vormen een wezenlijk onderdeel van de roomskatholieke eredienst. Ze kenmerken zich door hun bijzondere melodieën, die eenstemmig,
meestal zonder instrumentale begeleiding, worden gezongen. Het is zang die het hart vervult
en ontroert doordat het de religieuze ervaring muzikaal gestalte geeft. Ook buiten het kader
van de katholieke liturgie worden velen geraakt door de rust en de schoonheid die het
gregoriaans oproept. Dat gevoel wordt nog intenser beleefd door deze muziek zelf te zingen
en te bestuderen. Om een uitspraak van Herman Finkers te gebruiken: ‘Je zingt geen
gregoriaans, het zingt in jou’.
Het koor
Het zelf zingen en bestuderen van het gregoriaans is in de afgelopen vijftig jaar het kernelement van het Tilburg Gregoriaans Koor geweest. Het koor is in december 1969 ontstaan
uit het kerkkoor van de Lucaskerk in Tilburg, als reactie op de vervanging van het gregoriaans
in de liturgie door Nederlandse gezangen. Omdat vele kerkbezoekers dat als een gemis
ondervonden is destijds door enkele zangers het initiatief genomen een gespecialiseerd koor
op te richten om ervoor te zorgen dat het gregoriaans in de eredienst zou blijven klinken.
Muzikale leiding
De muzikale leiding van een gregoriaans koor wordt verzorgd door de rector cantus. Die
functie is ruim veertig jaar vervuld door de kerkmusicus Ko van Geldorp uit Eindhoven. Toen
hij zich in 2015 om gezondheidsreden terugtrok, werd hij opgevolgd door Jan Janovcik, die in
datzelfde jaar aan het conservatorium in Tilburg afstudeerde in de richting ‘oude muziek’.

Kooractiviteiten
De activiteiten van het koor, dat niet tot een parochieel verband behoort, omvatten per jaar
circa 25 uitvoeringen in het kader van een eucharistieviering in het weekend in kerken en
instellingen in Tilburg en omgeving. Verder verzorgt het koor op verzoek, de zang tijdens een
kerkelijke uitvaart. Uit de reacties die het koor na een optreden ontvangt, blijkt hoezeer vele
toehoorders geraakt worden door de sfeer die de gregoriaanse gezangen teweeg brengen.
Kerkelijke viering op 8 december
De jubileumactiviteiten worden afgesloten met een eucharistieviering ter intentie van het
koor op zondag 8 december om 10.30 uur in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg-Noord.
dmpadministratie
administratie
Meer informatie : www.tilburgsgregoriaanskoor.nl
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

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

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

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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

10

WIJKNIEUWS

OKTOber/November 2019

Nieuws van de gemeente Tilburg

TaalClub
Wilt u beter Nederlands leren spreken?
Dan is de TaalClub iets voor u! Elke donderdagochtend komt er een groep van
verschillende culturen bij elkaar. Het is
een gezellige ontmoeting, waarbij u oefent met het spreken van de Nederlandse
taal. De TaalClub is elke donderdag in het
Wijkcentrum De Poorten. Deelname is
gratis. Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met Shirley van den Broek,
Sociaal werker ContourdeTwern:
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

Maatje nodig?

Samen denken
over de wijk
Graag wil ik me even voorstellen: ik ben
Melissa Balla en ik studeer Social Work
aan Avans Hogeschool. Momenteel loop
ik tien maanden stage bij de gemeente
Tilburg, afdeling Veiligheid en Wijken.
Tijdens mijn stage wil ik mij inzetten voor
initiatieven in de wijk Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt.
Heeft u een idee voor een initiatief in dit
deel van Oud-Noord of wilt u meepraten?
Neem dan contact met mij op via
melissa.balla@tilburg.nl of bel mij op
06 50 10 30 23.

Een Maatje is een Tilburger die zich belangeloos inzet voor een ander. Bijvoorbeeld
door een gezellig bezoekje, of door samen
op zoek te gaan naar nieuwe bezigheden
of hobby's. Een Maatje kan ook helpen
met de Nederlandse taal, bij de administratie. Of denk aan het bijstaan van
een mantelzorger, het coachen van een
jongere of als gezinsmaatje.
Steuntje
Een Tilburgs Maatje kan de persoon zijn,
die u een extra steuntje in de rug biedt.
Hij of zij komt maximaal één dagdeel per
week bij u thuis. Dankzij een Maatje kunt
u er weer op uit, werkt u aan het uitbreiden van uw netwerk en heeft u straks uw
zaken weer op orde. Een Tilburgs Maatje
nodig? Neem contact op met het Adviespunt van ContourdeTwern.
Tel: 013 594 86 46
adviespunt@contourdetwern.nl
www.tilburgsmaatje.nl

Burendag
Op 29 september vierde de Nassaubuurt burendag door samen hun buurt op te ruimen. Kinderen en
volwassenen prikten zwerfafval en andere buurtbewoners zorgden voor een hapje en een drankje.

Veiligheidsplatform 5041
Het veiligheidsplatform 5041 is een overleg waarbij bewoners, ondernemers, organisaties,
politie en gemeente elkaar ontmoeten om de veiligheidssituatie in de wijk te bespreken.
Grofweg gaat het hier om het gebied Spoorzone, Gasthuisring en Wilhelminapark.
Er zijn diverse incidenten geweest in de wijk. Buurtbewoners gaven aan zich hier ernstige
zorgen over te maken. Er is daarom een overleg geweest waarbij mensen hun zorgen konden
uiten en professionals inhoudelijke toelichting konden geven.
Het was een goed en constructief overleg. Er zijn ook al direct maatregelen genomen. Onder
andere extra inzet van politie en gemeente en het inzetten van preventief fouilleren.
Daarnaast gaan we ook voor de langere termijn samen aan de slag. De platform partners
gaan een hernieuwd actieplan opstellen dat aansluit bij de actuele problematiek in het
gebied. Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën dan kunt u contact opnemen met de
wijkregisseur Inez Rastovac of de omgevingsmanager Paul van Esch.

Formulierenhulp
Dichtbij
Heeft u moeite met het invullen van formulieren of het begrijpen van brieven?
Vrijwilligers van Formulierenhulp Dichtbij
kunnen u helpen, bijvoorbeeld bij het
invullen van formulieren over kwijtschelding, bijzondere bijstand, de Meedoenregeling of toeslagen. U kunt hiervoor elke
donderdag van 18.30-19.30 uur langskomen op het spreekuur in het Wijkcentrum de Poorten in de Hasseltstraat 194.
Neem alle papieren mee die nodig zijn
voor het invullen van de formulieren.

