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LANETTE Huidinstituut

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

Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en 
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren. 

Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!

 

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

Drie gratis proeflessen (t.w.v. € 30) op vertoon van  
deze advertentie. Maximaal 1 bon per persoon.

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

Tegen inlevering van 
deze advertentie: 

10% extra korting 
op alle 
tapijttegels 
uit voorraad!

Voor Man en Vrouw

  æhuidverbetering
  æhuidverjonging

Wij werken uitsluitend met CE-gekeurde producten 
en FDA-goedgekeurde apparatuur. 

  æ lichaamsverstrakking
  æafslankmethoden

WINTERACTIE - Al onze afslankbehandelingen nu met korting. 
Behandelingen die je goede voornemens om aan je figuur te werken ondersteunen:

Nieuw: altijd 10% 50+-korting                                  Boek nu: lanette.boekingapp.nl 
Voor alle overige behandelingen zie onze 10% kortingsbon op pagina 2. 

Door een aantal recente veranderingen om- 
trent de bezorging van de Wijkkrant Tilburg  
Oud-Noord heeft de redactie het aantal uit-
gaven verlaagd (van 8 naar 7 per jaar). Vanaf  
2020 gaan vrijwilligers van de verenigingen 
en stichtingen in de wijk de WTON bezorgen.  
Meer informatie zie website : www.
persoonlijkekunstencreatie.nl/wton 
                                                           of pagina 14 

WTON van 8 naar 7 x per jaar

Nederlands Grootste 

ANtiek & CuriosA mArkt
1e Kerstdag 09:00 tot 16:30 uur 
2e Kerstdag 09:30 tot 16:30 uur

tilburg - koepelhal

Ga erop uit met de kerstdagen en bezoek de Tilburgse Kerst Antiekmarkt in de Koepelhal.  
Kijk en verwonder uzelf over het mooiste assortiment van top antiek tot de kleinste  
snuisterijen, van klein zilverwerk tot grote meubels, schilderijen, glaswerk, curiosa,  
brocante, verzamelobjecten uit grootmoeders tijd. 

Meer dan honderd gespecialiseerde handelaren en verzamelaars in antiek, curiosa en brocante 
uit Nederland en België zijn aanwezig. Kom gezellig op eerste en tweede kerstdag snuffelen 
tussen bronzen beelden in alle maten en kleuren, de ruime selectie porselein en kristal en de 
vele soorten klokken. Of koop een van de prachtige gouden, zilveren of vergulde sieraden. 

Antiek - Curiosa & Brocante markt in de Koepelhal op 25 december van 9.00 tot 16.30 uur  
en 26 december van 9.30 tot 16.30 uur. Toegang: € 6,00 voor volwassenen, gratis voor  
kinderen t/m 12 onder geleide. Meer informatie : www.vlooienmarkten.nl

Nederlands Grootste Antiek - Curiosa & Brocante markt, Koepelhal

Dermapen Huidtherapie - Gelaat (€ 140,-)

SUPER Winteractie € 90,-
             

De Winteractie is t/m 21 maart

Winteractieprijs

Coolslimming Cryo € 125,-    € 100,- 
Velashape  € 75,- €  60,- 
CavitaCELL Medical  € 75,- €  60,-
RF Revicell Lifting Body  € 75,- €  60,-
Compressietherapie 60 min. € 60,- €  48,-

Iedereen doet mee deze 
feestdagen
Gezellig samen naar de kerstmarkten  in de  
wijk of omgeving. 
                                     Zie evenementen pagina 15  
Geniet van een film of wijklunch in een 
wijkcentrum. Geef u op tijd op voor 
de kerst-inn in uw wijkcentrum. 
Geven om elkaar is groot in de wijk. Wijk-
bewoners zamelen voedselpakketten in die  
op verschillende locaties kunnen worden  
ingeleverd zoals bij Parochie Peerke Donders,  
Activiteitengroep De nieuwe jordaan, en  
zelfs bij het Repair Café staat een tafel voor  
u klaar om goederen en levensmiddelen die  
u zelf niet gebruikt te schenken aan anderen.

Doe zelf mee met de decemberpuzzel 2019
Met weer mooie prijzen, beschikbaar gesteld 
door de ondernemers in Oud-Noord.
     

Decemberpuzzel 2019, 
zie pagina 8

De redactie 
wenst u prettige feestdagen en dat we de  
WTON mogen blijven bezorgen bij u in  
de brievenbus.

Geld inzamelen door te lopen
Koop een fakkel voor vrede en loop mee  
op 24 december.                           Zie pagina 4 

Of steun medewerkers van het Rode Kruis  
Midden- en West-Brabant die van  
Bergen op Zoom naar Tilburg lopen om  
geld in te zamelen voor slachtoffers van 
mensenhandel, de actie van  
Serious Request: The Lifeline.   

 Zie pagina 6
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 Ondernemers
in de wijk

Joyce Cools is sinds oktober 2008 werkzaam als pedicure. Haar pedicurepraktijk, Uw Pedicure Joyce,  
is inmiddels alweer een jaar gevestigd in de gezellige wijk Loven. 

Uw Pedicure Joyce is aangesloten bij de branchevereniging Provoet. Alleen gediplomeerde pedicures zijn bij deze  
branchevereniging aangesloten. U kunt er dus op vertrouwen dat uw voeten in goede handen zijn! Door de  
medische kennis die Joyce heeft opgedaan met de cursus 'diabetische voet' en het feit dat ze tien jaar werkzaam  
was in de wijkverpleging, is ze extra alert op mogelijke complicaties bij diabetes. Bovendien geeft ze voet- 
verzorgingsadviezen als het gevoel in de voeten is verminderd door sensibele neuropathie. (Dit is verlies of afname  
van gevoel in de voeten door beschadiging van de zenuwen.) 

Veel voorkomende voet- en nagelcomplicaties zijn o.a.: schimmelnagels, ingroeiende nagels, likdoorns, eeltvorming  
en kloven. Deze voet- en nagelcomplicaties kunnen ontstaan door belasting van de voet of door een andere  
externe factor (zoals niet goed passende schoenen). 

Joyce Cools: Ik verminder de verschijnselen van de voet- en/of nagelcomplicaties of help deze op te lossen. Hierbij 
werk ik regelmatig samen met uw huisarts of podotherapeuten. Als u structureel van uw klachten afgeholpen wilt  
worden, is het belangrijk dat uw podotherapeut en ik samen met u naar de onderliggende oorzaak kijken. Dit 
betekent voor u als klant, dat uw voeten goed behandeld zullen worden door een professionele pedicure!

Ter kennismaking heb ik voor u een mooie introductiekorting op de eerste voetbehandeling. Neem voor meer  
informatie gerust een kijkje op mijn website. Ik wens u alvast fijne feestdagen toe en graag tot ziens in mijn praktijk!

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

Laat uw voeten verwennen door Uw Pedicure Joyce!

Goed voornemen: afslanken in het nieuwe jaar
                                                                             Lanette Huidinstituut

10% kortingsbon* op een 
behandeling bij 

Lanette Huidinstituut
Wij zijn een professioneel cosmetisch specialist  
voor al uw cosmetische huid- en lichaams-
problemen. 
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.

Ontdek wat Chanel, Dior & Gaultier 
doen met kant. Meer dan veertig 
verfijnde creaties met kant zijn in deze  
unieke expositie samengebracht. 
’s Werelds grootste modehuizen, zoals  
Louis Vuitton, Maison Margiela en  
Balenciaga, tonen wonderlijke toe-
passingen van kant in haute couture. 
Rechtstreeks van de catwalk en voor 
het eerst in Nederland te zien.

Luistertour met Cécile Narinx 
en Jasmijn Bergisch
Hoe komen modehuizen aan hun kant?  
Wat is een naaihandschrift? En hoe komt  
het dat er wel eens aan een jurk wordt  
gelikt? In een unieke luistertour delen  
Cécile Narinx van de Volkskrant en 
Jasmijn Bergisch van Viktor&Rolf 
wonderlijke details over het buiten-
gewone vakmanschap achter de mode-
stukken. Ze vertellen onder meer over 
de materialen die worden gebruikt, hoe 
onderdelen geproduceerd worden en 
de handmatige arbeid die erin steekt.

Meer informatie : textielmuseum.nl/ 
tentoonstellingen/the-art-of-lace

Nieuwe workshops en masterclasses
in december, januari en februari
Het TextielMuseum organiseert iedere 
eerste en derde zondag van de maand 
inspirerende workshops rondom 
de lopende tentoonstelling.

Wil je zelf ook aan de slag 
met kant? Aansluitend bij 
de tentoonstelling ‘The 
Art of Lace’ organiseert 
het museum verschillende 
workshops en masterclasses. 
Maak bijvoorbeeld je eigen 
accessoire met kant tijdens de 
workshop Kanten Juwelen.

‘The Art of Lace | Haute couture 
van Chanel tot Iris van Herpen'  
te zien t/m 10 mei 2020.  
TextielMuseum, Goirkestraat 96
: 013 53 67 475 
: info@textielmuseum.nl  
: www.textielmuseum.nl

Nieuwe tentoonstelling TextielMuseum 
'The Art of Lace I Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen'

Ontwerper: Jean Paul Gaultier. 
Collectie: Haute Couture Herfst/
Winter 2016.

Voor liposuctie zonder operatie is een 
moderne non-invasieve behandelmethode 
de oplossing. Lanette Huidinstituut is 
gespecialiseerd in diverse afslanktechnieken 
zoals de CRYOSLIM Hybrid methode, het 
‘bevriezen’ van vetcellen. Een andere unieke 
techniek is de Cavitacell Medical Ultra Cavitatie,  
waarbij de vetcel beschadigd wordt door 
middel van geluidsgolven. Bij te slappe huid 
wordt een bodylift verstrakking geadviseerd 
zonder operatie met de “RF Revicell Lifting”. 
Nieuw in onze kliniek is de behandeling 
tegen cellulitis met de VelaShape, waarbij 
de huidstructuur wordt verbeterd.

U weet dat sporten en gezond eten essentieel 
is voor figuurcorrectie, maar u heeft behoefte  
aan een stok achter de deur om het vol te  
houden. Dit is een van de redenen waarom  
cliënten graag starten bij Lanette Huidinstituut  
om effectief af te vallen, plaatselijk of over het 
hele lichaam. Ons team staat voor u klaar om 
samen met u het gewenste resultaat te bereiken. 

U gaat ervaren hoe lekker het voelt om weer 
goed in uw vel te zitten, letter en figuurlijk.

Bent u een van de vele mensen die besluiten 
dat het nieuwe jaar het juiste moment is om 
aan een perfect lichaam te werken? Met een 
van onze revolutionaire behandelingen kunt 
u uzelf ontdoen van hardnekkig vet en uw 

Ontwerper: Karl Lagerfeld for CHANEL
Collectie: Haute Couture Lente/Zomer 2017

Ontwerper: Louis Vuitton. 
Cruise collectie 2018

figuur snel en veilig vormen. Waarom 
begint u niet het nieuwe jaar met het 
lichaam dat u altijd al wilde hebben? Wij 
hebben diverse leuke winteraanbiedingen 
voor u die te maken hebben met 
afslanken. Wij zeggen: doen…! 
Ga voor een nieuw lichaam in 2020.

50+
Nu geen 60+ actie, maar al bij 50+ krijgt u 
10% korting, dus standaard korting voor 
50+ cliënten. Bent u 50+? Na overleg van 
een legitimatie ontvangt u voortaan bij 
elke behandeling een korting van 10%.

Op de drempel van het nieuwe jaar 
danken wij u hartelijk voor het in ons  
gestelde vertrouwen en het prettige 
contact, waarin we veel support, steun  
en liefde deelden. 

Netty & Team Lanette 
Huidinstituut wensen u gouden  
dagen. Dagen die vrede, 
vriendschap en vreugde 
dragen. Wij wensen u sfeervolle 
kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar, waarin wij hopen u 
nog vaak van dienst te mogen 
zijn. : www.lanette.eu

Het is bijna 2020 en dus is het tijd voor goede voornemens. Afslanken staat vast op uw  
lijstje, en wij kunnen u daarbij helpen. Steeds meer mannen en vrouwen besteden aandacht  
aan hun uiterlijk en dat wordt steeds breder geaccepteerd. Omdat men toch opziet tegen  
een operatie met narcose en hersteltijd en eventuele complicaties, kiest men steeds meer 
voor non-invasieve behandeltechnieken.
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De feestmaand december is een periode met 
cadeautjes en lekker eten. Maar veel voedsel 
dat wij eten is niet gezond voor uw huisdier. 
Slagroom en ijs, wat veel dieren lekker vinden, 
kan diarree geven. Onder andere chocolade 
en rozijnen kunnen zelfs dodelijk zijn bij 
grote inname. Opgepast ook met de botjes 
van gevogelte van kip, kalkoen en andere, 
deze kunnen scherp in het darmkanaal 
blijven steken en bloedingen veroorzaken.

Uw huisdier toch extra verwennen? 
Vele lekkere en gezonde snacks zijn te koop.  
De Munchy Hondenletter is een smakelijke  
beloning voor uw hond.

Een nieuwe riem voor uw kat of hond
Mooie lederen halsbanden en (reflecterende) 
looplijnen in december voor de halve prijs. 
Neem uw hond veilig mee op een uitje met 
de veiligheidsriem voor in de auto. Ook sterke 
reismanden zijn verkrijgbaar. De Canny Collar 
hondentrainingshalsband is een vriendelijke 
en makkelijke oplossing voor trekproblemen 
met uw hond. Voor in 
het donker zijn er licht-
gevende halsbanden, 
reflecterende hesjes 
of lampjes voor aan 
de halsband of riem. 
 

Expositie “Een keur van technieken” 
In het museumkwartier, waar de kunst een belangrijke plaats inneemt, presenteert Galerie Pjotr een aantal kunstenaars die allen academisch 
geschoold zijn en een meester in de door hen gebruikte techniek. In de tentoonstelling t/m april 2020 wordt de aandacht speciaal gericht op  
de volgende kunstenaars:

 µ Lei Hannen beheerst de keramiek op een zodanige wijze dat hij in landen waar keramiek op een hoog peil staat (o.a. Japan en China) werd   
 uitgenodigd om de techniek achter zijn bijzondere huidstructuren uit te uitleggen. 

 µWim Lemmens is als geen ander in staat om steen zo te bewerken dat door de spanning van de vlakken en lijnen prachtige abstracte vormen ontstaan. 
 µT. Melih Gorgun geeft in zijn assemblages zijn beleving van de samenleving op een fantastisch manier vorm. 
 µCor Rijken is in staat aan zijn abstracte beelden een uitstraling te geven alsof de zwaarte en hardheid van de materie verdwijnt. 
 µWenzislav Ilieve laat in zijn kleuretsen de virtuoze mogelijkheden van deze techniek zien en geeft hierin zijn fantasierijke wereld vorm. 
 µFeridun Ugur geeft kleur aan zijn bloemcreaties door te spelen met penselen in zijn fabuleuze aquareltechniek. 
 µHenk Graat laat een van zijn wasfiguren direct in brons gegoten zien, waardoor het vormgevingsproces is waar te nemen. 
 µPeter Verbraak werkt met verschillende materialen die een niet meteen voor de hand liggende relatie vormen en daardoor een andere kijk  

 geven op materiaalgebruik.
Galerie Pjotr, te bezoeken op afspraak. Goirkestraat 78, : 013 536 54 39 of : 06 13 57 64 44.

Laat uw voeten 
eens heerlijk 
verwennen!