Bruidsjurken
gezocht!
Veel mensen dromen ervan om eens een
prachtige bruidsjurk te dragen. Niet iedereen kan of wil trouwen. Maar misschien
heeft iemand wel als diepste wens om een
keer een bruidsjurk te kunnen dragen.
Om deze dromen te kunnen waarmaken is
buurtbewoonster Han op zoek naar gratis
bruidsjurken. Han geeft mensen de mogelijkheid om vrijblijvend een bruidsjurk
te dragen. Hierbij zorgt zij voor een leuke
fotoshoot als herinnering.
Heeft u toevallig een bruidsjurk die nog in
de kast hangt en zou u deze mensen gelukkig willen maken? Neem dan contact op
met Ton en Han Dillen van der Hout:
hantonlove@hotmail.com.

Vrijwilligers van de Thuisadministratie
kunnen u ook helpen met het organiseren van uw administratie. Wilt u hiervan
gebruik maken, meld u dan aan via
www.thuisadministratie.info of bel
013 549 86 46.
Kunt u het wijkcentrum niet bezoeken?
Dan komt de Formulierenhulp Dichtbij
aan huis. Bel voor een afspraak naar
013 549 86 46.

Melding
overlast
Hebt u een tip of melding, meld dit
bij het Centraal Meldpunt van de
gemeente. Dat kan via www.tilburg.nl
en via het algemeen telefoonnummer
14 013. U kunt ook gebruik maken van
de gratis BuitenBeter app.

Vrouwen in de bouw
Op 9 september 2019 organiseerde basisschool Cleijn Hasselt een beroepenmarkt. Deze dag
werd goed bezocht door kinderen en hun ouders. Tijdens de beroepenmarkt werd er onder
andere verteld over het werken in de bouw. Bij de bouw denk je al snel aan 'handen uit de
mouwen steken', maar werken in de bouw is meer dan dat. Zo is het ook belangrijk dat er
wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het maken van een plan voor de uitvoering.
Bouwmensen
Tot op de dag van vandaag zijn vrouwen in de bouw ondervertegenwoordigd, maar daar
komt langzaam verandering in. Want de bouw is zeker niet alleen voor mannen weggelegd.
Daarom was er op de beroepenmarkt ook extra informatie voor meisjes over het werken
in de bouw. Er is in die sector een groot tekort aan personeel, waardoor de kans op een
baan erg groot is. Leerlingen die een opleiding volgen in de bouwsector krijgen les van
ervaren docenten, instructeurs uit de werkplaats en praktijkopleiders. 'Bouwmensen' biedt
de mogelijkheid om een dag mee te lopen op de bouwplaats. Kijk voor meer informatie op
Bouwmensen.nl.

Meepraten,
vragen, ideeën
voor de wijk?
Contactgegevens
Team Wijken >>

Volg ons via Twitter:
@oudestadtilburg

Inez Rastovac wijkregisseur Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat en
Theresia inez.rastovac@tilburg.nl • 06 41 66 34 23
Paul van Esch omgevingsmanager Loven-Besterd, GroeseindHoefstraat 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
Natascha Verhaaren omgevingsmanager Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt natascha.verhaaren@tilburg.nl • 06 13 20 93 39
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2 november: Voetjes van de vloer in de Hall of Fame met Lukraak
Lukraak komt van het woord ‘luk’ – geluk en ‘raak’ – het doel treffend. Bij Lukraak draait alles om een goed
avondje dansen met vrienden en vrienden van vrienden. Een aantal uren lang gaan de voetjes van de vloer,
en er wordt in één ruk door gedanst tot het einde.
De dj’s Random & Shuffle brengen deze avond allerlei muziekgenres met zich mee, en draaien die net zo toevallig en door elkaar als hun
naam doet vermoeden. Van Beastie Boys en New Order tot Deee-lite en alles daar tussenin en erbuiten.
Kom deze avond gezellig meedansen van 21.00 tot 01.00 uur, entree: € 3,- aan de deur.

15 december: My Propane, Powerized en Kid Harlequin in de Hall of Fame
Op zondagavond 15 december treden My Propane, Powerized en Kid Harlequin op in de Hall of Fame. Het ultieme avondje beuken en
headbangen voor de Roadburn liefhebbers. Aanvang 20.30 uur.
Onverwacht, excentriek en veelzijdig.
Dat is wat je kunt verwachten van de
heavy alternative metalband My Propane.
Met hun agressieve liveshows en een
voorliefde voor ironie, zijn ze niet bang
om de tent goed op stelten te zetten.
De powermetal van Powerized biedt een

meeslepende ervaring met de symfonische
klanken en sterke boodschappen die ze
overbrengen. Een krachtige stem, strakke
gitaarriffs en rollende basdrums vormen
de basis voor deze overweldigende band.
Ten slotte, afkomstig uit de dampende rook
van arbeidersstad Rotterdam, brengt Kid

Harlequin rock naar een ander level. In
combinatie met live elektronica spelen ze
een flinke dosis duistere rock en weten ze de
energie sterk over te dragen op het publiek.
Kaarten kosten in de voorverkoop € 10,- en
zijn te bestellen via : www.hall-fame.nl

Verrassende Ontmoetingen, Cantiqua Concert & Harmonie St. Caecilia Bavel
Wat is er aan de hand als een klassiek koor filmmuziek gaat
zingen? Of als zij het podium deelt met een harmonieorkest en
met een klassiek geschoolde zanger die liedjes van Harry Bannink
brengt? Er is slechts één antwoord mogelijk: dan is er een concert
in de serie Verrassende Ontmoetingen in Concertzaal Tilburg.

2 november
Concert
Cantiqua Concert &
Harmonie St. Caecilia Bavel
Concertzaal Tilburg, aanvang 20.30 uur
Kaartjes voor dit concert kosten in de voorverkoop (tot 25
oktober) € 13,00, daarna € 15,00, en zijn te bestellen via:
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com
: www.cantiqua.nl/kaartverkoop
Telefonisch bij Lia de Kok : 06 55 77 87 87
Op zaterdagavond 2 november 2019 wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht
met muziek van Mozart tot Bannink en van De Meij tot Jenkins. In ieder geval: voor elk wat wils.
Cantiqua Concert is in haar bijna 10-jarige bestaan een begrip geworden in Tilburg. Dit keer
ontmoet zij Harmonie St. Caecilia uit Bavel, voor wie dit het debuutoptreden is in de
Concertzaal. Koor en orkest staan garant voor een verrassende muzikale avond waarin zij naast
hun eigen optredens ook de krachten gaan bundelen.
De twee gezelschappen brengen bovendien nog elk een echte verrassing mee. St. Caecilia
presenteert de gerenommeerde bastrombonist Rommert Groenhof, en Cantiqua Concert heeft
het duo Leistra en Van Baest uitgenodigd om een hommage te brengen aan Harry Bannink.
St. Caecilia staat onder leiding van Peter Bongaerts en Cantiqua Concert staat onder
leiding van Arjan van Baest.