Uw 
Pedicure 

Joyce
Lovensestraat 145      
06 12620653                     www.uwpedicurejoyce.nl

Munchy Hondenletter € 1,75  
Mister Stuzzy kattenvoer, 

7 kuipjes € 3,-
Op = Op

Hamsterkooien vanaf € 14,-  

Knaagdierspeeltjes
Alle lederwaren voor de  halve prijs
Presentje voor de hond bij aankoop vanaf € 5,-

Openingstijden:
Di-wo-vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za van 10.00 tot 16.00 uur

Textielplein 12
013 544 01 22

www.rj-dierenbenodigdheden.nl

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

Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de  
dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg Oud Noord. In de Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

De chocoladepieten en Sinten zijn bijna op, 
en de chocoladekerstballen liggen in de 
schappen of hangen in de boom. Dus zal ik 
weer waarschuwen voor de gevaren voor 
het giftige van chocolade? Ik denk eigenlijk 
dat iedereen dat ondertussen wel weet. 

Ik heb het liever over een ander gevaar: 
wiet, hasj, spacecake en zo. Het hangt niet 
in de kerstboom en ligt niet in je schoen. 
Maar het ligt in sommige huizen wel op 
tafel, of buiten weggegooid op de grond! 
Mijn allereerste “wietpatiënt” was in 
2004 een poes die de beslagkom van de 
spacecake had leeggelikt. Ze werd gebracht 
door de giebelende eigenaren van de 
coffeeshop... Cakebeslag, maar ook wiet 
en hasj en joints zijn een beetje zoet, dus 
dieren eten het graag. En het is echt giftig 
voor honden, katten en ook ratten. Na 5 
minuten tot zelfs 96 uur later beginnen de 
klachten: wankel lopen, omvallen, suf of  
juist heel rusteloos of zelfs angstaanvallen, 
trillen en schudden, grote pupillen, niet  
willen eten of juist een vreetkick, en vaak  

misselijk, braken en kokhalzen. 
Als alles goed gaat, zijn deze symptomen na 
24 uur veel beter en pas na 5 dagen helemaal 
over. Maar als het niet goed gaat kunnen 
de dieren een ondertemperatuur krijgen of  
moeite met ademhalen en daaraan kunnen 
ze overlijden. Of ze hallucineren en zien je 
plotseling bijvoorbeeld als een monster met 
drie koppen en zes armen. En daar kunnen 
ze bang of juist heel boos van worden. 

Tegen wiet, hasj en dergelijke hebben we  
geen tegengif, dus als ze te veel hebben  
binnengekregen, dan is het gelijk echt te veel. 
En omdat een hond 
en kat (en zeker een 
rat) veel kleiner is dan 
wij, is te veel al snel 
veel te veel. Dus goed 
opruimen en op straat 
goed opletten dat ze 
niets opeten, want 
wiet(vergiftiging) is 
niet voor de poes!

Wietpatiënten bij de dierenartsenpraktijk

Dierencadeaus bij RJ Dierenbenodigdheden

Al vele jaren kunt u terecht in de kleine buurtwinkel RJ Dierenbenodigd-
heden aan het Textielplein voor informatie over dieren en hun voer. Zij 
zijn gespecialiseerd op hondengebied. Ook alles voor uw kat, hamster, 
konijn en vogels. Reina Jansen-Spits informeert en adviseert u graag.

Knaagdierkooien 
Verwen uw hamster of konijn eens met een  
nieuwe leefruimte. Koop de kooi niet te klein, 
en met een gesloten loopradje, zodat ze niet 
met de pootjes klem komen te zitten. Hooi, 
stro of zaagsel is een goede bodembedekking. 
Regelmatig verversen voorkomt luchtjes.  
Zorg dat uw konijn altijd droog staat en de 
open zijde niet op de regenkant. Ze kunnen 
best wel wat hebben, maar hebben hier niet 
de mogelijkheid om zoals in de natuur een 
holletje te maken en zich in te graven. Dus 
zorg voor voldoende hooi of stro en dek met  
kou ‘s nachts de kooi  af (niet helemaal dicht,  
er moet zuurstof in komen). 
Tanden van konijnen groeien door. Een knaag-
steen of iets anders om op te knagen voorkomt 
een bezoek aan de dierenarts. Ook voor hen is 
er speelgoed te koop om ze bezig te houden.

Kou en vuurwerk
De meeste honden en katten worden binnen  
gehouden. Zorg dat uw huisdier voor het  
buitengaan niet te lang tegen een warme  
plaats ligt, de overgang naar kou is dan wel  
heel erg groot. 

Vele huisdieren zijn bang voor vuurwerk en  
raken in paniek. Houd uw hond vast aan de  
lijn en stel hem gerust en blijf zelf ook rustig.  

Katten, zeker de laatste weken van december, 
zo veel mogelijk binnen houden. Bij veel vuur-
werk de gordijnen dichthouden en de radio 
of tv wat harder zetten wil vaak wel helpen. 
Voor echt angstige dieren is er een pilletje 
(van de dierenarts) dat ze wat rustiger houdt, 
maar ze niet duf maakt. Daarmee moet je 
wel een paar dagen van tevoren beginnen. 

Vergeet ook de buitenvogels 
niet. Het is weer tijd voor 
strooivoer, pindapotjes en 

houders met pinda’s of vetbollen. Strooi niet 
meer voer dan wat opgaat, want grotere 
dieren als ratten wilt u toch niet graag uw 
tuin hebben. Tegenwoordig zijn er ook vetbol- 
houders waar heel grote vogels niet aan kunnen. 

Doe mee met de kerstpuzzel in deze  
wijkkrant en misschien wint u wel een  
vetbolhouder.

 Bij RJ Dierenbenodigdheden krijgt u deze 
maand bij besteding van € 5,- of meer 
een leuk presentje voor uw hond. 

Zondag, maandag en donderdag gesloten, 
di-wo-vrij van 9.00 tot 18.00 uur geopend 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

RJ Dierenbenodigdheden wenst u samen 
met uw huisdieren fijne feestdagen. 

RJ Dierenbenodigdheden, Textielplein 12   
: 013 544 01 22  : khysta@hotmail.com
: www.rj-dierenbenodigdheden.nl
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Vieringen met Kerstmis 2019
Locatie de Vlaspit: 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124
Zondagavond 22 december
De Surinaamse gemeenschap viert Kerstmis om 19.00 uur 
met koor Pramisi. Een sfeervolle kerstviering met een  
multicultureel karakter. 

Kerstavond, dinsdag 24 december
Om 16.30 uur begint de Peuter- en kleuterviering. Alle 
kinderen mogen verkleed als engel of herder komen met  
een lichtje. Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld. 
De zang wordt ondersteund door pianist Arno Aerts. Na 
afloop is er gelegenheid om nog even na te praten, met 
een drankje en iets lekkers.

Vervolgens is er om 18.30 uur een gezinsviering. In deze  
speciale viering maken wij creatief gebruik van het kerstverhaal. 
De werkgroep zal de samenzang verzorgen met begeleiding van Willem-Jan Moonen. Hij  
begeleidt ook kerstliederen op de trompet. 

Om 20.30 uur zal het vrouwenkoor Switch haar bijdrage leveren aan kerstavond. Met als  
thema “Door de ogen van een kind” wordt Kerstmis gevierd.

En ten slotte wordt de kerstavond afgesloten met een kerstnacht-viering om 22.30 uur  
waaraan gemengd koor Cantiqua haar medewerking verleent. 
Deze sfeervolle nachtmis sluit de kerstavond af.
 

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december
11.00 uur, eucharistieviering met medewerking van Cantiqua.

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december
11.00 uur, kerstviering. Deze is dit jaar in het parochiecentrum, Hoefstraat 201.

Oudejaarsavond dinsdag 31 december 
Om 19.00 uur is er een viering in het parochiecentrum, Hoefstraat 201. We blikken terug en  
kijken vooruit. Alles heeft zijn tijd. 

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari
11.00 uur, eucharistieviering in de Petrus Donderskerk met zang van gemengd koor  
Cantiqua en gelegenheid om elkaar het allerbest toe te wensen voor 2020.

Padua
Dinsdag 24 december 
16.00 uur, kerstviering m.m.v. het interparochieel herenkoor.          
Meer informatie woonzorgcentra zie pagina 10 en 11

Locatie de Bron/het Goirke 
Bijsterstede 
Dinsdag 24 december 
15.00 uur, kerstviering m.m.v. Mannenkoor Goirke.                                                                       
Meer informatie woonzorgcentra zie pagina 10 en 11

Goirkese kerk, Goirkestraat 68
Dinsdag 24 december 
18.00 uur. We gaan Kerstmis vieren met de jonge gezinnen uit de  
buurt. Zoals ieder jaar is er weer een spannend, ontroerend, 
bijzonder kerstspel dat uitgevoerd wordt door de communicanten. 
De liedjes kunt u allemaal meezingen! Iedereen, jong en oud, 
is van harte welkom bij deze sfeervolle viering. 

Nachtmis dinsdag 24 december 
21.00 uur, m.m.v. gemengd koor Goirke

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december
09.30 uur, m.m.v. gemengd koor de Bron

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 
09.30 uur, samenzang

Voel je welkom om een of meerdere van deze vieringen bij te wonen. 
U vindt ook alle vieringen en activiteiten op : www.parochiepeerkedonders.nl
Voor en na de vieringen zijn de prachtige kerststallen in beide kerken te bewonderen. 
Voor groepen en families is de kerststal in de kerk op het Goirke ook op afspraak te 
bewonderen, e-mail daarvoor : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl

                    KBO-Brabant kerstconcert                18 december                                           
                           Het jaarlijkse KBO-Brabant kerstconcert wordt gehouden in de Lucaskerk, 
                       Lage Witsiebaan 91.Het koor koor Stella Vocalis uit Midden-Brabant verzorgt 
          het muzikale gedeelte en zingt bekende én minder bekende kerstliederen. En natuurlijk   
          wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Naast de kerstliederen is er tijd  
                                    voor het kerstverhaal en voor een muzikale suprise.
              Omdat het concert deze keer centraal in Midden-Brabant wordt aangeboden, 
                       is er dit jaar maar één kerstconcert. 18 december, aanvang 14.00 uur. 
       Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Na afloop wordt een collecte gehouden. 
                         U bent van harte welkom, ook voor niet-leden van KBO.

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Na vele jaren, op een koude winteravond, 
het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, 
keek de engel weer naar de aarde en 
zag veel mensen, angstig, verdrietig, 
gevangen in pijn, levend als in een 
woestijn. “Waar is de hoop?”, vroeg de 
engel. “Waar is dat nieuw begin?”

Ben jij het die de hoop levend houdt en 
verder draagt? Let wel, een engel kijkt toe 
en verwacht vrede van ons allemaal.

NOG GERAAKT....?!
Gelooft u er nog in? Dat het echt beter 
wordt in deze tijd van crisis? Dat het ons 
lukt samen onze maatschappij weer gezond 
te krijgen? Rechtvaardig, eerlijk verdeeld? 
Of gelooft u het wel? Het recht staat toch 
aan de kant van de sterkste. Daar waar de 
macht ligt. Trekken we ons terug achter onze 
deur? Sluiten we ons af? Ieder voor zich?

De teksten van de Advent en van Kerstmis 
vertellen ons een ander verhaal. Het verhaal 
van verwachting en van hoop. In afwachting 

Verlangen

Kerstmis 2019  

Door: Gerard Stevelink 
Lang geleden, op een koude winteravond, het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, keek  
een engel naar de aarde en zag mensen heel stil bijeen in een stal, rond een kribbe met  
een kind. Herders met hun schapen, samen met koningen uit een ver land. Eén ster stond  
stil. Dit is de geboorte van de hoop, wist de engel.

van de geboorte van een Kind, dat komt in 
alle openheid, in al zijn onschuld en in al zijn 
weerloosheid. Kwetsbaar. En om te raken. Met 
een belofte en een opdracht van Godswege.  
Om ons te redden van de wanhoop. Want  
Jézus is zijn Naam: 'God-redt'.
Durven we het aan? Durven wij ons nog te  
laten raken? Durven wij ons te openen en  
opnieuw het weerloze in onszelf te laten aan- 
spreken? Het Kind, dat ook in ons leeft en  
straks ook uit ons opnieuw geboren wil 
worden? Telkens weer opnieuw?

En toch: er zijn ook nu nog steeds mensen 
die zich laten raken, die de stap wel zetten. 
Die het erop durven wagen. Tegen alle crisis 
en verdrukking in. Nog geraakt. Tegen beter 
weten in. Tegen de wanhoop in. Gelukkig! 
Want door de hoop en het vertrouwen 
van al die mensen laat God zelf zich raken. 
Want zo wil Hij aanwezig zijn. Geraakt. 
Door ons mensen. Onder ons mensen. Met 
ons. In ieder van ons. Daarom. Waag het 
er maar op. Durf u maar te laten raken...

24 december is het weer zover! ‘s Avonds zullen honderden mensen met een fakkel door het  
centrum van Tilburg lopen. De toegang is gratis, met de verkoop van fakkels en warme dranken 
op het Pieter Vreedeplein wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit goede doel wordt 
op de avond zelf bekend gemaakt en er zal een spreker van de organisatie iets over hun  
werkzaamheden vertellen.

Fakkels voor Vrede

Deze 24ste editie van de fakkeltocht door het 
centrum van Tilburg wordt georganiseerd 
door een aantal vrijwilligers. Fakkels voor 
Vrede wil bezoekers een bijzondere avond 
laten ervaren, waarbij ze even stil kunnen 
staan bij vrede, in stilte of in gezelschap, 
voor vrede of tegen onrecht. Iedereen is 
welkom en loopt samen tijdens de tocht.

Oud-Noord wijkbewoonster Eline, die 
al eerder meeliep, is enthousiast en 
vond het een bijzondere ervaring: 

Een gezellige en sfeervolle samenkomst  
waar je stilstaat bij wat vrede 

voor jou betekent.

Er wordt om 18.00 uur verzameld op het 
winters versierde Pieter Vreedeplein. Daar 
kunnen kinderen geschminkt worden, 
kan je genieten van een drankje en is er 
muziek. Tijdens de tocht zijn er onderweg 
muzikale optredens. Optredens worden 
gratis verzorgd en de opbrengst van 
consumpties gaat naar het goede doel.

Inzamelingsactie van 
voedselproducten, 
Parochie Peerke 
Donders. 

Zie artikel Wijkraad 
Loven-Besterd                                       
                         pagina 11
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Het einde van het jaar is in zicht, dus Oud & Nieuw komt steeds dichterbij.     
    Ook tijdens dit eindejaarsfeest is het weer tijd voor Spijkers Fietsen.  

        Daarom geven zij 4 tips voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

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

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

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

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Szabina Clijsen-Palinkas 
Nienke van Gorp-Cremer

  

  Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Maar  
    elk jaar worden de politie en ziekenhuizen geconfronteerd met   
     gewonde kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat  
     te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en vaak  
     ook lonten ontbreken. De tip van de politie voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling:  
  houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. 
 Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of letsel.
 

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals vuur,  
Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote  
veiligheidsrisico’s, met kans op extreme explosies. Om die reden pakken politie en justitie de 
handel, het vervoer én de opslag ervan hard aan. Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk is  
opgeslagen en wordt verkocht, wordt geadviseerd de anonieme tiplijn : 0800-7000 te bellen.  
Voor eigen veiligheid en die van hun omgeving. Heeft u overlast van vuurwerk, bel dan 
: 0900-8844. Meer over klachten vuurwerk en opruimen afval vuurwerk, zie pagina 12.
 

Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen. 
Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd  
voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een Nederlandse  
gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op ongelukken. 

Tilburg: vuurwerk kopen en afsteken
Legaal vuurwerk mag op 29, 30 en 31 december worden gekocht.  Afhankelijk van het soort  
vuurwerk moet u minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om het te kunnen kopen. U mag niet meer  
dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren. Het vuurwerk mag in Tilburg uitsluitend  
tussen 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Ruim ook direct na de  
jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende ochtend ongelukken kunnen  

gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.

Een veilig uiteinde en een gezond en gelukkig begin 2020

Eindejaarsactiviteiten voor iedereen bij Raakveld 

1. Een goed Nieuwjaar 
begint met betrouwbaar vuurwerk
De meeste verwondingen worden ieder jaar 
weer door illegaal vuurwerk veroorzaakt. 
Vuurwerk maakt de jaarwisseling nog mooier,  
maar houd het wel veilig en verantwoord. Het 
is geen speelgoed, dus ga vuurwerk niet uit 
elkaar halen of verschillende soorten vuurwerk  
combineren. Volg altijd de  gebruiksaanwijzing op. 

2. Zet vuurwerk stevig en stabiel neer
Zorg dat je vuurwerk altijd stevig neerzet op  
een stabiele plek. Maak je gebruik van een 
verzwaarde fles of pot, graaf deze dan in of  
zet het klem tussen twee stenen, om te voor- 
komen dat het omvalt. Blijf na het afsteken 
van vuurwerk niet te dichtbij staan. Houd 
samen met de andere toeschouwers minimaal  
zes meter afstand. Gaat het vuurwerk 
– om wat voor reden dan ook – niet aan,  
steek het dan nooit opnieuw af. 

3. Gebruik een aansteeklont en veiligheidsbril
Een aansteeklont is veiliger dan een lucifer of  
aansteker. Het touw is gemaakt van brandbaar 
materiaal en vloeit, maar veroorzaakt geen 

Tips voor een veilige jaarwisseling
en een gezond en gelu

kk

ig 
20

20

vlam. Hierdoor kan het vuurwerk nauwkeurig 
aan het einde worden aangestoken. 
Haal gratis een veiligheidsbril bij een officieel  
vuurwerkpunt om je ogen goed te beschermen  
tijdens het afsteken. 

4. Vuurwerk bewaren
Het duurt nog even tot het 31 december is. 
Berg het vuurwerk op een droge en koele plek 
op. Kies bewust een plek waar kinderen niet 
bij kunnen. Koop je dit jaar onverwacht teveel 
vuurwerk, bewaar dit dan niet. Er bestaat altijd 
een kleine kans dat het vuurwerk afgaat, en 
een jaar later afsteken is niet meer veilig.

Bestel betrouwbaar vuurwerk bij Spijkers Fietsen
Spijkers Fietsen is een officieel vuurwerk-
verkooppunt en helpt je graag bij het kiezen 
van een vuurwerkpakket naar wens. Ga naar  
: spijkers.bestelvuurwerk.nl of 
kom langs in de winkel. Bij jouw 
bestelling ontvang je een gratis 
vuurwerkbril, hoge kortingen en  
gratis extra vuurwerk. Illegaal vuurwerk

Elke donderdag wordt er een warme maaltijd geserveerd in Volkskeuken De Halve Gare aan de Koestraat 113. Voor de klanten 
en andere buurtbewoners organiseert Raakveld Creatieve Dagbesteding op kerstavond dinsdag 24 december hier een lekkere en 
gezellige maaltijd. En op zondagmiddag 29 december is er een optreden van de Fanfaretten, waarbij ook gedanst kan worden. 

24 december
Na tien jaar kerstdiner kunnen we hier wel spreken van een 
gewaardeerde traditie. De keukenploeg van De Halve Gare doet elk 
jaar zijn uiterste best om weer een smakelijke en gezonde maaltijd op 
tafel te zetten. Het menu is steeds een verrassing, omdat het mede 
bepaald wordt door wat geschonken wordt door diverse winkels en 
weldoeners. De maaltijd wordt omlijst door kleine optredens van 
Raakveldartiesten en een loterij met prijzen die beschikbaar worden 
gesteld door het Raakwinkeltje. Aanvang van de maaltijd is om 18.00 
uur, de deuren gaan open om 17.00 uur en sluiten weer om 22.00 uur.

29 december
Muziek, theater en video zijn enkele van de dagactiviteiten die 
Raakveld biedt aan mensen met een beperking. Daarom is het niet 
vreemd dat er ook optredens zijn van de deelnemers, zoals rapper 
Ludo. Directeur-bestuurder Zjef Naaijkens is zelf afkomstig uit de 

De Fanfaretten. Fotograaf: Ernest Potters.

Uw 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

muziekwereld en speelt de bastuba in De Fanfaretten, een  
minifanfare die o.a. het repertoire van de Fanfare van de  
Eeuwigdurende Bijstand in ere houdt. Strijdcultuur, oude  
hits en volksmuziek vormen het repertoire orkest met 
Loutje Bosch (sopraansax), Pieter van der Klei (alt- en tenorsax), 
Jan Jansen (slagwerk) en Aty de Windt (Antilliaanse gitaar). 
Aanvang optreden om 16.00 uur, zaal open om 15.00 uur.

24 en 29 december zijn de activiteiten gratis toegankelijk.  
Wel opgeven voor de activiteiten via : info@raakveld.nl 
of : 013 535 38 98. Giften zijn uiteraard altijd welkom.

Elke donderdag bij Raakveld om 18.00 uur, 3-gangenmenu 
voor € 7,50. Ook abonnement mogelijk. Reserveren is  
noodzakelijk (tot woensdag 10.00 uur). 
: www.raakveld.nl

C.V. de Tunnelplekkers
Naast het carnaval hebben de Tunnelplekkers 
twee voorfeesten: het TOF feest (Tunnelplekkers  
Ontvangst Feest ) en het muzikaal Verbroederings- 
feest waar veel bevriende orkestjes laten zien dat ze  
klaar zijn voor het carnaval. Het afsluiten van deze avond is 
vaak een groot verbroederen van verschillende orkestleden 
die er gezamenlijk één groot feest van maken. Twee feesten 
die al jaren niet meer zijn weg te denken in onze agenda. 

Zaterdag 1 februari, Verbroederingsfeest, aanvang 
20.30uur. Zondag 16 februari TOF Feest aanvang 14.00 uur.
Toegang beide feesten gratis. De feesten vinden plaats bij  
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, : boerkemutsaers.nl

Bouw mee aan de Waoge van de Tunnelplekkers
De Tunnelplekkers bouwen in de bouwhal zo'n acht, negen 
maanden per jaar aan een praalwagen in de hoogste 
categorie voor de grote optocht tijdens carnaval. 

Zijn er mensen - zelfs die mogelijk niks geven om carnaval -  
die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en willen werken 
in de techniek of op een andere wijze geïnteresseerd zijn 
in het bouwen van een carnavalswagen? Ze kunnen altijd 
extra handjes en voetjes gebruiken. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken. De koffie staat voor je klaar.                              
                 : detunnelplekkers.nl
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Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

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.)

Plaatje 1:
Open www.wijktheresia.nl op uw telefoon of tablet via de 
webbrowser. Onder -of bovenin zit het ‘uitgang’-symbooltje 
waarmee u de website kunt delen of transporteren (zie rode 
pijl). Druk hier op.

Plaatje 2:
Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a. 
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-
scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken 
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. 

De wijkraad van Theresia ziet u als 
bezoeker graag tegemoet en hoopt dat 
u ook berichten gaat lezen en plaatsen 

op het digitale wijkplatform!

e 

en 

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van 

Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners, 

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 

met elkaar in contact te brengen en te 

houden: iedereen kan aanhaken. 

U dus ook!

1

2

3

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000. 
Meer weten over de programmering in de LocHal?   www.facebook.com/lochal013  
en : lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda : www.lochal.nl  : www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Medewerkers Rode Kruis Midden- en West-Brabant lopen mee met Serious Request
Van 18 t/m 24 december organiseert 3FM opnieuw Serious Request: The Lifeline. 3FM-dj’s 
lopen een route door heel Nederland om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Vier 
medewerkers van het Rode Kruis Midden- en West-Brabant besloten ook hun steentje 
bij te dragen, en lopen van Bergen op Zoom naar Tilburg om geld in te zamelen.

Saskia van Hees, Esther Egberts, Fenna Farenhorst en Jacinta Jansing lopen op 18 en 19  
december een zeventig kilometer lange sponsorloop. Daarmee doorkruisen de vrouwen het  
Rode Kruis-district waarin ze werken. Zo hopen ze € 500,- op te halen voor het goede doel  
van het Rode Kruis: hulp aan slachtoffers van mensenhandel. 
Wie hen wil helpen dat doel te bereiken kan doneren via hun eigen actiepagina : 
kominactie.npo3fm.nl/actie/we-walk-our-line-to-change-their-stories

Onder leiding van dirigent Hardy Mertens 
presenteert het orkest een veelzijdig 
programma. Orpheus neemt u mee op een 
muzikale reis van de bekende Slavische 
Dansen van Dvořák naar klezmermuziek met 
klarinetsolo, maar ook een Boheemse polka 
en een swingende uitvoering van de Radetzky 
mars kunt u beluisteren. Kortom, een 
afwisselend programma en voor elk wat wils.

Als gast verwelkomen we na de pauze de uit  
Veghel afkomstige River Aa Bigband. Deze  
bigband werd opgericht in 2000 en kent 
een breed en gevarieerd, maar altijd jazz-
georiënteerd programma. De band heeft in  
haar bestaan vele succes gekend. Zo mag de  

Nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie Orpheus en River Aa Band

River Aa Band zich vanaf 2011 rekenen tot 
de vaste line-up van het internationaal 
gerenommeerde festival Jazz by the Sea  
in Domburg. De band staat onder leiding van  
de professioneel klarinettist/saxofonist Theo 
Gerris en zal u deze middag trakteren op een  
spetterend optreden. 

12 januari 2020
Wijkcentrum De Baselaer
Aanvang 14.30 uur, entree: vrije gift
Aansluitend nodigen we u uit om het 
glas te heffen op het nieuwe jaar!
: khorpheus.nl of

:facebook.com/KhOrpheus

Op zondagmiddag 12 januari 2020 geeft de Koninklijke Harmonie Orpheus in wijkcentrum  
De Baselaer haar Nieuwjaarsconcert. De afgelopen twee edities bleken een groot succes te zijn  
en daarom trakteert Orpheus haar luisteraars én de bewoners uit de buurt wederom op een  
mooi concert vol met muzikale afwisseling. Na de pauze zal River Aa Bigband het concert  
in swingende stijl afsluiten. 

Zaterdag 14 december: PREMIÈRE De Première   
Eveline van Rijswijk
Theater De Nieuwe Vorst, 20.30 uur, € 17,00

Op uitnodiging van de Kennismakerij en  
Feniks Emancipatie Expertise Centrum is  
theatermaker Eveline van Rijswijk te gast  
in De Nieuwe Vorst met haar audiovisuele  
onewomanshow over honderd jaar vrouwenkiesrecht. Op zaterdag 14 december beleeft de  
voorstelling haar Tilburgse première in Eveline's geboortestad. 

De Première
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht in Nederland werd ingevoerd. 
Hoe verliep de entree van vrouwen in de politiek? Welk verschil konden zij maken voor de 
positie van vrouwen afgelopen eeuw? En waar blijft toch de eerste vrouwelijke premier? 

Van het broekpak van Anneke en de vijftig koeien voor Erica tot aan de ‘pitspoezen’ van Hans:  
de meest bijzondere verhalen komen voorbij. Ook staat Van Rijswijk stil bij de vraag waarom  
Nederland nog geen vrouwelijke premier heeft gehad. In 1967 werd Marga Klompé al als zodanig  
genoemd maar Nederland was daar toen, volgens Marga zelf, ‘psychologisch nog niet rijp voor’.

Het is nu ruim 50 jaar later en volgens Van Rijswijk zijn we er helemaal klaar voor. Na de  
voorstelling gaat Eveline in gesprek met de eerste vrouwelijke griffier van Tilburg, Noor Kanters.

Schrijver-muzikant Auke Hulst en Corrie van  
Binsbergen zijn geïnspireerd door het 
apocalyptische verhaal “Een Groter Gebeuren”  
van Belcampo. Het resultaat is literair muziek-
theater dat diep doordringt in de grote morele 
en politieke vragen van onze tijd. Voor deze 
voorstelling stelde Van Binsbergen een speciaal 
ensemble samen, bestaande uit musici van haar 
eigen band, aangevuld met gastmusici. Bijzonder 
is dat ook Hulst zelf in de band meespeelt.
  
 

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij Feniks

“Bericht aan de mensheid: u heeft uw kans gehad. 
U heeft uw kans vergooid. Uw wereld staat in brand 
en u woekert als onkruid. We verzoeken u vriendelijk 
mee te werken aan de ontruiming van uw leefgebied. 
Dit verzoek is eenmalig. Wij herhalen: eenmalig. De 
ontruiming is vastgesteld op 20 december 2019.” Vrijdag 20 december, ParaBIEBop

Paradox, 20.30 uur, entree: € 12.00 (voorverkoop) € 15.00 (avond zelf)
ParaBIEBop is een initiatief van Bibliotheek 
Midden-Brabant en Paradox. Het biedt een 
serie evenementen met een mix van Jazz en  
Literatuur. ParaBIEBop is MEER dan een 
concert en ook MEER dan een presentatie of  
lezing. Het is … ParaBIEBop! De locaties voor 
ParaBIEBop wisselen en zijn om beurten in 
Muziekpodium Paradox (Telegraafstraat 62)  
en De Kennismakerij in de LocHal.
 

                : www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/11-13-parabiebop
Donderdag 9 en 23 januari, Meet & Greet BOOTS  StemmingMakerij, gratis zie WTON agenda p. 14
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Kinder 

Hallo 
allemaal,
Ik ben Saar en ik ben een peuter van 
drie jaar die regelmatig mee mag 
naar het peuter/kleutermoment op 
Kindercampus Oculus.
Al een paar maanden gaan we 
een aantal keren per week naar 
“boven” zoals wij het noemen, om 
samen te spelen met de kinderen 
van de kleutergroepen. En ik vind 
het steeds leuker worden. 

Met een groepje kinderen van onze 
groep gaan we samen met onze juf 
naar “school”. Ik vind het al leuk 
om de groep uit te gaan, de trap 
op en de andere kinderen te zien. 
Elke keer als we samenspelen, doen 
we wat anders. Soms een boekje 
voorlezen, samen knutselen, spelen 
op het leerplein van school en nog 
veel meer leuke dingen. Op maandag 
komt Rosalyn van het Factorium 
om samen met ons muziek te maken 
en te bewegen. Als ik hoor dat het vandaag 
bovenspeeldag is, kan ik bijna niet wachten 
totdat het zo ver is, zo leuk vind ik het!

Buiten wordt het koud en regent het veel.              
                   De wind waait alle blaadjes van de bomen. 

Het is herfst. 
Bij de Traptrein hebben we de afgelopen weken veel gedaan met 
het thema ‘Reuzen en kabouters’. We leren vooral het verschil 

tussen groot en klein, maar ook andere verschillen, zoals warm 
en koud, zacht en hard, leeg en vol. De reuzen en kabouters 

wonen in het bos. Daar zien we allemaal dingen die met 
de herfst te maken hebben, zoals eekhoorns, egels, 

dennenappels, eikeltjes en paddenstoelen. We knutselen 
paddenstoelen, spinnetjes, kabouters en blaadjes. 

Hiernaast zie je een mooi kunstwerkjes met blaadjes van ons.

Groetjes van de Traptrein; 
dreumesgroep van Norlandia Kinderopvang Het Spoor

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
o

: 06 493 220 50  
: info@ontdekstation013.nl 
: www.ontdekstation013.nl 

:www.facebook.com/ODS013Tilburg 
:www.instagram.com/ods013tilburg

Lekker zelf bezig zijn? Kom in de kerstvakantie 
op ontdekkingstocht en doe mee met ons speciale 
kerstprogramma: Maak je eigen sleutelhanger met 
bouten en moeren. Lijkt het op een kerstmannetje? 
Of maak jij een heel ander figuurtje?