Naar het concert met Stichting 'Vier Het Leven'.
Ook dit keer kan ons concert bezocht worden via Stichting 'Vier Het Leven'.
De Stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap
gaan. Zij worden door een gastheer/-vrouw thuis opgehaald en na afloop weer veilig thuisgebracht. Tussendoor geniet men van elkaars gezelschap en van een drankje.
Mocht u interesse hebben om via deze manier ons concert te bezoeken, kijk dan
eens op hun website : 4hetleven.nl of mail naar : info@4hetleven.nl

Laat uw voeten
eens heerlijk
verwennen!
Lovensestraat 145
06 12620653

Uw
Pedicure
Joyce
www.uwpedicurejoyce.nl

Hennie van Lare

schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

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

Horen, Zien en Meedoen

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Woonzorgcentrum
Den Herdgang
Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00
Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken
Warme maaltijd 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
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Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn: 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl
Deelname activiteiten?
Mail naar Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan
de activiteitenkalender
Like onze Facebookpagina:
fb.com/denherdgang
Meedoenregeling
Heeft u recht op de meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in
Den Herdgang. Meer informatie via
Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl

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

Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur
In de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden:
013 583 18 55

OKTOber/November 2019

Ontspanning
Dinsdag 29 oktober
Met Fuji stampotten maken
(en opeten)
Vanaf 14.30 uur
Woensdag 20 november
Optreden Seniorenorkest Gillesia
14.30 tot 16.30 uur
Maandag 2 december
Sinterklaasavond
19.00 tot 20.30 uur.
Mode verkoop
Maandag 28 oktober
Carma Schoenen verkoop
14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 7 november
Quality Fashion Verkoop
14.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 20 november
Scholten verkoop
10.00 tot 14.00 uur

Entree € 2,50
Bingokaart € 1,50 per stuk

100
Donderdag 31 oktober wordt
Dhr. Aarts 100 jaar. Uiteraard gaan we
dit vieren. Om 10.30 uur drinken we
gezamenlijk koffie en is er gelegenheid
om Dhr. Aarts te feliciteren!
De rest van de dag vult Dhr. Aarts in
met zijn familie.

Kalender
Iedere 4 weken komt er een kalender uit, waarop alle activiteiten te vinden zijn.
Bent u geïnteresseerd in deze kalender? Mail dan naar
c.olieslagers@dewever.nl of kijk op onze Facebookpagina.
Wijkbewoners zijn altijd welkom!
Entree € 5,00 per activiteit. Hiervoor krijgt u ook koffie en thee.

BINGO

Wist u dat u als wijkbewoner ook van harte welkom bent op onze bingo’s? U betaalt € 2,50 entree voor koffie of thee. Een bingokaart kost € 1,50. Wij spelen 6 rondes,
waarbij in iedere ronde 3 prijzen te winnen zijn (1 rijtje, 2 rijtjes en volle kaart). De prijzen zijn voornamelijk levensmiddelenpakketten. In de even weken is er bingo op
dinsdagavond van 19.00 tot 20.45 uur en in de oneven weken op woensdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Vaste weekactiviteiten:
Maandag:
Uurtje Klassiek
10.00 -11.30
(In de oneven weken)
Barakken
10.00 -11.30
Schilderclub
10.00 -11.30
D’n Inloop
14.00 -16.30
Sjoelclub
14.00 -16.30
Dinsdag:
Wandelclub
Creatief Café
Matinee of Muziekcafé
Bakkerij

10.00 -11.30
10.00 -11.30
14.00 -16.30
14.00-16.30

Woensdag:
D’n Inloop
MBVO-groep 1
MBVO-groep 2
Bingo

10.00-11.30
10.00 -10.45
11.15 -12.00
14.00-16.30

Donderdag:
D’n Inloop
Creatief Café
Atelier
Wandelclub

10.00 -11.30
10.00-11.30
14.00-16.30
14.00-16.30

Vrijdag:
D’n Inloop
MBVO-groep 1
MBVO-groep 2
Vrouwen Clubke
Mannen Café
Jeu / Indoor Boules

10.00 -11.30
10.00 -10.45
11.15 -12.00
14.00 -16.30
14.00 -16.30
14.00 -16.30

Zaterdag:
D’n Inloop / Creatief

14.00 -16.30

Zondag:
Matinee of D’n Inloop 14.00 -16.30
(om de week)
Frietavond
16.30 -18.30
(aansluitend na zondag matinee)

Andere activiteiten:
Ma t/m Vr:
Computerhoek, op afspraak*
Ma t/m Vr: Duofiets op afspraak*
Ma/Wo/Do: Kapsalon op afspraak*
*afspraken via: 013 549 61 00
Di/Wo/Do/Vr:
Schoonheidssalon Bijster Mooi,
op afspraak: 06 21 43 18 00
Ma t/m Vr:
Dagbesteding De Wever Thuis
Locatie Bijsterstede,10.00-16.00
Dagelijks: Bruin café, 12.00 -16.30
Extra activiteiten van
25 oktober t/m 12 december

26 - Eucharistieviering - 16.00

09 - Eucharistieviering - 16.00
10 - Zondagmatinee met optreden
van Peter van Berkel - 14.00
12 - Dinsdagmatinee met optreden
van Hetty Hoevenaars - 14.00
17 - Zondagmatinee met optreden
van Duo Netty & Hans - 14.00
22 - Bingo t.b.v. Vrienden van de
Bijsterstede - 20.00
23 - Eucharistieviering - 16.00
26 - Dinsdagmatinee met optreden
van Back In Time-14.00

04 - Sinterklaasbingo - 14.00
05 - Sinterklaasfeest middag - 14.00
07 - Eucharistieviering - 16.00
08 - Zondagmatinee met optreden
van Senang Hati - 14.00
18 - Kerstbingo - 14.00