Wat kun je doen?
Ontdek de balans in je eigen evenwichtsmobiel. 
Knikker in de knikkerreactiebaan of repareer de 
waterleiding in ons Waterhuis. In Vincents Tekenlokaal leer je 
extra trucjes op de tekentablets. Ook het Green Screen is volop in 
gebruik. Kortom: er is genoeg te doen en te beleven voor een leuk 
dagje uit! Veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s gaan zelf ook mee 
op ontdekkingstocht. En tussendoor kun je terecht in de horecahoek 
voor een lekker kopje cappuccino, smoothies, tosti’s of poffertjes.  

Kijk voor het actuele dagprogramma op Instagram Stories (ODS013Tilburg)  
of bel vanaf 11.00 uur naar 06 493 220 50. 

Speciaal: dj-workshop op 22 december! 
Op 22 december: dj-workshop (2x per dag, tegen extra betaling). 
Leer de basic skills van het dj’en. Je gaat scratchen, mixen en beatmatchen. 
Wat betekenen alle knoppen? Hoe tel ik de maat? Je leert het allemaal! 

Koop je ticket via: www.djproducer.school/dj-workshop/ 
openbaar/ontdekstation013-tilburg/
Wil je daarvoor of daarna gebruik maken van alle andere activiteiten in het 
Ontdekstation013? Dan krijg je korting op een entreekaartje: je betaalt € 5,- 
per kind en € 2,50 per volwassene. (Entree normaal: € 7,50 voor kinderen en  
€ 2,50 voor volwassenen). Haal je entreekaartje bij de kassa in 
het Ontdekstation013. Let op: betalen kan alleen met PIN!

Openingstijden
Iedere dag in de kerstvakantie van 11.00 – 17.00 uur.  
Op 24, 26 en 31 december tot 16.00 uur. Op 1e kerstdag (25 december)  

 en nieuwjaarsdag (1 januari) zijn we gesloten, zie WTON agenda p. 14.

Ontdekstation013
Spoorzone hal 79

Samen luisteren naar het verhaal van de juf.

Samen egeltjes maken voor 
de herfsttafel.

Op 3 december is de monumentale, eeuwenoude rode beuk van 
Kinderboerderij Kerkibo preventief gekapt vanwege aantasting 
door reuzenzwam. Dit was noodzakelijk omdat de boom op 
termijn spontaan kon afbreken of omvallen, wat gevaarlijk is.

De beuk eruit!

Kersttournee Trombonino's in het Spoorpark
15 december treden de Trombonino’s op in het Spoorpark. Zij zorgen tussen 12.00 en 13.30 uur voor een heerlijke kerstsfeer 
met kerst- en Eftelingliedjes op trombones. Spoorpark is in de kerstvakantie geopend. Meer informatie zie: spoorparktilburg.nl
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Op de foto staat het felrode kunstwerk (1987) 
van Pieter Slagboom. Op ooghoogte bevindt zich 
een liggend kruis, rustend op een raster van korte 
zuiltjes. De armen van het kruis lopen net niet 
parallel aan de rijtjes van het raster. De zuiltjes 
fungeren niet alleen als drager van het kruis, maar 
vooral ook als de coördinaten voor het oog van de voorbijganger, waardoor een fraai optisch 
effect ontstaat. Als je het kruispunt passeert of afbuigt langs het plantsoen, lijkt het alsof het kruis 
langzaam een draaiende beweging maakt.
Bron: KORT (kunst openbare ruimte Tilburg) : kunstbuitenbinnentilburg.nl Je vindt dit kunstwerk 
in de route op deze site: Masterplan voor de Beeldende Kunst Tilburg.

Decemberpuzzel 2019
Prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers in Tilburg Oud-Noord                

Ook dit jaar hebben we in de kersteditie van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord weer een leuke prijsvraag.  
Ondernemers hebben mooie prijzen beschikbaar gesteld, en er zijn WTON tassen gevuld met 
cadeautjes van de PaperPasion beurs afgelopen oktober en 1x betalen = 2 entree kaartjes van 
het TextielMuseum. Kijk rond in de wijk en in de wijkkrant en maak kans op één van de prijzen! 
De prijsvraag bestaat uit twee delen. Om mee te doen, moet u  
twee antwoorden inzenden. 
1. Raad de locatie: herkent u het stukje wijk op de foto en weet  
u op welke locatie de foto is genomen? 
Antwoord 1: de locatie van de foto

2. Zoek het woord: elke afbeelding is een stukje van een pagina van 
deze editie van de wijkkrant. Bij elke afbeelding hoort een letter. Vind 
de 13 letters, zet ze op de juiste plaats en maak de zin (22 letters). 
Antwoord 2: de zin

Mail uw oplossing met beide antwoorden, uw naam, adres  
en e-mailadres vóór 28 december 2019 naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

De prijzen worden verloot onder de inzenders die de juiste 
antwoorden hebben gegeven. Doe mee er is altijd een prijs. 

U krijgt bericht welke prijs heeft gewonnen. Deze krijgt u in de  
brievenbus of de prijsuitreiking is bij de ondernemer. Tijdens de  
feestelijke uitreiking worden foto’s gemaakt van u en de onder-
nemer. Deze foto's  van de winnaars en het antwoord worden  
geplaatst in de WTON editie van februari 2020. 

Oplossing FOTOpuzzel editie oktober                              

6. Derde letter 
van de ....
patiënten
van deze arts.
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Loven
Besterd

FEBRUARI 2017
EDITIE  4

OPLAGE: 14.150

Bouwmeesterbuurt

      Goirke

   
    

    
    

Hasselt

    
    

    G
roeseind

     
   Hoefstraat

            Theresia

 Ondernemers
in de w� k

Joyce Cools is sinds oktober 2008 werkzaam als pedicure. Haar pedicureprakti jk, Uw Pedicure Joyce, 
is inmiddels alweer een jaar gevesti gd in de gezellige wijk Loven. 

Uw Pedicure Joyce is aangesloten bij de branchevereniging Provoet. Alleen gediplomeerde pedicures zijn bij deze 
branchevereniging aangesloten. U kunt er dus op vertrouwen dat uw voeten in goede handen zijn! Door de 
medische kennis die Joyce heeft  opgedaan met de cursus 'diabeti sche voet' en het feit dat ze ti en jaar werkzaam 
was in de wijkverpleging, is ze extra alert op mogelijke complicati es bij diabetes. Bovendien geeft  ze voet-
verzorgingsadviezen als het gevoel in de voeten is verminderd door sensibele neuropathie. (Dit is verlies of afname 
van gevoel in de voeten door beschadiging van de zenuwen.) 

Veel voorkomende voet- en nagelcomplicati es zijn o.a.: schimmelnagels, ingroeiende nagels, likdoorns, eeltvorming 
en kloven. Deze voet- en nagelcomplicati es kunnen ontstaan door belasti ng van de voet of door een andere 
externe factor (zoals niet goed passende schoenen). 

Joyce Cools: Ik verminder de verschijnselen van de voet- en/of nagelcomplicati es of help deze op te lossen. Hierbij 
werk ik regelmati g samen met uw huisarts of podotherapeuten. Als u structureel van uw klachten afgeholpen wilt 
worden, is het belangrijk dat uw podotherapeut en ik samen met u naar de onderliggende oorzaak kijken. Dit 
betekent voor u als klant, dat uw voeten goed behandeld zullen worden door een professionele pedicure!

Ter kennismaking heb ik voor u een mooie introducti ekorti ng op de eerste voetbehandeling. Neem voor meer 
informati e gerust een kijkje op mijn website. Ik wens u alvast fi jne feestdagen toe en graag tot ziens in mijn prakti jk!

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

Laat uw voeten verwennen door Uw Pedicure Joyce!

Goed voornemen: afslanken in het nieuwe jaar
                                                                             Lanette Huidinstituut                                                                             Lanette Huidinstituut

10% korti ngsbon* op een 
behandeling bij 

Lanette Huidinstituut
Wij zijn een professioneel cosmeti sch specialist 
voor al uw cosmeti sche huid- en lichaams-
problemen. 
Wij werken uitsluitend met CE-gekeurde 
producten en FDA-goedgekeurde apparatuur. 

Boek nu : lanett e.boekingapp.nl

*geldig voor alle behandelingen op 
: lanett e.eu maar niet geldig op lopende 
acti es. U ontvang de korti ng bij inleveren bon 
ti jdens het afrekenen. Geldig t/m maart 2020.

Ontdek wat Chanel, Dior & Gaulti er 
doen met kant. Meer dan veerti g 
verfi jnde creati es met kant zijn in deze 
unieke expositi e samengebracht. 
’s Werelds grootste modehuizen, zoals 
Louis Vuitt on, Maison Margiela en 
Balenciaga, tonen wonderlijke toe-
passingen van kant in haute couture. 
Rechtstreeks van de catwalk en voor 
het eerst in Nederland te zien.

Luistertour met Cécile Narinx 
en Jasm� n Bergisch
Hoe komen modehuizen aan hun kant? 
Wat is een naaihandschrift ? En hoe komt 
het dat er wel eens aan een jurk wordt 
gelikt? In een unieke luistertour delen 
Cécile Narinx van de Volkskrant en 
Jasmijn Bergisch van Viktor&Rolf 
wonderlijke details over het buiten-
gewone vakmanschap achter de mode-
stukken. Ze vertellen onder meer over 
de materialen die worden gebruikt, hoe 
onderdelen geproduceerd worden en 
de handmati ge arbeid die erin steekt.

Meer informati e : texti elmuseum.nl/
tentoonstellingen/the-art-of-lace

Nieuwe workshops en masterclasses
in december, januari en februari
Het Texti elMuseum organiseert iedere 
eerste en derde zondag van de maand 
inspirerende workshops rondom 
de lopende tentoonstelling.

Wil je zelf ook aan de slag 
met kant? Aansluitend bij 
de tentoonstelling ‘The 
Art of Lace’ organiseert 
het museum verschillende 
workshops en masterclasses. 
Maak bijvoorbeeld je eigen 
accessoire met kant ti jdens de 
workshop Kanten Juwelen.

‘The Art of Lace | Haute couture 
van Chanel tot Iris van Herpen'  
te zien t/m 10 mei 2020. 
Texti elMuseum, Goirkestraat 96
: 013 53 67 475 
: info@texti elmuseum.nl 
: www.texti elmuseum.nl

Nieuwe tentoonstelling TextielMuseum 
'The Art of Lace I Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen'

Ontwerper: Jean Paul Gaulti er. 
Collecti e: Haute Couture Herfst/
Winter 2016.

Voor liposucti e zonder operati e is een 
moderne non-invasieve behandelmethode 
de oplossing. Lanett e Huidinsti tuut is 
gespecialiseerd in diverse afslanktechnieken 
zoals de CRYOSLIM Hybrid methode, het 
‘bevriezen’ van vetcellen. Een andere unieke 
techniek is de Cavitacell Medical Ultra Cavitati e, 
waarbij de vetcel beschadigd wordt door 
middel van geluidsgolven. Bij te slappe huid 
wordt een bodylift  verstrakking geadviseerd 
zonder operati e met de “RF Revicell Lift ing”. 
Nieuw in onze kliniek is de behandeling 
tegen celluliti s met de VelaShape, waarbij 
de huidstructuur wordt verbeterd.

U weet dat sporten en gezond eten essenti eel 
is voor fi guurcorrecti e, maar u heeft  behoeft e 
aan een stok achter de deur om het vol te 
houden. Dit is een van de redenen waarom 
cliënten graag starten bij Lanett e Huidinsti tuut 
om eff ecti ef af te vallen, plaatselijk of over het 
hele lichaam. Ons team staat voor u klaar om 
samen met u het gewenste resultaat te bereiken. 

U gaat ervaren hoe lekker het voelt om weer 
goed in uw vel te zitt en, lett er en fi guurlijk.

Bent u een van de vele mensen die besluiten 
dat het nieuwe jaar het juiste moment is om 
aan een perfect lichaam te werken? Met een 
van onze revoluti onaire behandelingen kunt 
u uzelf ontdoen van hardnekkig vet en uw 

PER 1 JANUARI 2020 GAAN WIJ 
VERDER ONDER DE NAAM

Ondertussen nog bereikbaar via:
T 013 572 1822
Oude Lind 35, 5043 AL Tilburg
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Ontwerper: Karl Lagerfeld for CHANEL
Collecti e: Haute Couture Lente/Zomer 2017

Ontwerper: Louis Vuitt on. 
Cruise collecti e 2018

fi guur snel en veilig vormen. Waarom 
begint u niet het nieuwe jaar met het 
lichaam dat u alti jd al wilde hebben? Wij 
hebben diverse leuke winteraanbiedingen 
voor u die te maken hebben met 
afslanken. Wij zeggen: doen…! 
Ga voor een nieuw lichaam in 2020.

50+
Nu geen 60+ acti e, maar al bij 50+ krijgt u 
10% korti ng, dus standaard korti ng voor 
50+ cliënten. Bent u 50+? Na overleg van 
een legiti mati e ontvangt u voortaan bij 
elke behandeling een korti ng van 10%.

Op de drempel van het nieuwe jaar 
danken wij u hartelijk voor het in ons 
gestelde vertrouwen en het pretti  ge 
contact, waarin we veel support, steun 
en liefde deelden. 

Nett y & Team Lanett e 
Huidinsti tuut wensen u gouden 
dagen. Dagen die vrede, 
vriendschap en vreugde 
dragen. Wij wensen u sfeervolle 
kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar, waarin wij hopen u 
nog vaak van dienst te mogen 
zijn. : www.lanett e.eu

Het is bijna 2020 en dus is het ti jd voor goede voornemens. Afslanken staat vast op uw 
lijstje, en wij kunnen u daarbij helpen. Steeds meer mannen en vrouwen besteden aandacht 
aan hun uiterlijk en dat wordt steeds breder geaccepteerd. Omdat men toch opziet tegen 
een operati e met narcose en herstelti jd en eventuele complicati es, kiest men steeds meer 
voor non-invasieve behandeltechnieken.

1. Eerste letter 
van de naam 
van deze 
specialiste.

2. Laatste letter 
van de uitroep.

7. Eerste letter 
van het laatste 
cijfer van het 
Kerstmisjaar.

8. 1x 4 letters 
op een rij.

5.  Eerste letter 
van Den Straat 
van deze 
hobby-
ondernemer.

9. Op zoek naar 
de derde letter.
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Kinder 

Hallo 
allemaal,
Ik ben Saar en ik ben een peuter van 
drie jaar die regelmatig mee mag 
naar het peuter/kleutermoment 
op Kindercampus Oculus.
Al een paar maanden gaan we 
een aantal keren per week naar 
“boven” zoals wij het noemen, om 
samen te spelen met de kinderen 
van de kleutergroepen. En ik vind 
het steeds leuker worden. 

Met een groepje kinderen van onze 
groep gaan we samen met onze juf 
naar “school”. Ik vind het al leuk 
om de groep uit te gaan, de trap 
op en de andere kinderen te zien. 
Elke keer als we samenspelen, doen 
we wat anders. Soms een boekje 
voorlezen, samen knutselen, spelen 
op het leerplein van school en nog 
veel meer leuke dingen. Op maandag 
komt Rosalyn van het Factorium 
om samen met ons muziek te maken en 
te bewegen. Als ik hoor dat het vandaag 
bovenspeeldag is, kan ik bijna niet wachten 
totdat het zo ver is, zo leuk vind ik het! 

Buiten wordt het koud en regent het veel.             
                   De wind waait alle blaadjes van de bomen. 

Het is herfst. 
Bij de Traptrein hebben we de afgelopen weken veel gedaan met 
het thema ‘Reuzen en kabouters’. We leren vooral het verschil 

tussen groot en klein, maar ook andere verschillen, zoals warm 
en koud, zacht en hard, leeg en vol. De reuzen en kabouters 

wonen in het bos. Daar zien we allemaal dingen die met 
de herfst te maken hebben, zoals eekhoorns, egels, 

dennenappels, eikeltjes en paddenstoelen. We knutselen 
paddenstoelen, spinnetjes, kabouters en blaadjes. 

Hiernaast zie je een mooi kunstwerkjes met blaadjes van ons.

Groetjes van de Traptrein; 
dreumesgroep van Norlandia Kinderopvang Het Spoor

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
o

: 06 493 220 50  
: info@ontdekstati on013.nl 
: www.ontdekstati on013.nl 

:www.facebook.com/ODS013Tilburg 
:www.instagram.com/ods013ti lburg

Lekker zelf bezig zijn? Kom in de kerstvakantie 
op ontdekkingstocht en doe mee met ons speciale 
kerstprogramma: Maak je eigen sleutelhanger met 
bouten en moeren. Lijkt het op een kerstmannetje? 
Of maak jij een heel ander fi guurtje?

Wat kun je doen?
Ontdek de balans in je eigen evenwichtsmobiel. 
Knikker in de knikkerreactiebaan of repareer 
de waterleiding in ons Waterhuis. In Vincents Tekenlokaal leer je 
extra trucjes op de tekentablets. Ook het Green Screen is volop in 
gebruik. Kortom: er is genoeg te doen en te beleven voor een leuk 
dagje uit! Veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s gaan zelf ook mee 
op ontdekkingstocht. En tussendoor kun je terecht in de horecahoek 
voor een lekker kopje cappuccino, smoothies, tosti’s of poffertjes.  

Kijk voor het actuele dagprogramma op Instagram Stories (ODS013Tilburg) 
of bel vanaf 11.00 uur naar 06 493 220 50. 

Speciaal: dj-workshop op 22 december! 
Op 22 december: dj-workshop (2x per dag, tegen extra betaling). 
Leer de basic skills van het dj’en. Je gaat scratchen, mixen en beatmatchen. 
Wat betekenen alle knoppen? Hoe tel ik de maat? Je leert het allemaal! 

Koop je ticket via: www.djproducer.school/dj-workshop/
openbaar/ontdekstation013-tilburg/
Wil je daarvoor of daarna gebruik maken van alle andere activiteiten in het 
Ontdekstation013? Dan krijg je korting op een entreekaartje: je betaalt € 5,- 
per kind en € 2,50 per volwassene. (Entree normaal: € 7,50 voor kinderen en 
€ 2,50 voor volwassenen). Haal je entreekaartje bij de kassa in 
het Ontdekstation013. Let op: betalen kan alleen met PIN!

Openingstijden
Iedere dag in de kerstvakantie van 11.00 – 17.00 uur. 
Op 24, 26 en 31 december tot 16.00 uur. Op 1e kerstdag (25 december) 

en nieuwjaarsdag (1 januari) zijn we gesloten.

Ontdekstation013
Spoorzone hal 79

Samen luisteren naar het verhaal van de juf.

Samen egeltjes maken voor 
de herfstt afel.

Op 3 december is de monumentale, eeuwenoude rode beuk van 
Kinderboerderij Kerkibo preventi ef gekapt vanwege aantasti ng 
reuzenzwam. Dit was noodzakelijk omdat de boom op termijn 
spontaan kon afb reken of omvallen, wat gevaarlijk is.

De beuk 'r uit!

Kersttournee Trombonino's in het Spoorpark
15 december treden de Trombonino’s op in het Spoorpark. Zij zorgen tussen 12.00 en 13.30 uur voor een heerlijke kerstsfeer 
met Kerst- en Eftelingliedjes op trombones. Spoorpark in kerstvakantie geopend,: spoorparktilburg.nl
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Vieringen met Kerstmis 2019
Locati e de Vlaspit: 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124
Zondagavond 22 december
De Surinaamse gemeenschap viert Kerstmis om 19.00 uur 
met koor Pramisi. Een sfeervolle kerstviering met een 
multi cultureel karakter. 

Kerstavond, dinsdag 24 december
Om 16.30 uur begint de Peuter- en kleuterviering. Alle 
kinderen mogen verkleed als engel of herder komen met 
een lichtje. Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld. 
De zang wordt ondersteund door pianist Arno Aerts. Na 
afl oop is er gelegenheid om nog even na te praten, met 
een drankje en iets lekkers.

Vervolgens is er om 18.30 uur een gezinsviering. In deze 
speciale viering maken wij creati ef gebruik van het kerstverhaal. 
De werkgroep zal de samenzang verzorgen met begeleiding van Willem-Jan Moonen. Hij 
begeleidt ook kerstliederen op de trompet. 

Om 20.30 uur zal het vrouwenkoor Switch haar bijdrage leveren aan kerstavond. Met als 
thema “Door de ogen van een kind” wordt Kerstmis gevierd.

En ten slott e wordt de kerstavond afgesloten met een kerstnacht-viering om 22.30 uur 
waaraan gemengd koor Canti qua haar medewerking verleent. 
Deze sfeervolle nachtmis sluit de kerstavond af.
 

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december
11.00 uur, eucharisti eviering met medewerking van Canti qua.

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december
11.00 uur, kerstviering. Deze is dit jaar in het parochiecentrum, Hoefstraat 201.

Oudejaarsavond dinsdag 31 december 
Om 19.00 uur is er een viering in het parochiecentrum, Hoefstraat 201. We blikken terug en 
kijken vooruit. Alles heeft  zijn ti jd. 

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari
11.00 uur, eucharisti eviering in de Petrus Donderskerk met zang van gemengd koor 
Canti qua en gelegenheid om elkaar het allerbest toe te wensen voor 2020.

Padua
Dinsdag 24 december 
16.00 uur, kerstviering m.m.v. het interparochieel herenkoor.          
Meer informati e woonzorgcentra zie pagina 10 en 11

Locati e de Bron/het Goirke 
Bijsterstede 
Dinsdag 24 december 
15.00 uur, kerstviering m.m.v. Mannenkoor Goirke.                                                                       
Meer informati e woonzorgcentra zie pagina 10 en 11

Goirkese kerk, Goirkestraat 68
Dinsdag 24 december 
18.00 uur. We gaan Kerstmis vieren met de jonge gezinnen uit de 
buurt. Zoals ieder jaar is er weer een spannend, ontroerend, 
bijzonder kerstspel dat uitgevoerd wordt door de communicanten. 
De liedjes kunt u allemaal meezingen! Iedereen, jong en oud, 
is van harte welkom bij deze sfeervolle viering. 

Nachtmis dinsdag 24 december 
21.00 uur, m.m.v. gemengd koor Goirke

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december
09.30 uur, m.m.v. gemengd koor de Bron

Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 
09.30 uur, samenzang

Voel je welkom om een of meerdere van deze vieringen bij te wonen. 
U vindt ook alle vieringen en acti viteiten op : www.parochiepeerkedonders.nl
Voor en na de vieringen zijn de prachti ge kerststallen in beide kerken te bewonderen. 
Voor groepen en families is de kerststal in de kerk op het Goirke ook op afspraak te 
bewonderen, e-mail daarvoor : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl

                    KBO-Brabant kerstconcert                18 december                                           
                           Het jaarlijkse KBO-Brabant kerstconcert wordt gehouden in de Lucaskerk, 
                       Lage Witsiebaan 91.Het koor koor Stella Vocalis uit Midden-Brabant verzorgt 
          het muzikale gedeelte en zingt bekende én minder bekende kerstliederen. En natuurlijk  
          wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Naast de kerstliederen is er ti jd 
                                    voor het kerstverhaal en voor een muzikale suprise.
              Omdat het concert deze keer centraal in Midden-Brabant wordt aangeboden, 
                       is er dit jaar maar één kerstconcert. 18 december, aanvang 14.00 uur. 
       Toegang is grati s. Aanmelden is niet nodig. Na afl oop wordt een collecte gehouden. 
                         U bent van harte welkom, ook voor niet-leden van KBO.

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

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Na vele jaren, op een koude winteravond, 
het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, 
keek de engel weer naar de aarde en 
zag veel mensen, angsti g, verdrieti g, 
gevangen in pijn, levend als in een 
woesti jn. “Waar is de hoop?”, vroeg de 
engel. “Waar is dat nieuw begin?”

Ben jij het die de hoop levend houdt en 
verder draagt? Let wel, een engel kijkt toe 
en verwacht vrede van ons allemaal.

NOG GERAAKT....?!
Gelooft  u er nog in? Dat het echt beter 
wordt in deze ti jd van crisis? Dat het ons 
lukt samen onze maatschappij weer gezond 
te krijgen? Rechtvaardig, eerlijk verdeeld? 
Of gelooft  u het wel? Het recht staat toch 
aan de kant van de sterkste. Daar waar de 
macht ligt. Trekken we ons terug achter onze 
deur? Sluiten we ons af? Ieder voor zich?

De teksten van de Advent en van Kerstmis 
vertellen ons een ander verhaal. Het verhaal 
van verwachti ng en van hoop. In afwachti ng 

De Surinaamse gemeenschap viert Kerstmis om 19.00 uur 

speciale viering maken wij creati ef gebruik van het kerstverhaal. 
De werkgroep zal de samenzang verzorgen met begeleiding van Willem-Jan Moonen. Hij 

Verlangen

Kerstmis 2019  

Door: Gerard Stevelink 
Lang geleden, op een koude winteravond, het sneeuwde zacht, het vroor een beetje, keek 
een engel naar de aarde en zag mensen heel sti l bijeen in een stal, rond een kribbe met 
een kind. Herders met hun schapen, samen met koningen uit een ver land. Eén ster stond 
sti l. Dit is de geboorte van de hoop, wist de engel.

van de geboorte van een Kind, dat komt in 
alle openheid, in al zijn onschuld en in al zijn 
weerloosheid. Kwetsbaar. En om te raken. Met 
een beloft e en een opdracht van Godswege. 
Om ons te redden van de wanhoop. Want 
Jézus is zijn Naam: 'God-redt'.
Durven we het aan? Durven wij ons nog te 
laten raken? Durven wij ons te openen en 
opnieuw het weerloze in onszelf te laten aan-
spreken? Het Kind, dat ook in ons leeft  en 
straks ook uit ons opnieuw geboren wil 
worden? Telkens weer opnieuw?

En toch: er zijn ook nu nog steeds mensen 
die zich laten raken, die de stap wel zett en. 
Die het erop durven wagen. Tegen alle crisis 
en verdrukking in. Nog geraakt. Tegen beter 
weten in. Tegen de wanhoop in. Gelukkig! 
Want door de hoop en het vertrouwen 
van al die mensen laat God zelf zich raken. 
Want zo wil Hij aanwezig zijn. Geraakt. 
Door ons mensen. Onder ons mensen. Met 
ons. In ieder van ons. Daarom. Waag het 
er maar op. Durf u maar te laten raken...

24 december is het weer zover! ‘s Avonds zullen honderden mensen met een fakkel door het 
centrum van Tilburg lopen. De toegang is grati s, met de verkoop van fakkels en warme dranken 
op het Pieter Vreedeplein wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit goede doel wordt op 
de avond zelf bekend gemaakt en er zal een spreker van de organisati e iets over hun 
werkzaamheden vertellen.

Fakkels voor Vrede

Deze 24ste editi e van de fakkeltocht door het 
centrum van Tilburg wordt georganiseerd 
door een aantal vrijwilligers. Fakkels voor 
Vrede wil bezoekers een bijzondere avond 
laten ervaren, waarbij ze even sti l kunnen 
staan bij vrede, in sti lte of in gezelschap, 
voor vrede of tegen onrecht. Iedereen is 
welkom en loopt samen ti jdens de tocht.

Oud-Noord wijkbewoonster Eline, die 
al eerder meeliep, is enthousiast en 
vond het een bijzondere ervaring: 

Een gezellige en sfeervolle samenkomst 
waar je sti lstaat bij wat vrede 

voor jou betekent.

Er wordt om 18.00 uur verzameld op het 
winters versierde Pieter Vreedeplein. Daar 
kunnen kinderen geschminkt worden, 
kan je genieten van een drankje en is er 
muziek. Tijdens de tocht zijn er onderweg 
muzikale optredens. Optredens worden 
grati s verzorgd en de opbrengst van 
consumpti es gaat naar het goede doel.

Inzamelingsacti e van 
voedselproducten, 
Parochie Peerke 
Donders. 

Zie arti kel Wijkraad 
Loven-Besterd                                       
                         pagina 11
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Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

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.)

Plaatje 1:
Open www.wijktheresia.nl op uw telefoon of tablet via de 
webbrowser. Onder -of bovenin zit het ‘uitgang’-symbooltje 
waarmee u de website kunt delen of transporteren (zie rode 
pijl). Druk hier op.

Plaatje 2:
Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a. 
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-
scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken 
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. 

De wijkraad van Theresia ziet u als 
bezoeker graag tegemoet en hoopt dat 
u ook berichten gaat lezen en plaatsen 

op het digitale wijkplatform!

e 

en 

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van 

Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners, 

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 

met elkaar in contact te brengen en te 

houden: iedereen kan aanhaken. 

U dus ook!

1

2

3

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000. 
Meer weten over de programmering in de LocHal?   

Burgemeester Brokxlaan 1000. 
www.facebook.com/lochal013 

en : lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda : www.lochal.nl  : www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

Medewerkers Rode Kruis Midden- en West-Brabant lopen mee met Serious Request
Van 18 t/m 24 december organiseert 3FM opnieuw Serious Request: The Lifeline. 3FM-dj’s 
lopen een route door heel Nederland om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Vier 
medewerkers van het Rode Kruis Midden- en West-Brabant besloten ook hun steentje 
bij te dragen, en lopen van Bergen op Zoom naar Tilburg om geld in te zamelen.

Saskia van Hees, Esther Egberts, Fenna Farenhorst en Jacinta Jansing lopen op 18 en 19 
december een zeventi g kilometer lange sponsorloop. Daarmee doorkruisen de vrouwen het 
Rode Kruis-district waarin ze werken. Zo hopen ze € 500,- op te halen voor het goede doel 
van het Rode Kruis: hulp aan slachtoff ers van mensenhandel. 
Wie hen wil helpen dat doel te bereiken kan doneren via hun eigen acti epagina : 
kominacti e.npo3fm.nl/acti e/we-walk-our-line-to-change-their-stories

Onder leiding van dirigent Hardy Mertens 
presenteert het orkest een veelzijdig 
programma. Orpheus neemt u mee op een 
muzikale reis van de bekende Slavische 
Dansen van Dvorak naar klezmermuziek met 
klarinetsolo, maar ook een Boheemse polka 
en een swingende uitvoering van de Radetzky 
mars kunt u beluisteren. Kortom, een 
afwisselend programma en voor elk wat wils.

Lamarott e Jazzband behoeft  nauwelijks 
toelichti ng. Van oorsprong in 1974 opgezet 
als het eerste Dixieland Straatorkest van 
Nederland is dit Tilburgse orkest inmiddels 
uitgegroeid tot een internati onaal gere-
nommeerd podiumorkest annex “streetband”.

Plaatje 1:

Nieuwjaarsconcert Koninkl� ke Harmonie Orpheus en Lamarotte Jazzband

De band heeft  een opmerkelijk palet aan 
muzieksti jlen. Hoofdschotel is nog alti jd het 
spelen van onvervalste dixieland en Oude sti jl
Jazz, maar ze is ook niet vies van andere muziek-
soorten zoals blues, cajun en gospel. Bij deze 
klanken kunt u uitstekend proosten op 
het nieuwe jaar!