Vrijdag 22 november 2019
Grote sponsorbingo met
fantastische prijzen!
Georganiseerd door Stichting
Vrienden van de Bijsterstede.
De opbrengsten komen geheel ten
goede aan bovengenoemde stichting,
die tot doel heeft geld in te zamelen
om het leven van onze bewoners te
veraangenamen. Zo exploiteren wij
een eigen rolstoelbus, hebben wij een
volière en een duofiets. Met het
ingezamelde geld kunnen wij o.a.
voorzien in het noodzakelijke
onderhoud van deze zaken.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.
Kosten voor een boekje zijn € 12,50
voor 9 rondes en 1 hoofdprijsronde.
Locatie: De Bijsterstede
Energieplein 54
5041NH Tilburg
Aanvang: 20.00 uur
(inloop v.a. 19.30 uur)
Eindtijd: ± 22.30 uur
Voor vragen of informatie m.b.t. de
bingo en/of stichting Vrienden van de
Bijsterstede kunt u contact opnemen
met de heer Alex Hendrickx,
telefoon: 013 549 61 70

Wij komen graag met u in contact
Word vrienden van Facebookpagina
De Bijsterstede en meld u via
WhatsApp aan voor onze Social App:
06 85 36 12 13.
Zo blijft u op de hoogte van activiteiten,
uitstapjes en andere leuke dingen. Ook
bent u van harte welkom om langs te
komen op ons kantoor. Vraag bij de
receptie van De Bijsterstede naar
Florine Bakker of Wendy Ratelband.
Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk binnen
De Bijsterstede? Dan kunt u contact
opnemen met coördinator vrijwilligers
Alex Hendrickx: 013 549 61 70
De Wever Thuis
24-uurs zorg met een indicatie van
CIZ, thuiszorgadvies van maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie tel: 0800 339 38 37
Appartementen huren
Appartementen huren bij
De Bijsterstede? Informatie:
Frans van Gurp. Tel: 0800 339 38 37

Woonzorgcentrum

Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00

Dagelijkse openingstijden
restaurant ‘Ons Genoegen’:

Koffie drinken:
Warme maaltijd:

09.00 - 11.30
12.00 - 13.30

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

Meer weten over de programmering in de LocHal?
www.facebook.com/lochal013 en : lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000
: www.lochal.nl : www.bibliotheeknieuwestijl.nl
Zaterdag 2 november, Open Source Event
LocHal, 12.00 tot 16.00 uur, gratis

Vrijdag 25 oktober, De Dag van
Werken en Leren (DDWL)
LocHal, 09.00 tot 19.00 uur, gratis
Deel, ontdek en werk aan jouw toekomst.
Of je nu ‘voor de baas’ werkt, al jarenlang
zelfstandig bent of net bent afgestudeerd en
de eerste sollicitaties achter de rug hebt. Op
de De Dag van Werken en Leren ontdek je
met workshops, presentaties en lezingen dat
een Leven Lang Leren leuk en belangrijk is.
De dag eindigt met een grote netwerkborrel
en een DDWL-publiekscollege met de twee
jongste burgemeesters van Brabant én
Nederland. Het is een initiatief van Tilburg
University, Omroep Brabant en de Bibliotheek.

Open Source staat voor het gratis en
belangeloos delen van bronmaterialen.
De term vindt zijn oorsprong in de jaren
'90, toen het open source model werd
ingezet voor de ontwikkeling van software.
Inmiddels kun je de open source ideologie
Donderdag 31 oktober, workshop ‘Rechtwijzer’
in allerlei gebieden terugvinden. Denk maar
StemmingMakerij (Bibliotheek LocHal),
eens aan Wikipedia, de online encylopedie
10.00 tot 12.00 uur, gratis
waarvan de bron open is, waar iedereen
aan kan bijdragen: open source informatie.
Weet je even niet wat je met je juridische
Ook de deeleconomie sluit aan bij de open
vraag of probleem aan moet? Neem deel op
donderdag 31 oktober aan de gratis workshop source gedachte, met initiatieven als repair
‘Rechtwijzer’. Voor vragen of meer informatie café's waar men gezamenlijk apparaten
repareert, of een zadenruilbeurs waar
kun je contact opnemen met
de 'bronmaterialen' van planten worden
Desiree van Beurden via :
gedeeld. Ook de bibliotheek, waar kennis en
desireevanbeurden@bibliotheekmb.nl.
verhalen worden gedeeld, is dus open source!
Deze workshop wordt georganiseerd door
Op zaterdag 2 november staat de Bibliotheek
de Bibliotheek LocHal in samenwerking met
gemeente Tilburg, Rechtswinkel Tilburg,
Juridische Hogeschool Avans & Fontys, het
Juridisch loket en de Raad voor Rechtsbijstand.

Donderdag 14 november
Bingo
Donderdag 5 december
Sinterklaasbingo

Donderdag 12 december
Workshop
Kerststukjes
maken
Alle activiteiten op donderdag
van 15.00 tot 16.30 uur, kosten: € 3,50

Donderdag 28 november, Mans Genoeg
met Bert Wagendorp
Kennismakerij, 20.00 uur, gratis

De voorstellingen worden gespeeld op 9 en 10 november 2019 in de LocHal,
exact 30 jaar nadat de Berlijnse Muur viel. In de week voorafgaand daaraan
organiseert het FoodLab een mini-expo over eten uit die tijd en is op 6 november
in samenwerking met Cinecitta de film 'Das Sweigende Klassenzimmer' te zien,
gevolgd door een nagesprek met een oud-inwoner van de toenmalige DDR.
De Tegenlicht Meet Up op 4 november, gaat over democratie. De week wordt
afgesloten met een voorstelling van Tilburgse makelij: Immer Gerade Aus.

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

Donderdag 7 november
Optreden Zand, Zeep en Soda

Daarnaast vind je informatie over open
source soft- en hardware en kun je meedoen
aan leuke activiteiten rondom open source.
Ook werpen we een blik op de toekomst:
wat zou de open source ideologie kunnen
betekenen voor de wereld en voor onze
maatschappij? Hoe kunnen we onze
communicatie open source maken, in plaats
van het in handen te geven aan de grote
tech-company's? Hoe ziet een 'open source
society' eruit? Check het Open Source Event
Tilburg op Facebook en blijf op de hoogte.

Zaterdag 9 en Zondag 10 november, voorstelling Immer Gerade Aus
LocHal, 20.15 uur, kosten € 12,50 reserveren : immergeradeaus.com

Joannes Zwijsen
De Wever

LocHal geheel in het teken van open source. Je
maakt hier kennis met open source initiatieven
zoals open source bierbrouwen; Ecodorp
Boekel; het Okuna social media platform;
Virtual Reality expedities en Brabant Cloud.

Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers:
Maaltijdvrijwilligers die mee willen
helpen bij de avondmaaltijd, van
16.00 uur tot 19.00 uur.
Dagen in overleg.
Rolstoeldansvrijwilliger
Om de week op donderdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
vrijwilligersfuncties? Graag contact
opnemen met vrijwilligerscoördinator
Anke Verdijk, 013 549 26 00,
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

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

Activiteiten in Woonzorgcentrum Padua
Maandag
Wandelgroep
Piazza
10.00 - 11.30u
Barakken
Piazza
10.30 - 11.30u
Bibliotheek
Leestafel
10.30 - 11.45u
Kleding herstellen
Leestafel
14.00 - 16.00u
Wijkbingo
Piazza
14.15 - 16.00u
Dinsdag
Paduakoor
Piazza
10.00 - 11.30u
Mannenclub
Vide
10.30 - 11.30u
Kleurgroep
Piazza
14.30 - 16.00u
Rikken
Piazza
19.00 - 21.00u

Woensdag
Gym
Piazza
Frietmiddag
Roma
Donderdag
Mozaïek
Piazza
Vrijdag
Hobbyclub
Piazza
Praatgroep
Vergaderruimte
Breiclub
Leestafel
Zaterdag
Kerkdienst
Piazza

10.30 - 11.30u
16.00 - 17.30u

10.00 - 11.30u
10.00 - 11.30u
10.30 - 11.30u
14.30 - 16.00u

15.00 - 17.00u

25 oktober: Paduadag
Surinaamse dag met muziek, dans en Surinaamse lekkernijen.
27 oktober: Bevrijding Tilburg
Voorgedragen gedicht en muziek van o.a. Vera Lynn.

Woonzorgcentrum Padua
Paus Adriaanstraat 60
receptie.padua@dewever.nl

013 540 86 00

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Agend a

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

Textiel in Nederland; t/m 1 dec, Flora & Fauna; t/m
5 jan 2020, Bloed, Zweet en Garens, textiel voor
de LocHal; t/m 1 maart 2020, Black & White.
Galerie Atelier Pjotr: 27 okt t/m 1 nov, Expositie
kunstgroep o.l.v. Marian Verhiel in Galerie
Pjotr (zie p. 3). Wo: 10.00u en 14.00u, Lessen
schilderen en boetseren o.l.v. Peter Verbraak.
De Poorten8: 7 nov t/m 20 dec, Expositie

Natuurverschijnselen van Marian Ligtvoet.

Foto: Henriëtte van Raak

Galerie De Roos: dec, Beelden van Roos

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail dan
uw oplossing voor 22 november 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 foto.

Mannaerts en foto's Rudi Klumpkens.
Escape Rooms Dolfijn: Nemo en Hotel Akasaka.

Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ boeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎ nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
ÎÎ waardebon van € 15,- te besteden bij alle behandelingen vanaf € 50,- bij
Lanette Huidinstituut : lanette.eu
ÎÎ Onder de overige juiste inzenders worden WTON-tassen of WTON-pennen verloot.
	Ook te koop bij de redactie: tas € 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00.

di en do: 10.00 - 16.00u, Inloopdagen
di:
11.00 - 12.30u, WeHelpen
Hall of Fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
Bijsterhof: do: 14.00u, Bingo

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 editie september:

Vele wijkbewoners fietsten door het Smidspad en herkenden de locatie
van de foto van de vorige wijkpuzzel (september): het uithangbord voor het
pand in het Smidspad 41.
Kunstenares Roos Mannaerts vond alle belangstelling voor haar beelden
onverwacht maar leuk: Erg veel leuke reacties en bezoeken heb ik gekregen
en al snel hoorde ik van deze publicatie. Dank voor de onverwachte en leuke publicatie.
Iedereen die hierin interesse heeft geef ik een uitgebreide uitleg of toelichting op mijn beelden.
Roos Mannaerts werkt voornamelijk in keramiek en brons en haar werk wordt regelmatig
tentoongesteld. Dit is te zien in binnen- en buitenland. In Duitsland in een beeldenpark in de
stad Rees en in België in de Beeldentuin van Galerie Art Sanquary en ook in Vilvoorde bij
Brussel. En een werkoverzicht op de website : roosmannaerts.nl En uiteraard in de
HEEROOS etalage in het Smidspad 41 te Tilburg. : 013 542 46 10
Expositie foto’s en beelden bij Galerie De Roos
De eerstvolgende presentatie van de beelden van Roos Mannaerts in Tilburg is samen met
fotograaf Rudi Klumpkens de gehele maand december in galerie De Roos, Veldhovenring 25,
Galerie De Roos is alleen in de weekenden te bezoeken, van 14.00 tot 17.00 uur, : 013 5436541
Prijswinnaars september editie:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Teun Hurkmans.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: Nel Staps. Foto >>
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Franklin Bok, T.v.d.Wouw, Elly Smits,
Sheila de Beer, Pierre Cruijssen, J. Claesen, Frank Staps, Els Teuwen, Peter Vos
Julie van Hoof, Antoinette van Hoof, Wout Arends en Cor Willemsen.
De WTON-tassen zijn gewonnen door: Andre van Bijnen, Annelies van Vugt.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!

Aanmeldstrook: ik geef me op voor de Kerst Inn De Baselaer, 26 dec. 2019 van 13.00 tot 19.30 uur.
Naam: ---------------------------------------------------------------------leeftijd: ----------Adres: ---------------------------------------------------------------------Postcode: ---------------Plaats: -----------------------------------------------------Deze strook inleveren bij de receptie van wijkcentra: De Baselaer, Het Spoor of De Wissel

Vervolg p. 1:

Gezocht! Adverteerders voor
nieuw carnavalsmagazine
Nu is de oplage van de WTON 14.200 stuks, Vervolg p. 1: KruikenBODE
Voortbestaan Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
waarvan er 13.500 huis aan huis worden
bezorgd en ikzelf 700 stuks neerleg in
Woonzorg-, wijkcentra en bij ondernemers
die dat willen. Bij een lagere oplage zullen de
advertenties goedkoper worden, maar niet
alle adverteerders zullen het nut van
adverteren nog zien.

Oplage: 80.000, formaat: A4. Vier weken lang
zullen carnavalsvierders de KruikenBODE inkijken voor informatie over carnaval en uw
advertentie zien. Meer informatie :
persoonlijkekunstencreatie.nl/kruikenbode
of mail : kruikenbode@outlook.com
Ik hoor graag van u.