12 januari 2020
Wijkcentrum De Baselaer
Aanvang 14.30 uur, entree: vrije gift 

Aansluitend nodigen we u uit om het 
glas te heff en op het nieuwe jaar!
: khorpheus.nl of

:facebook.com/KhOrpheus

Op zondagmiddag 12 januari 2020 geeft  de Koninklijke Harmonie Orpheus in wijkcentrum 
De Baselaer haar Nieuwjaarsconcert. De afgelopen twee editi es bleken een groot succes te zijn 
en daarom trakteert Orpheus haar luisteraars én de bewoners uit de buurt wederom op een 
mooi concert vol met muzikale afwisseling. Na de pauze zal Lamarott e Jazzband het concert 
in swingende sti jl afsluiten.

Zaterdag 14 december: PREMIÈRE De Première   
Eveline van R sw k
Theater De Nieuwe Vorst, 20.30 uur, € 17,00

Op uitnodiging van de Kennismakerij en 
Feniks Emancipati e Experti se Centrum is 
theatermaker Eveline van Rijswijk te gast 
in De Nieuwe Vorst met haar audiovisuele 
onewomanshow over honderd jaar vrouwenkiesrecht. Op zaterdag 14 december beleeft  de 
voorstelling haar Tilburgse première in Eveline's geboortestad. 

De Première
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht in Nederland werd ingevoerd. 
Hoe verliep de entree van vrouwen in de politi ek? Welk verschil konden zij maken voor de 
positi e van vrouwen afgelopen eeuw? En waar blijft  toch de eerste vrouwelijke premier? 

Van het broekpak van Anneke en de vijft ig koeien voor Erica tot aan de ‘pitspoezen’ van Hans: 
de meest bijzondere verhalen komen voorbij. Ook staat Van Rijswijk sti l bij de vraag waarom 
Nederland nog geen vrouwelijke premier heeft  gehad. In 1967 werd Marga Klompé al als zodanig 
genoemd maar Nederland was daar toen, volgens Marga zelf, ‘psychologisch nog niet rijp voor’.

Het is nu ruim 50 jaar later en volgens Van Rijswijk zijn we er helemaal klaar voor. Na de 
voorstelling gaat Eveline in gesprek met de eerste vrouwelijke griffi  er van Tilburg, Noor Kanters.

Schrijver-muzikant Auke Hulst en Corrie van 
Binsbergen zijn geïnspireerd door het 
apocalypti sche verhaal “Een Groter Gebeuren” 
van Belcampo. Het resultaat is literair muziek-
theater dat diep doordringt in de grote morele 
en politi eke vragen van onze ti jd. Voor deze 
voorstelling stelde Van Binsbergen een speciaal 
ensemble samen, bestaande uit musici van haar 
eigen band, aangevuld met gastmusici. Bijzonder 
is dat ook Hulst zelf in de band meespeelt.
 

Bibliotheek LocHal en Kennismaker� Feniks

“Bericht aan de mensheid: u heeft  uw kans gehad. 
U heeft  uw kans vergooid. Uw wereld staat in brand 
en u woekert als onkruid. We verzoeken u vriendelijk 
mee te werken aan de ontruiming van uw leefgebied. 
Dit verzoek is eenmalig. Wij herhalen: eenmalig. De 
ontruiming is vastgesteld op 20 december 2019.” Vr� dag 20 december, ParaBIEBop

Paradox, 20.30 uur, entree: € 12.00 (voorverkoop) € 15.00 (avond zelf)
ParaBIEBop is een initi ati ef van Bibliotheek 
Midden-Brabant en Paradox. Het biedt een 
serie evenementen met een mix van Jazz en 
Literatuur. ParaBIEBop is MEER dan een 
concert en ook MEER dan een presentati e of 
lezing. Het is … ParaBIEBop! De locati es voor 
ParaBIEBop wisselen en zijn om beurten in 
Muziekpodium Paradox (Telegraafstraat 62) 
en De Kennismakerij in de LocHal.
 

                : www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/11-13-parabiebop
Donderdag 9 en 23 januari, Meet & Greet BOOTS  StemmingMakerij, grati s zie WTON agenda p. 14
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Dag lezers en buurtgenoten,
De feestdagen staan weer voor de deur en voor veel mensen zijn dit spannende 
dagen. Mensen die iemand verloren hebben worden hier vaak extra mee 
geconfronteerd tijdens de feestdagen. Alleenstaanden en wijkbewoners die wat 
minder goed zijn in sociale contacten, ervaren vaak een enorme eenzaamheid in 
deze tijd.

Gezinnen en personen die met een minimum rond moeten komen, kunnen voor 
moeilijke keuzes komen te staan. Wat is verstandig, en komt dit overeen met het 
sociaal wenselijke en de persoonlijke emoties? Wanneer je iemand uitnodigt, doe 
dit dan vanuit je hart en omdat je tijd met die persoon wil doorbrengen. Wanneer 
je aandacht, liefde, geld, eten of goederen geeft aan mensen waarvan jij vindt dat 
die het gebruiken kunnen, doe dat dan ook vanuit je hart. Wat het ook is, wanneer 
het vanuit het hart komt is het goed. En laat aan de ontvanger over wat die ermee 
wil doen. Kijk niet vreemd op wanneer jouw gegeven jurkje of trui niet gedragen 
wordt maar juist dat aftandse kledingstuk. Mensen met verdriet, armoede en 
weinig sociale contacten hebben vaak het gevoel geleefd te worden. Door hun 
omstandigheden is het vaak zo moeilijk om die dingen te voelen en te doen die 
belangrijk zijn voor hun eigenwaarde. Er is vaak het gevoel te moeten voldoen 
aan allerlei sociale conventies in plaats van het vertrouwen er onvoorwaardelijk 
te mogen zijn. 

Inzamelingsactie van voedselproducten door Parochie Peerke Donders
Er wordt elk jaar een inzamelingsactie van voedselproducten gehouden. De 
actie gaat uit van de jongerengroep de Mandala van de Parochie Peerke 
Donders. Dus als u iets kunt missen, graag. De producten moeten lang 
houdbaar zijn, in ongeopende verpakkingen en geen alcohol of vlees bevatten. 
Er wordt een leuk pakket van gemaakt dat wordt uitgedeeld aan de minder- 
bedeelden. U kunt het inleveren bij het Parochiecentrum van Peerke Donders, 
Hoefstraat 201 van 09.00 tot 11.30 uur, elke werkdag t/m 16 december. Of op
15 december om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk. Eventueel kan dit ook bij De 
Wissel in de Leliestraat 49 (let op de openingstijden, dus tot 13 dec. 17.00 uur). 
Meer informatie bij : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl of op 
: www.parochiepeerkedonders.nl 

Wijkraad Loven-Besterd geeft vanuit het hart omdat we samen met jullie, de 
wijkbewoners, onze wijk nog mooier willen maken. Zodat het gevoel er onvoor-
waardelijk bij te horen gemeengoed wordt. De activiteiten die we organiseren 
zijn laagdrempelig, gratis en iedereen is welkom. Sterker nog, zonder jullie 
aanwezigheid is er geen activiteit. 

Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 8600 

 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Didi Gloudemans: d.gloudemans@dewever.nl 
Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600 

Vaste activiteiten:  
 

Maandag 

Wandelgroep 10.00 – 11.30 uur 
€ 2,50 per keer 

Bibliotheek 
Leestafel         10.30 – 11.45 uur 

Kleding herstellen 
Leestafel         14.00 – 16.00 uur 

Wijkbingo 
Welzijnsruimte Piazza  
                        14.15 – 16.00 uur 
Bingokaarten € 5,- per stuk 

Dinsdag 

Koor               10.00 – 11.30 uur 
€ 2,50 per keer  

Rikken 
Welzijnsruimte Piazza  
                        19.00 – 21.00 uur 

 

 

 

 
 
Woensdag 

Gym  
Welzijnsruimte Piazza  
                         10.30 – 11.30 uur 
Deelname € 2,50 per keer 

Vrijdag 
Hobbyclub 
Welzijnsruimte Piazza  
                         10.00 – 11.30 uur 
Deelname € 2,50 per keer 

Luisteren vanuit je leunstoel 
Vergaderruimte 10.30 – 11.30 uur 
Let op: enkel in de even weken! 

Breiclub 
Leestafel           14.30 – 16.00 uur 

 

U kunt de Meedoenregeling gebruiken bij Padua. 
Kijkt u voor de extra activiteiten op onze Facebookpagina: 
                                 fb.com/paduatilburg 

 

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

 
 
Donderdag 9 januari 2020 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 16 januari 
Film 100 jaar Elfstedentocht 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 6 februari 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 20 februari 
Optreden  
Leuk Amusement carnaval 
Van 15.00 tot 16.30 uur.  € 3,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur. 

 
Loop eens binnen voor onze 

lunchaanbiedingen, 
hapjes, thema-avonden 
of voor een kopje koffie 
met iets lekkers erbij. 

 
Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur 
65+ € 8,35 gasten € 11,25 

 
Volg ons ook op facebook 

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. 
 

 De Wever  De Wever

Wijkraad
Samenwerken aan een fi jne 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  

8 januari: Nieuwjaarsreceptie met presentaties wijkactiviteiten
Kom naar onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari om 19.30 uur in 
MFA Het Spoor. We beginnen die avond met korte, 3 minuten durende 
presentaties van activiteiten in onze wijk. We nemen je in vogelvlucht mee 
door onze wijk en laten je zien hoe bruisend die is. Heb je ook wat te vertellen, 
meld je aan bij Ronald 013 - 5439360. Of ben er gewoon bij die avond en vertel.
Na de presentaties speelt De Kofferband (live band van Olmer Steegh, sociaal 
werker van ContourdeTwern in De Wissel, zie p.16) en vieren we samen het Loven-
Besterd-Buiten zijn ('Buiten' = onze wijk: Kapitein Hatterasstraat en omgeving).

Wij waarderen onze vrijwilligers enorm en zetten ze in het zonnetje in december. 
Aansluitend nemen we ze mee uit eten in februari. Wil je ook iets betekenen voor 
de wijk? We horen het graag.

Buurthuis De Wissel 
Kom ook eens buurthuis naar De Wissel om samen kerststukjes te maken en een 
bakje koffi e te drinken. Daar hoort u ook welke activiteiten er zoal in de buurt te 
doen zijn. Zoals een keer in de maand 'Koken voor de wijk' en voor € 3,50 kunt u 
een driegangenmenu eten.

De wijkraad wenst iedereen hele fi jne feestdagen en een gevoel van 
thuiskomen in Loven-Besterd-Buiten. 
Leden Wijkraad Loven-Besterd: Marion, Yvonne, Ilse, Marianne, Gerrit, Ronald.

De Wissel: een gezellige ruimte om andere mensen te ontmoeten. Voor jong en oud 
toegankelijk. Openingsti jden: dinsdag 09.00 - 17.00 uur, woensdag 11.30 - 17.00 uur, 
donderdag 09.00 - 17.00 uur, vrijdag 13.00 - 17.00 uur.
Acti viteiten in De Wissel zie : www.contourdetwern.nl ga naar: dit-zijn-we/teams-
werkgebieden en klik op Tilburg-Oud-Noord/De Wissel

Kom naar onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari om 19.30 uur in 

presentaties van activiteiten in onze wijk. We nemen je in vogelvlucht mee 
door onze wijk en laten je zien hoe bruisend die is. Heb je ook wat te vertellen, 
meld je aan bij Ronald 013 - 5439360. Of ben er gewoon bij die avond en vertel.
Na de presentaties speelt De Kofferband (live band van Olmer Steegh, sociaal 

) en vieren we samen het Loven-
Besterd-Buiten zijn ('Buiten' = onze wijk: Kapitein Hatterasstraat en omgeving).

9WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD DECEMBER 2019/JANUARI 2020

□□, □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□.

Door wijkbewoner H. Fitt ers

Drie � lburgers in de VS
Voor de meeste mensen in Tilburg zijn ze onbekend, maar in de 
Verenigde Staten wereldberoemd: Drie 'zonen van parochie 't 
Goirke' die missionaris waren in de VS, namelijk pater Smarius 
en de twee gebroeders Hoecken, echte Tilburgers. Zij deden hun 
werk in de 19e eeuw, in het 'wilde westen' van de cowboys en 
indianen (Nati ve Americans). We zullen er in de toekomst nog 
wel meer van horen, want het missieverleden lééft . Straks krijgen 
de drie wellicht een plaquett e of een muurschildering in de Hall 
of Fame of een afb eelding op het leesplèngske. Ze worden namelijk ook hier steeds bekender. Een introducti e. 

Onderstaande gegevens komen uit een studie van Cees Weijters (1894-1988), onderwijzer aan de Goirkese St. Janschool 
(Kasteeldreef) en amateurhistoricus. Tussen 1940 en 1980 heeft  hij veel over de geschiedenis van Tilburg geschreven. Hij deed dat veelal in gewone schoolschrift jes en die zijn terug te vinden in het 
Regionaal Archief Tilburg aan het Kazernehof. Hartsti kke leuk om daar eens in te duiken! In mei van dit jaar gaf emeritus professor Theo Bekkers er nog een interessante lezing over de missie in de VS.

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

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

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een 
objecti ef vergelijk?

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Na een succesvolle première ti jdens de Dutch Design Week krijgt de expositi e STILLLEVEN, 
waarin 75 kunstobjecten van persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen zijn samengebracht, 
een vervolg op het Stadsbalkon in de LocHal in Tilburg. De expositi e werd offi  cieel geopend 
door o.a. de Tilburgse burgemeester Theo Weterings en nabestaanden van twee 
Brabanders (zie foto) die de oorlog hebben meegemaakt. 

In 2019 en 2020 vieren we dat Noord-Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in 
vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor alti jd ingrijpend veranderd. 
Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen. 

De expositi e STILLLEVEN is een collecti e van 75 
maquett es waarbij het publiek lett erlijk om het 
verhaal heen kan lopen en zo vanuit verschillende 
perspecti even naar de sleutelscène kan kijken. 
Momenten uit de WOII-geschiedenis, waar nog 
geen beeld van was, krijgen met STILLLEVEN 
vorm en zijn hierdoor makkelijker inleefb aar. 
Lett erlijk naar het moment kunnen kijken, 
maakt dat je het onthoudt én door kunt 
vertellen. Aan de toeschouwer om te 
bedenken; “Wat zie ik? Wat gebeurt hierna? 
Wat roept dat bij mij op?” 

De expositi e STILLLEVEN is t/m mei 2020 
grati s te bezoeken in de LocHal: Stadsbalkon.
Op werkdagen geopend tussen 08.00-22.00 uur,
zaterdag tussen 09.00-17.00 uur, zondag tussen 
12.00-17.00 uur. Kijk voor alle verhalen en 
acti viteiten op : brabantremembers.com

A. Hoecken and P. De Smet, 1862
               Hoecken Catechism in Potewatemi, 1846>>

Lekker lezen over oudbewoners van de w� k

Noord-Amerikaanse cultuurgebieden

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Kunstexpositie van 75 persoonl� ke oorlogsverhalen in LocHal 

Smarius, de prater
Zijn begrafenisstoet in 1870 was meer dan een 
mijl lang. Pater Cornelius Smarius (1823-1870) 
was dan ook een beroemd man in de nog 
jonge Verenigde Staten. Vooral in Cincinnati  
en Saint Louis, waar hij godsdienstles gaf. 
Hij had namelijk een groot redenaarstalent; 
'een goei praotje' op z'n Tilburgs. Sommige 
redevoeringen duurden wel drie uur, zonder 
te vervelen. Daarom werd hij naar ver-
schillende grote steden in de VS gestuurd 
om te preken. Zijn kerkbaas, de Belg 
Pieter-Jan De Smet, schreef over hem: 

Zodra hij wordt aangekondigd         
 snelt de gehele bevolking der 

omstreken toe, protestanten zowel als 
katholieken, naar zijn predikatiën.