Als de verhouding tussen alle werkuren
en de marge die overblijft na alle facturen
te hebben afgerekend te klein wordt,
kan Persoonlijkekunstencreatie.nl geen
wijkkrant meer uitgeven. Hoe de toekomst
van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord eruit
gaat zien, weet ik op dit moment niet.
Zoals u ziet in het colofon is er nog geen
definitieve planning voor 2020 opgenomen.

Bij onvoldoende adverteerders
voor de KruikenBODE komt er
in plaats van een KruikenBODE
weer een carnavals-WTON editie
in februari 2020. Misschien wel
de allerlaatste WTON, dat is
nog onzeker. Ik hoop u in de
december editie meer te kunnen
vertellen.
Claudia van der Waal

Persoonlijke kunst en creatie
Uitgever van:

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Adverteren? Mail:
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

ruiken
KruikenBODE:

Adverteren? Mail:
kruikenbode@outlook.com

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

WEKELIJKSE WIJKACTIVITEITEN

Stichting Stadstuin Theresia6:

Wijkcentra:
De Poorten8: wo: 08.30u, Ontbijt

4: 07.00u, Paardenmarkt Hedel, Koolen&Koolen16
7: 09.30u, Beauty Verwendag, IMB1
13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
6: 19.00u, THERESIA KOOKT, SST6
8: 19.30u, Filmavond, De Poorten8
9 en 10: 20.15u, voorstelling Immer Gerade Aus,
			
BLenKM3
10: 10.30u, Dag van de Mantelzorg,
informatiemarkt en lunch, De Symfonie8
11: 14.00u, Lotgenotenmiddag Prostaatkanker, IMB1
14: 10.30u, Mindfulness, IMB1
15: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
16: 20.30u, Gouden jubileumconcert
Mannenkoor La Renaissance, Theaters Tilburg
17: 14.00u, Reünie-concert HGKK, De Postelse Hoeve
20: 12.00u, Bezoek Sinterklaas, St. Aoda2
21: 13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
22: Deadline artikelen editie december WTON
20.00u, Sponsorbingo, De Bijsterstede7
23: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
15.00u, Bezoek Sinterklaas, SST6
20.00u, Interactieve theateravond
Nomen, Kunstmaan9
24: 09.00u, Vlooienmarkt Gilze, De Evenementenlijn12
13.00u, Optreden LMJ, Trammelant,
De Bent, 't Plein, Udenhout
13.00u, Bingo, St. Aoda2
27: 10.00u, Inloopochtend Borstkanker, IMB1
14.00u, Bezoek Sinterklaas, De Baselaer8
16.00u, Opening expositie kunstgroep Galerie Pjotr
19.30u, Lezing in het Paviljoen Podium, SST6
28: 19.30u, Mannenavond: mannen en kanker, IMB1

20.00u, Biodanza
do: 09.00u, Taalclub
vr: 14.00u, Bingo
Het Spoor8: do: 19.00u, Zumba
1e vr. vd maand: 14.00u, Bingo
vr: 10.00 - 12.00u, WeHelpen
De Baselaer8: di: 13.00u, Spreekuur hulp en
Let op: Kerstactiviteiten in de wijk: op tijd aanmelden!
ondersteuning
Kerst-in St. Aoda2: tot 10 december
19.30u, Computer Inloop
Kerst Inn Baselaer: tot 13 december
wo:13.00u, Volksdansgroep Shalom
Meer info: zie websites stichtingen of CdT.
do: 10.45u, Gymclub Fit-Oud
14.00u, Bingo
December
De Wissel8: do: 12.00u, Lunch
1: 16.00u, Gouden Jubileumconcert Tilburgs
Gregoriaans Koor, St. Caeciliakerk Berkel-Enschot
Woonzorgcentra:
2:
19.00u,
Sinterklaasavond, Den Herdgang7
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo
4: 14.00u, Bezoek Sinterklaas, De Wissel8
even weken op wo: 14.30u, Bingo
14.00u, Sinterklaasbingo, De Bijsterstede7
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
5: 13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
Joannes Zwijsen7: laatste do vd maand: 15.00u, Bingo
14.00u, Sinterklaasfeest, De Bijsterstede7
15.00u, Sinterklaasbingo, JZ7
Oktober
8: 09.00u, Vlooienmarkt Goirle, De Evenementenlijn12
24: 12.00u, Wijklunch, De Baselaer8
10: 09.45u, Kerstreis Luik, St. Aoda2

24-25-26: Knit & Knot, Koepelhal14

12: editie december WTON
25: 09.00u, De Dag van Werken en Leren, BLenKM3
15.00u, Workshop kerststukjes maken, JZ7
Paduadag, Padua7
19.00u, Bondgirls, IMB1
26: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
13: 19.30u, Filmavond, De Poorten8
12
27: 09.00u, Vlooienmarkt Goirle, De Evenementenlijn 14: 12.00u, Kerst-Wijklunch5, Het Spoor8
13.00u, Bingo, St. Aoda2
16.00u, Kerstmarkt Dongen, Koolen&Koolen16
Bevrijding Tilburg, gedicht en muziek, Padua7
15: 13.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
28: 19.30u, Thema-avond: ‘Je partner heeft
20.30u, My Propane, Powerized
kanker maar hoe gaat het met jou’, IMB1
en Kid Harlequin, Hall of Fame11
28 okt t/m 1 nov: Expositie kunstgroep, Galerie Pjotr 16: 19.30u, Thema-avond: ‘Je partner heeft
kanker maar hoe gaat het met jou’, IMB1
30: 10.00u, Inloopochtend Borstkanker, IMB1
18: 09.30u, Lezing in het Paviljoen Podium, SST6
31: 10.00u, Workshop Moodboard maken, IMB1, p. 7 21: 20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
10.00u, Workshop Rechtwijzer, BLenKM3
22: 16.00u, CHRISTMASTREES het Theresiaplein, SST6
19.30u, Mannenavond: mannen en kanker, IMB1 25: 12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
26: 12.00u, Kerstlunch en samen zingen, SST6
November
13.00u, Kerst Inn, De Baselaer8
2: 12.00u, Open Source Event, BLenKM3
20.30u, Concert Cantiqua Concert &
25 en 26: 09.30u, Kerst Antiekmarkt Koepelhal,
Harmonie St. Caecilia, Concertzaal Tilburg
www.vlooienmarkten.nl18
20.30u, Lukraak, Hall of Fame11
3: 09.00u, Vlooienmarkt Kaatsheuvel,
De Evenementenlijn
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, aanmelden en meer
informatie programmering lochal.nl en bibliotheeknieuwestijl.nl fb.com/lochal013
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan, www.fb.com/DeNieuweJordaan
5Wijklunches Het Spoor, € 2,50 p.p. aanmelden/betalen t/m do. voorafgaand van de wijklunch receptie Het Spoor8
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A. Aanmelden en kosten: 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
9Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, kunstmaan.nl 10ZesZaligeZomerfilms in Het Spoor8 11www.hall-fame.nl
12deevenementenlijn.nl 13ontdekstation013.nl 14paperpassion.nl/knitenknot.nl 15stadscampingtilburg.nl/
buurtcamping en spoorparktilburg.nl 16koolenenkoolen.nl 17schonstewijk.nl 18www.vlooienmarkten.nl
Wijkinformatie

Wijk Facebookpagina’s

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

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

Woonzorgcentra
Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Den Herdgang

013 583 18 00

www.de-ring.org Burgemeester Brokxlaan 1407
fb.com/DeRing175
joanneszwijsen@dewever.nl

Wijkraad Loven-Besterd

p/a Schaepmanstraat 36
Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl
info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl Padua
fb.com/LovenBesterd Paus Adriaanstraat 60
013 540 86 00
padua@dewever.nl
Wijkraad Theresia
De Bijsterstede
013 549 61 00
p/a Schaepmanstraat 36
info@wijktheresia. nl www.wijktheresia.nl Energieplein 54
bijsterstede@dewever.nl
fb.com/WijkraadTheresia
www.dewever.nl
Wijkraad

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

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

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)

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

013 822 89 28
06 27 01 42 44

www.kdvkiek.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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

06 55 11 52 81

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

06 55 11 52 81

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.oculuskindercampus.nl

Jong Nederland
Jong Nederland Loven-besterd

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

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

Jong Nederland ASG

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
administratiekantoorwartenberg@ziggo.nl

Auto

AutoZorg Mutsaers

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

OKTOber/November 2019

Horeca
De Houtloods

Therapie

013 850 92 00

www.houtloods.com

Eetbar De Wagon

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café zaal Bierings

013 542 63 47

Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

www.cafebierings.info

Cafe ‘t Uilennest

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

info@depostelsehoeve.nl Dr. Deelenlaan 10
www.depostelsehoeve.nl

Bloemen

All About Flowers

Bowling

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

Creatieve workshops

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

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dieren

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Gasthuisring 36-38
013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.discusanimo.nl
Textielplein 12
013 544 01 22
khysta@hotmail.com
www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

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

Evenementen
Knit & Knot, Koepelhal: 24-25-26 okt
De brei- & haakdagen van het Zuiden.
info@knitenknot.nl
www.knitenknot.nl

De Evenementenlijn V.O.F.
0416 530 502

06 51 21 79 20

Vlooienmarkten 27 okt en 8 dec: Goirle,
3 nov: Kaatsheuvel, 24 nov: Gilze
info@deevenementenlijn.nl Inschrijven voor
kraam/meer info op: www.deevenementenlijn.nl

Koolen & Koolen organisatie en
adviesbureau.

4 nov: Jubileum 300 jaar Paardenmarkt Hedel,
14 dec Nieuw!: Kerstmarkt Dongen
Inschrijven voor kraam of grondplaats:
info@koolenenkoolen.nl
013 580 15 14
www.koolenenkoolen.nl
Kerst Antiekmarkt Koepelhal, 25 en 26 dec
09.30u
www.vlooienmarkten.nl

Expositie Museum/Galerie
Galerie Atelier Pjotr

Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

TextielMuseum

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

013 53 67 475

Goirkestraat 96

www.textielmuseum.nl
Pop-upmuseum WZC Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407

Spijkers Fietsen

Fiets

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

Bike Repair Centre

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

Hobby

www.partycentrumtilburg.nl

Restaurant, Hotel, Congres
De Postelse Hoeve
013 463 63 35

Huis en inrichting

Mommers Schilderwerken

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

Tapijttegelhuis Tilburg

013 543 69 03
06 50 50 84 73

Veldhovenring 36
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Hypotheek Visie Tilburg

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

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 9.00 tot 17.00 uur

www.tantepollewop.org

Kunst & Cultuur
Art-fact

art-fact.nl

013 53 60 869

info@art-fact.nl

Schônste wijk

schonstewijk.nl

schonstewijk@gmail.com
fb.com/groups/schonstewijk

Maatschappelijke organisaties

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

www.denbesterd54.nl

013 542 18 96

www.fenikstilburg.nl

Lederwaren

Dhr. R. Vos

013 544 11 60

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

Sport en beweging

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

www.cngo.nl

Supermarkt
PLUS IJsselstein

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

Solidare natuurvoeding

Molenbochtstraat 66
013 543 29 10
solidare@home.nl
www.solidarenatuurvoeding.nl

Tekstschrijver

Tekstbureau Theo van Etten
info@theovanetten.nl

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

Uitvaart
Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Voor Ondernemers
BusinessHub Besterd
Pop-upwinkel voor ondernemers

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 2
businesshubbesterd.nl

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 plaatsing van een zelfgeschreven
artikel gratis. Artikelvoorwaarden zie:

www.persoonlijkekunstencreatie.
nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)

Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: 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:

G. de Man-Melis

06 23 13 29 01

www.theovanetten.nl

Verzorging

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw
Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
Tarieven en formaten downloaden :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata 2019:
Editie 2019
Deadline
12 december
22 november
Download de planning 2019, artikelvoorwaarden of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
Editie 2020
6 februari
12 maart

Onder
voorbehoud, meer
informatie volgt in
editie december.

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (noodzakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Uw Pedicure Joyce

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

Postzegel- en Munthandel Den Besterd
LANETTE
Besterdring 54
013 543 00 53 Sint Pieterspark 69
denbesterd54@gmail.com
06 14 02 71 77 maak een afspraak:
do t/m vr 9.00-17.00

Fysiotherapie - Manuele Therapie

06 50 50 39 25 Drs. H.Lutke Schipholt

Koestraat 28

R.J.Dierenbenodigdheden

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Hypotheek/Bank

Dolfijn, the plays to be

Beurdenoort (Sport)massage

www.fysiotherapiedebesterd.nl

Partycentrum Van Opstal

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

C. Schoenmakers
013 580 21 13
Kapitein Nemostraat 99
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www.massagepraktijk-tilburg.nl