Eens hield Smarius een redetwist met een 
vermaarde protestantse predikant, Marti n 
genaamd. Er kwamen toen maar liefst 7.000 
belangstellenden naar een beursgebouw om 
te luisteren naar het tweegesprek. Uiteraard 
boekte 'onze Smarius' een glansrijke over-
winning. Wie had dat gedacht van deze een-
voudige Tilburgse jongen, die maar gebrekkig 
onderwijs had genoten op de Heikant in 
Tilburg Noord? 
In 1863 keerde Smarius kortstondig terug naar 
zijn Brabantse geboortegrond. Dit om nieuwe 
missionarissen te werven, zo ging dat in die 
ti jd. Zijn zus woonde toen in het moederhuis 
van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. 
Cornelius kwam dus uit een behoorlijk 
katholiek nest.

De broeders Hoecken 
Twee andere zonen van 't Goirke waren al 
eerder vertrokken naar de VS en ook zij 
kwamen uit een zeer godsdiensti g gezin. 
Christi aan Hoecken (1808-1851) en Adriaan 
Hoecken (1815-1897) werden geboren precies 
op de plaats waar nu de toegangspoort van 
museum De Pont is. Dat is eigenlijk het begin 

van de Hasseltstraat. Ze werden gedoopt in 
de schuurkerk van 't Goirke, alwaar hun vader 
voorzitt er was van het parochieel kerkkoor. 
De twee hadden het geluk een heel goede 
schoolmeester te hebben gehad, namelijk 
meester Mutsaers op de Veldhoven 
(Wilhelminapark). Dat was een uitstekende 
voorbereiding op het seminarie en uiteindelijk 
op de uitzending naar het buitenland, 'om het 
geloof te verspreiden en de katholieke kerk 
overzee te versterken'. Ze zouden beiden 
nooit meer naar Tilburg terugkeren. Gelukkig 
zijn hun schrijfsels wel bewaard.  

Christi aan heeft  onder meer gewerkt bij de 
Sioux-indianen en onder de Potawatomi, een 
andere indianenstam in the Great Plains. De 
Potawatomi werden van hun land verdreven, 
westwaarts, en Hoecken ving ze op in zijn 
missiepost in het huidige Kansas. 
Hij probeerde hen landbouw bij te brengen 
en huizenbouw van hout. Allereerst moest 
natuurlijk een kerkje gebouwd worden. 
Hoecken, gewapend met een grote bijl, 
klaarde dat in drie dagen. 

    Maar het was niet meer dan    
                       een stal van Bethlehem.
schrijft  Christi aan in 1838 aan zijn ouders. Hij 
had ook een talenknobbel: 

 Bij de heilige mis zongen de wilden     
  geestelijke liederen in hun eigen taal.    
 Ik leerde hun taal in korte tijd. Na  
   twee of drie maanden was ik verplicht  
  in hun taal de biecht te horen. In       
  het begin schijnt het heel moeilijk,  
  maar zij is het inderdaad niet.
Christi aan Hoecken schreef later zelfs een 
catechismus in de taal van de Potawatomi, 
waardoor die taal werd vastgelegd. Helaas 
sti erf hij heel jong, plotseling ziek geworden 
op een boot op de Missouri-rivier. Zijn 
medepassagiers waren pelshandelaren.

Geval apart
Adriaan is een geval apart. Hij is in Amerika 
wat minder beroemd dan zijn broer. Samen 
met pater De Smet, bijgenaamd de 
'Grote Zwartrok', trok hij nóg dieper naar het 
westen, over het rotsgebergte (the Rocky 
Mountains) naar de westelijke kuststaten 
Montana, Washington en Oregon. Daar 
probeerde hij de zogenoemde 'plathoofden', 
'zwartvoeten' en 'oorhangers' te bekeren. 
Maar gaandeweg liet Adriaan steeds minder 
van zich horen. Op een of andere manier 
leefde hij samen met deze oorspronkelijke 
bewoners. Dat was nou natuurlijk ook weer 
niet de bedoeling van de kerk. Toen Adriaan 
na 18 jaar terugkeerde naar California zag 
hij voor het eerst weer blanke gezichten, 
stenen huizen en gevulde magazijnen. 

 Alles leek zo vreemd, alsof ik van    
 een andere wereld kwam ... daar zie  
 ik nog appelen en peren die ik sedert   
18 jaren niet meer gezien heb. 

schrijft  Adriaan in 1860 aan zijn familie in 
Tilburg. In de Amerikaanse kranten stond 
helemaal niks over Nederland. En zijn broer 
Christi aan was reeds overleden. 
Op zijn oude dag heeft  Adriaan nog gewerkt 
onder Afro-Amerikanen in de stad Cincinnati . 
Daar deed hij opnieuw iets opmerkelijks: hij 
hing een schilderij op van een zwarte heilige. 
Dat was natuurlijk not done en die moest hij 
dus snel verwijderen van zijn kerkbazen.  

Tot zover het verhaal van de 
eerste Tilburgse pioniers en 
avonturiers in het beloofde 
land de VS. Maar de 
allerberoemdste Brabantse 
missionaris in die ti jd was 
natuurlijk – aldus schoolmeester 
Weijters, je raadt het vast niet –  
pater Arnold Damen uit 
Ett en-Leur. Naar hem is in Chicago zelfs een 
brug en een hoofdstraat vernoemd!

Cees
Weijters

1894-1988
Foto: RAT

Zie ook: : www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/10-16-expositi e-sti llleven
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Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.00 uur koffie drinken 
Warme maaltijd 17.00 - 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Dinsdag       9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
  
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden: 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij welzijn:  
013 583 18 50 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
 

Deelname activiteiten? 
Mail naar Welzijn,   
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  
 
Bingo  
Woensdag 11 december  
‘Vrienden van Den Herdgang’ 
bingo 
4 rondes, aanvang 14.30 uur 
 
In december alleen bingo op 
woensdag 11 december. Vanaf 
woensdag 8 januari weer bingo 
volgens planning. 
 
 
 
 
 
 
 

Ontspanning 
  

Kerstperiode 
Vrijdag 13 december  
Heijhoefkoor  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 15 december 
Carnavalesk Kerstmatinee 
14.00 tot 17.00 uur 
 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner 
16.30 uur ontvangst 
Kosten € 24,95 inclusief 2 drankjes 
opgeven in restaurant voor  
10 december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
Maandag 6 januari   
Driekoningen zingen  
14.00 tot 16.30 uur 
 
Vrijdag 10 januari 
Seniorenorkest ‘Ons Hermenieke’  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 2 februari 
Optreden Koor Quinza uit Poppel  
14.30 tot 16.30 uur  
 
Verkoop 
 

Donderdag 23 januari  
Fitts mode verkoop  
10.00 tot 14.00 uur  
 

Oudjaarsmiddag
Dinsdag 31 december. Van 14.30 tot 19.00 uur.

Met optreden van John Desmares, loterij, eten en drinken.

Met welzijnspakket grati s!
Zonder welzijnspakket € 10,- entree, graag vooraf opgeven bij Welzijn.

Vaste weekactiviteiten (per 1-1-’20)  
 

Maandag:  
D’n Inloop                          10.00 -11.30 
Barakken            10.00  -11.30 
Uurtje Klassiek            10.00 -11.30 
(Om de week) 
Schilderclub             14.00 -16.30 
Sjoelclub                         14.00 -16.30 
Dinsdag:   
Wandelclub                     10.00 -11.30 
Creatief Café             10.00  -11.30        
Bakkerij                 14.00 -16.30 
Handwerkclub             14.00-16.30 
Woensdag: 
D’n Inloop             10.00-11.30  
MBVO-groep 1                 10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Bingo                                14.00-16.30 
Donderdag:  
D’n Inloop             10.00 -11.30  
Creatief Café             10.00-11.30 
Atelier                              14.00-16.30 
Wandelclub             14.00-16.30        
Vrijdag: 
D’n Inloop             10.00 -11.30 
MBVO-groep 1                10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Matinee (In even weken) 14.00-16.30 
Vrouwen Clubke             14.00 -16.30  
(In oneven weken) 
Mannen Café             14.00 -16.30 
(In oneven weken) 
Indoor Boules                  14.00 -16.30 
(In oneven weken)  
Zaterdag: 
Eucharistieviering            16.00-17.00 
(In oneven weken)   
Zondag:  
Samen zingen/Karaoke   14.30 -16.00 
(In oneven weken) 
Matinee Vrienden van      14.30-16.30 
De Bijsterstede (volgens overzicht)  
 

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 
13 december t/m 6 februari 

 

18 - Kerstbingo - 14.00 
21 - Eucharistieviering - 16.00 
22 - Zondagmatinee met optreden  
       van koor ‘Joy’ - 14.00 
24 - Kerst Eucharistieviering - 15.00 
24 - Kerst optreden van 
       Dhr. Schapendonk - 18.30  
31 - Oudejaarsmatinee met optreden                                       
       van Jurgen Jonkers - 14.00 

 
 
 

04 - Eucharistieviering - 16.00 
05* - Zondagmatinee met optreden  
        van Peter Dons - 14.00 
06 - Driekoningen zingen - 14.00 
10 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Hetty Hoevenaars - 14.00 
18 - Eucharistieviering - 16.00 
19 - Samen zingen/Karaoke - 14.30 
24 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Ons Hermenieke - 14.00 
 

● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen. 

 

 

 

01 - Eucharistieviering - 16.00 
05* - Zondagmatinee met optreden  
        van Bart van Loon - 14.00 
07 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Peter van Berkel - 14.00 

 

* Deze matinee optredens worden gesponsord 

door Stichting Vrienden van de Bijsterstede.  
Voor gasten geldt een entreeprijs van € 4,-  

 
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:    09.00 - 11.30 
Warme maaltijd: 12.00 - 13.30 
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19:  10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, thema fakenews, 
                                                  StemmingMakerij, BLenKM3 
20:  10.00u, Bekendmaking Stadsfotograaf 2020 + 
                  Opening expo 'Transiti e in Tilburg', BLenKM3
         20.30u, ParaBIEBop, Paradox, BLenKM3 
21:  ! geen Repaircafé, De Baselaer8
        20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
            22 dec. 2019, t/m 1 jan. 2020, Vieringen met 
         Kerstmis 2019, Parochie Peerke Donders, zie p. 4
22:  16.00u, CHRISTMASTREES het Theresiaplein, SST6
        2x per dag dj-workshop, Ontdekstation01313
       18.30u, Kerstviering Texti elbuurt, ANJ4
24:  17.00u, Kerstdiner, Raakveld
        18.00u, Fakkels voor Vrede, Pieter Vreedeplein
25:  12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
26:  12.00u, Kerstlunch en samen zingen, SST6
        13.00u, Kerst Inn, De Baselaer8,     
                               zie aanmeldstrook p. 13  voor 13 dec.
            25 en 26: 09.30u, Kerst Antiekmarkt Koepelhal, 
                                                       www.vlooienmarkten.nl18
29: 09.00u, Vlooienmarkt Kaatsheuvel-de Werft , dElijn12          
         15.00u, Optreden van de Fanfaretten, Raakveld
31:  14.30u, Oudjaarsmiddag Den Herdgang7, zie p. 10
21 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020, 11.00u, Kerstvakantie-
       acti viteiten Ontdekstation01313,                                                              
                                                 1e kerstdg en  1 jan. gesloten
19 dec . 2019 t/m  5 jan. 2020, IMB1: gesloten

2020 Januari 
   3:  16.00u, Nieuwjaarsrecepti e in de stadstuin, SST6
   5: 09.00u, Vlooienmarkt Loon op Zand-de Wetering, dElijn12    
   8: 10.00u, Klankontspanning, IMB1
        19.30u, Nieuwjaarsreceptie wijkraad  
                                                           Loven-Besterd, zie p. 11
   9: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, thema technologie 
            en mensenrechten, StemmingMakerij, BLenKM3
10: 19.30u, Filmavond, De Poorten8
12: Nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie Orpheus 
                                           en Lamarotte Jazzband, De Baselaer8
16: Deadline arti kelen editi e februari WTON
        10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        13.00u, Palliati ef spreekuur, IMB1
17:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
18: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
23: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, BLenKM3
        17.00u, Workshop Koken, IMB1
25:  12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
29: 10.00u, Inloopochtend ‘Borstkanker’, IMB1
        19.00u, Mannenavond: mannen en kanker, IMB1
30: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        13.00u, Palliati ef spreekuur, IMB1
Februari
  1:   20.30u, Verbroederingsfeest 
                     C.V. de Tunnelplekkers, Boerke Mutsaers
  6:  Carnavalsediti e februari WTON
  9:  09.00u, Vlooienmarkt Goirle-de Haspel, dElijn12
14:  19.30u, Filmavond, De Poorten8
15: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
16: 14.00u, TOF Feest
                     C.V. de Tunnelplekkers, Boerke Mutsaers
21:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
29:  12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8

W� kraden

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Agenda

Wijkinformatie

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 acti viteiten: inloophuismiddenbrabant.nl 
              info@inloophuismiddenbrabant.nl De acti viteiten van het Inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te             
                maken hebben (gehad) met kanker: (ex-)pati ënten en hun naasten. 
2St. Aoda = Acti viteiten Sti chti ng 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. Programma's meestal        
                grati s, aanmelden/meer informati e programmering lochal.nl en bibliotheeknieuwesti jl.nl  fb .com/lochal013 
4ANJ = Acti viteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.fb .com/DeNieuweJordaan
5Wijklunches Het Spoor, € 2,50 p.p. aanmelden/betalen t/m do. voorafgaand van de wijklunch recepti e Het Spoor8 
6SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A. Aanmelden/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       10ZesZaligeZomerfi lms in Het Spoor8  11www.hall-fame.nl
12dElijn = deevenementenlijn.nl   13ontdekstati on013.nl  14paperpassion.nl/knitenknot.nl  15stadscampingti lburg.
nl/buurtcamping en spoorparkti lburg.nl  16koolenenkoolen.nl  17schonstewijk.nl  18www.vlooienmarkten.nl

Agenda
EXPOSITIES
Texti elMuseum: t/m 30 aug. 2020, Bloed, Zweet en 
Garens, texti el voor de LocHal; t/m 1 maart 2020, 
Black & White; t/m 10 mei 2020, The Art of Lace, 
Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen'
Galerie Atelier Pjotr: t/m april 2020, Expositi e “Een 
keur van technieken” Wo: 10.00u en 14.00u, Lessen 
schilderen en boetseren o.l.v. Peter Verbraak.
De Poorten8:  t/m 20 dec, Expositi e Natuur-
verschijnselen van Marian Ligtvoet.
Galerie De Roos: dec, Beelden van Roos 
Mannaerts en foto's Rudi Klumpkens. 
Escape Rooms Dolfi jn: Nemo en Hotel Akasaka.
LocHal, Stadsbalkon: t/m mei 2020, Expositi e 
STILLLEVEN, openingsti jden: lochal.nl
WEKELIJKSE WIJKACTIVITEITEN 
Sti chti ng Stadstuin Theresia6:
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
Bouwmeesterbuurt: 11.00u, Wandelclub, zie p. 16
Wijkcentra: zie p. 16
De Poorten8: ma, di, do, Vrijwilligerspunt Oud-Noord
                          wo:  08.30u, Ontbijt  
                                   08.45u, Vrouwenkracht, zie p. 16
                                   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 
                                                                            ondersteuning
                                  19.30u, Computer-inloop 
                          wo:   13.00u, Volksdansgroep Shalom
                          do: 10.45u, Gymclub Fit-Oud
                                  14.00u, Bingo
De Wissel8: do: 12.00u, Lunch
Woonzorgcentra: zie p. 10 en 11
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo       
                                  even weken op wo: 14.30u, Bingo
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
Joannes Zwijsen7: eerste do vd maand: 15.00u, Bingo
Padua7: ma: 14.15u, Wijkbingo
December
12:  10.00u, Workshop Bloemschikken,            
                                                                 thema Kerst, IMB1
        10.00u, Mindfulness, IMB1
        15.00u, Workshop kerststukjes maken, JZ7
        19.00u, Bondgirls, IMB1
13:  19.30u, Filmavond, De Poorten8
14:  12.00u, Kerst-Wijklunch5, Het Spoor8
        16.00u, Kerstmarkt Dongen, Koolen&Koolen16
        20.30u, PREMIÈRE De Première, Eveline van       
                 Rijswijk, Theater De Nieuwe Vorst, BLenKM3
15:  12.00u, Kerstoptreden Trombonino’s, Spoorpark15
         13.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
        20.30u, My Propane, Powerized            
                                           en Kid Harlequin, Hall of Fame11
16: 19.30u, Thema-avond: ‘Je partner heeft     
                    kanker maar hoe gaat het met jou’, IMB1
18:  09.30u, Lezing in het Paviljoen Podium, SST6
        14.00u, KBO-Brabant kerstconcert, Lucaskerk
        14.00u, Kerstbingo De Bijsterstede7, zie p. 10
18 en 19: Sponsorloop Rode kruis, zie p. 6

Nieuwjaarsrecepti e in de stadstuin

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 
grati s bezorgd in de wijken Loven-Besterd, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, 
Groeseind-Hoefstraat te Tilburg. U ontvangt 
de WTON als u geen NEE-NEE sti cker heeft . 