Mevr. D. van den Broek

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

Bibliotheek

Massagepraktijk-Tilburg

013 850 06 63 Molenbochtstraat 58A
www.uilennest.nl

Koestraat 125
Maandag gesloten

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

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

Kinderdagverblijf KIEK

Administratie
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013 785 75 87

www.lanette.eu

Posters
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Visitekaartjes
Tijdschriften
Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenties
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En doordat ze zien dat ze niet alleen zijn,
voelen ze zich sterker. Sara is niet meer
afhankelijk van haar kinderen. Dit heeft
haar echt zelfvertrouwen gegeven. Ze
gaat meer uit huis, durft contact te
maken en is ondernemend. En ze is
verder gegaan met een andere activiteit: Vrouwenpower. Hier worden allerlei
leuke activiteiten ondernomen zoals
dansles, handwerk, etc. Ze leert steeds
meer buurtbewoners kennen.’
De taalclub
De taalclub wordt ondersteund door
drie stagiaires en vijf vrijwilligers. René
is een van die vrijwilligers. ‘Ik vind het

‘Mijn kinderen zijn trots op me,
en ik ook!’
Bij de taalclub bij MFA De Poorten
oefenen deelnemers uit verschillende
culturen de Nederlandse taal. Zo ook de
Ghanese Sara. Ondanks dat ze al jaren in
Nederland woont, heeft ze moeite met
de taal. Doordat ze slecht Nederlands
spreekt, praat ze weinig met buurtbewoners. Ze is vaak alleen en heeft hulp
nodig bij gesprekken met bijv. de
huisarts. Ze besluit dat ze dat niet meer
wil en meldt zich aan bij de taalclub.

Nu snap ik dat wel en maak ik een praatje. Beetje bij beetje begrijp ik steeds
meer. Als je hier woont moet je ook de
taal leren spreken. Het is niet goed alleen
maar thuis te zitten en tv te kijken’.
Sara is niet meer afhankelijk van haar
kinderen
De taalclub wordt georganiseerd door
sociaal werker Shirley van den Broek:

te leren. Als je de taal spreekt, maak je
makkelijker contact met anderen. De
deelnemers zijn zo enthousiast en
gemotiveerd. Dat maakt het werk erg
leuk. En ik leer ook veel over andere
culturen’.
Praktische informatie
Op donderdagochtend van 9.00 tot
10.30 uur zijn er veel deelnemers uit
verschillende landen: China, Peru, Syrië,
Ghana en Japan. Het is een grote
mengelmoes. Het zijn niet alleen nieuwkomers maar ook mensen die al een
lange tijd in Nederland wonen. Ben je
nieuwsgierig geworden naar de
taalclub? Kom gerust eens langs in De
Poorten of neem contact op met Shirley,
telefoonnummer 013 464 92 10.

als Sara kunnen groeien in hun eigen
ontwikkeling. Er gaat een wereld voor ze
open. Doordat ze beter Nederlands
spreken, durven ze meer contacten te
leggen.

‘Beetje bij beetje begrijp ik meer’
Sara vertelt: ‘Ik ben heel blij dat ik naar
de taalclub ga. Nederlands is een moeilijke taal. Als men vroeg ‘Alles goed?’ dan
snapte ik niet wat men bedoelde.

workshop vliegers maken in Indonesische
stijl en zijn er overheerlijke Indonesische
lekkernijen te koop.

-

Linda van Bibliotheek ’t Sant geeft een
boekpresentatie, er is een informatiekraam

Kledingproject ‘Mooi voor Elkaar’
Wat doe jij met kleding die je niet
meer draagt? Maak er iemand blij
mee. Bij MFA De Poorten zijn we
gestart met het project Mooi voor
Elkaar. Vlakbij de receptie staat een
grote box met het logo van Mooi voor
Elkaar erop. Buurtbewoners kunnen
daar hun goede spullen in achterlaten. Vrijwilligers sorteren de kleding
en schoenen. Vervolgens maken ze
pakketten voor mensen die het heel
erg hard nodig hebben. De sociaal
werkers brengen de kledingpakketten bij de mensen thuis.

Zorg voor elkaar
Sociaal werkers van ContourdeTwern
komen veel bij mensen thuis. Sommige wijkbewoners hebben een tekort
aan kleding en schoenen. Ze kunnen
het simpelweg niet betalen. Om deze
mensen te helpen, zamelen we
kleding en schoenen in vanuit de
wijk. Dit is een prachtig voorbeeld
van hoe je voor elkaar kunt zorgen, en
het is nog duurzaam ook. Kleding en
schoenen gaan een ronde langer mee
en de gezinnen die het nodig hebben
worden geholpen. Dit noemen we
Mooi voor Elkaar! Wil je meer over dit
project weten? Neem contact op met
Leila Hermus via 06 424 22 393 of
leilahermus@contourdetwern.nl
Individueel advies bezoekt
vriendschapsbank
Heb je vragen over de huurtoeslag,
administratie of andere praktische
zaken? Biljana en Paul beantwoorden
dagelijks vragen van buurtbewoners.
Op 21 november van 10.30 tot 12.00
uur komen ze langs bij de vriendschapsbank bij wijkcentrum De
Poorten. Heb je een vraag? Zorg dat
je erbij bent.

dienstplicht en nazaten) en er is een
fotobooth met Indonesische achtergrond.
Om 17.00 uur wordt de wereldreis afgesloten.

Proef de cultuur van Indonesië

Praktische informatie
Proef de cultuur van Indonesië op zondag 20
oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij MFA De
Poorten (Hasseltstraat 194 te Tilburg). Entree
is gratis. Proef de cultuur van Indonesië op
zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur bij
Wijkcentrum ‘t Sant (Beneluxlaan 74 te
Tilburg). Entree is gratis.

ContourdeTwern in Oud-Noord
adres

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer
Hoefstraat 175
5014 NK Tilburg

In de wijken Tilburg-West en Oud-Noord
wonen mensen met wel 101 verschillende
nationaliteiten en culturen. Dit levert een
boeiende mix op van uiteenlopende
Daarom staat in Wijkcentrum ’t Sant en MFA
De Poorten regelmatig een andere cultuur
centraal. In oktober staat ‘Proef de cultuur
van
Indonesië’
op
de
agenda.
Deze activiteit is op 27 oktober bij
Wijkcentrum ’t Sant. 20 oktober was deze
activiteit bij MFA De Poorten.

Het veelzijdige programma spreekt jong en
oud aan. Om 13.00 uur start de middag met

tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36
5041 AR Tilburg

Zanger Buddy Mitchel zorgt voor een
muzikaal welkom, waarna Peter van Someren een presentatie geeft over de relatie van
Indische Nederlanders met Nederland.
Vervolgens geeft de dansgroep Aneka Warna
een stijlvol optreden. Naast het programma
zijn er tal van activiteiten.

tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49
5014 AE Tilburg

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl
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