Wilt u geen reclame (als u dat wel wilt moet 
u daarvoor per 1 januari 2020 een JA-sti cker 
plakken van de gemeente Tilburg), maar wel 
op de hoogte zijn van het nieuws in de wijk, 
verwijder dan uw NEE-NEE sti cker, of neem 
een abonnement op de Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord. Ook mogelijk voor mensen 
buiten de wijk Oud-Noord, meer informati e 
zie websitepagina WTON.

Zonder een sti cker op uw brievenbus of met 
de JA-JA sti cker krijgt u zeven keer per jaar 
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. U kunt de 
wijkkrant ook lezen of meenemen in Oud-Noord 
bij de wijkcentra: De Wissel, Het Spoor, De 
Poorten en De Baselaer. Woonzorgcentra: 
Padua, De Bijsterstede, Den Herdgang en 
Joannes Zwijsen. Bij ondernemers in de wijk 

WTON in 2020 geen acht keer maar zeven keer per jaar 
Door een aantal recente veranderingen omtrent de bezorging van de Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord heeft  de redacti e de uitgave-aantallen verlaagd van acht naar zeven keer per jaar. 
Vanaf 2020 gaan vrijwilligers van de verenigingen en sti chti ngen in de wijk de WTON bezorgen. 

o.a.: Tapijtt egelhuis Tilburg, Spijkers Fietsen, 
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, CNGO, 
Tante Pollewop, Kringloop Tilburg of bij 
supermarkt Plus-Besterd.

Adverteerders
De wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan zonder 
adverteerders niet blijven bestaan. Wilt u 
adverteren, of kent u ondernemers die willen 
adverteren? Vraag het aan de sponsoren van 
uw vereniging of sti chti ng. Via de wijkkrant 
steunen ze ook u, zodat u uw acti viteiten kunt 
aankondigingen en vertellen over de acti viteiten 
van uw vereniging of sti chti ng in de wijkkrant. 

De advertenti etarieven per advertenti e blijven 
hetzelfde, alleen zal bij een jaarcontract (in 
maart betalen voor het hele jaar) een korti ng 
worden gegeven van 10%.
Tarieven advertenti es en uitgavedata 2020 zijn te 
downloaden van de websti epagina van de 
WTON: persoonlijkekunstencreati e.nl/
wijkkrant-ti lburg-oud-noord Bekijk daar 
ook de vacature voor bezorgers van de WTON.

De diverse acti viteiten 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, Wijkorganisati e De Ring en ContourdeTwern. 
Data van de wijklunch, fi lms, Lekker Dansen, Kerst Inn, Repair Café en andere acti viteiten in de 
wijk                                 zie de WTON agenda op pagina 14

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

Wijkraad

Gastvr� e ontvangst Inloophuis Midden-Brabant
Bezoek je Inloophuis Midden-Brabant, dan word je welkom geheten door onze gast-
vrouwen en gastheren. Zij weten vaak uit eigen ervaring wat de impact van kanker is. Je 
kunt met hen een kopje koffi  e of thee drinken en je verhaal doen. Of praten met andere 
bezoekers. De sfeer is ongedwongen. Een bezoek aan een inloophuis is grati s. Een verwijs-
brief is niet nodig, een afspraak maken evenmin.

Ik spreek regelmati g met (ex)pati ënten die 
kanker hebben of kanker hebben gehad. Of 
met hun naasten en nabestaanden. Dat kan 
soms erg emoti oneel zijn. Ik merk echter dat 
praten over gevoelens al een grote troost 
biedt, zo begint een gastvrouw haar verhaal. 
Door over angsten en bezorgdheden te praten, 
worden deze gevoelens een beetje in perspecti ef 
geplaatst. Daar ligt trouwens waarschijnlijk de 
basis voor het gezegde: "gedeelde smart is 
halve smart." Het simpele feit dat er iemand is 
die naar je luistert en niet meteen wegloopt, 
kan je enorm geruststellen. Haar collega vult 
aan: Als je steeds zit te piekeren over iets 
wordt het vaak alleen maar erger. Iedereen 
herkent dat wel ergens in zijn leven. 

Bij het Inloophuis Midden-Brabant kun je 
terecht om in een huiselijke omgeving over je 
ervaringen te praten. Je kunt er ook terecht 
voor voorlichti ng, acti viteiten en contact met 
lotgenoten. Je kunt er zonder verwijzing en 
zonder afspraak binnenlopen.
Overigens ben je niet verplicht om het erover 
te hebben, hoor! Bij ons gaat het over kanker, 

maar net zo vaak ook helemaal niet! besluiten 
de twee enthousiaste gastvrouwen hun verhaal.

De coördinatrice van Inloophuis 
Midden-Brabant: In januari starten 
we op donderdagmorgen een nieuwe 
groep voor easy yoga. De vraag 
naar deze vorm van ontspanning 
is groot en we zijn blij dat we dit 
samen met een grote groep vrijwillige yoga-
leraressen kunnen organiseren en aanbieden. 

We organiseren daarnaast ook regelmati g 
thema- of voorlichti ngsbijeenkomsten en we 
faciliteren spreekuren van pati ëntenorganisati es. 
Ook zijn er professionele vrijwilligers die 
kinderen, jongeren en gezinnen die te maken 
hebben met kanker, ondersteunen. 
En ten slott e is in ons inloophuis ook 
gespecialiseerde zorg beschikbaar, bijvoorbeeld 
van de Wever Thuis. Op onze website staan alle 
acti viteiten keurig gerangschikt, sommige zijn 
op genomen in de WTON agenda pagina 14
  

                      : inloophuismiddenbrabant.nl 

In januari starten 
we op donderdagmorgen een nieuwe 

Op 17 oktober 2019 heeft  het Zingen voor je leven koor Tilburg het 5-jarig jubileum gevierd.

          
            25 en 26:
                                                       www.vlooienmarkten.nl

        20.00u, Lekker dansen, De Poorten
            22 dec. 2019, t/m 1 jan. 2020
         Kerstmis
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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

tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor

  Schaepmanstraat 36

  5041 AR Tilburg

tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel 

  Leliestraat 49

  5014 AE Tilburg

tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

Of werken in de Wissel leuk is? Op die vraag kan 

Olmer, sociaal werker, alleen maar volmondig 

‘ja!’ antwoorden. “Werken in dit buurthuis is 

echt heel tof en dankbaar werk. Het is geen 

negen-tot-vijf baan, er gebeurt wel eens wat en 

iedere dag is anders.” Samen met Shannon, Per 

en stagiairs werkt Olmer nu zo’n vijf jaar in de 

Wissel. Samen met veel vrijwilligers organiseren 

ze leuke activiteiten voor de buurt zoals een 

wijklunch, inloop en een sportochtend. “We 

kennen de buurt en de bewoners heel goed. 

We zijn een beetje familie geworden. Naast 

het organiseren van activiteiten, helpen we 

buurtbewoners ook bij het zelfstandig wonen 

in de wijk. Als we bijvoorbeeld weten dat 

meneer Jansen altijd ’s morgens om negen 

uur de gordijnen open heeft, valt het op als de 

gordijnen gesloten blijven. Dan bellen we even 

aan, maken een praatje en kijken wat we voor 

hem kunnen betekenen. De sociale controle 

is groot in de wijk en dat heeft vooral veel 

voordelen. We zorgen voor elkaar. Dat doen 

niet alleen de buurtbewoners, maar ook het 

sociaal werk van  ContourdeTwern.”

Lijkt het je leuk om een keer langs te komen 

in de Wissel? Kom gerust langs voor een 

bakje koffie, thee mag ook. De Wissel zit in de 

Leliestraat 49. 

Training Vrouwenkracht gaat starten! 

De training Vrouwenkracht start weer! 

Vanaf december kun je iedere woensdag-

ochtend van 8.45 - 11.45 uur in de Poorten 

terecht voor: meer leren over budgettering, 

gezonde voeding, koken, sporten en het 

versterken eigen kracht. 

Neem voor meer informatie en om aan 

te melden contact op met Shirley van 

den Broek:  013 464 92 10. Voor deze  

bijeenkomsten betaal je eenmalig € 7,50. 

Gebruik Meedoenregeling is mogelijk.  

Bouwmeesterbuurt beweegt! 

Sinds het voorjaar loopt er wekelijks een 

wandelclub in en rondom de Bouwmeester-

buurt. Wil je ook gezellig meelopen, meld je 

dan aan via: 013 464 92 10 of via mail:

wendyzwekars@contourdetwern.nl. 

Vrijblijvend een keertje aansluiten bij het 

wandelen zonder aanmelding is ook mo-

gelijk. De wandelclub Bouwmeesterbuurt 

start iedere woensdag om 11.00 uur voor 

Biljartcafé Koopman. De route is ongeveer 

vier kilometer in een rustig tempo. 

ContourdeTwern wil alle bewoners 
van Oud-Noord hele fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2020 toewensen!

Werken  in de Wissel

“Wie goed doet, goed ontmoet!”. Dat ver-

telde een bezoekster tijdens het evenement 

Kracht On Tour, waar ook het Vrijwilligers-

punt vertegenwoordigd was. “Ik ben opge-

voed en opgegroeid met de gedachte me in 

te zetten voor een ander. En als je dat doet, 

komt het ook weer terug. En dat klopt, want 

ik ervaar heel veel dankbaarheid en waar-

dering voor mijn inzet als vrijwilliger.” 

Tja, vrijwilligerswerk. Is dat nog van deze tijd? 

Zijn er nog mensen die de tijd en zin hebben 

om iedere week ergens te gaan werken zonder 

ervoor betaald te worden? “Jazeker”, vertelt 

Babiche Klijs, coördinator van het Vrijwilligers-

punt in Oud-Noord. “Maar de omstandigheden 

en het type vrijwilliger veranderen wel. Zo zijn 

er steeds meer vrijwilligers die niet vast willen 

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!

zitten aan iedere week dezelfde werkzaam-

heden. De vrijwilligers van nu doen liever een 

leuke klus en gaan dan weer door. Er zijn ook 

veel mensen die kiezen voor vrijwilligerswerk 

omdat ze, door omstandigheden, lang niet 

hebben gewerkt. Vaak zijn mensen lang ziek 

geweest. Het is dan erg pittig om uit het niets 

weer te gaan solliciteren en ergens volle bak 

aan de slag te moeten gaan. Door te starten 

met vrijwilligerswerk kunnen ze het werk en 

hun inzet opbouwen. Soms rolt daar een vas-

te baan uit, soms een opleiding. Maar sowieso 

altijd een goede persoonlijke leerervaring. Het 

zijn mooie trajecten om te begeleiden.”

Vrijwilligers hebben zo een eigen reden om ‘te 

werken voor niets’. Twan, vrijwilliger bij Auto-

maatje, vindt het heel fijn om anderen te hel-

pen. ”Maar”, zegt hij erbij, “als ik eerlijk ben doe 

ik het ook voor mezelf. Te veel thuis zijn is niet 

goed voor mij. Op deze manier kom ik de deur 

uit, ontmoet ik mensen en kan ik anderen hel-

pen. Het mes snijdt aan meerdere kanten.”

“Ik ben me suf aan het solliciteren maar het lukt 

maar niet”, vertelt Mark. “Maar ik wil niet hele 

dagen afwachten totdat ik eindelijk op gesprek 

mag komen. Ik vind het heel fijn en leerzaam 

om me als vrijwilliger in te zetten. Zo blijf ik be-

zig en bouw ik een mooi cv op. Vrijwilligerswerk 

is ook werkervaring!”

Lijkt het jou ook leuk om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan? Maar weet je niet zo goed waar 

je moet starten? Bij het Vrijwilligerspunt Oud-

Noord helpen we je graag. We kijken wat je leuk 

vindt, waar je blij van wordt en wat past in jouw 

leven. We kijken Tilburg-breed en kunnen be-

middelen bij allerlei organisaties. Van Resto013 

tot De Wever. En van vluchtelingenwerk tot Phi-

ladelphia Zorg. Als je de eerste stap maar zet, is 

het altijd mogelijk om vrijwilligerswerk op maat 

voor je te vinden. 

De beroemde Pippi Langkous zei ooit: “Ik heb 

het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 

kan!”. Dat is het motto van ons werk!

Het Vrijwilligerspunt zit in de Poorten op maan-

dag, dinsdag en donderdag. 

Je kunt ons bereiken via 013 464 92 10, 

vrijwilligerspuntoudnoord@contourdetwern.nl. 

                     

Alvast meer info? 

Kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl. 

v.l.n.r.: Per, Olmer en  Shannon
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Colofon
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
Voor buurtbewoners met hun acti viteiten, 
verenigingen, sti chti ngen en goede doelen 
is plaatsing van een zelfgeschreven arti kel 
meestal grati s. Arti kelvoorwaarden zie: 
persoonlijkekunstencreati e.nl/
wijkkrant-ti lburg-oud-noord
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 7 keer 
per jaar grati s bezorgd bij alle bewoners 
van Oud-Noord door vrijwilligers 
van wijkverenigingen of -sti chti ngen.
Eindredacti e: Claudia van der Waal
Redacti e en tekstcorrecti e: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creati e
E-mailadres redacti e : 
wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com
Bezorging: in uitgaveweek za. t/m do.
Bezorgklachten? Heeft  u de wijkkrant niet 
ontvangen? Mail uw adres naar de redacti e, de 
WTON wordt zo snel mogelijk nabezorgd.
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Verzorging

LANETTE Huidinsti tuut                 
Sint Pieterspark 69         
maak een afspraak:                                      013 785 75 87 
                                                      www.lanett e.eu 

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

Hypotheek Visie Tilburg
Besterdring 221                          013 581 18 66
ti lburgbesterdring@hypotheekvisie.nl                                                                                                                                               
                                        www.hypotheekvisie.nl
Rabobank Tilburg en omstreken 
Parti culieren                                013 537 99 11 
Bedrijven                                      013 537 96 60 
                                    www.rabobank.nl/ti lburg

Hypotheek/Bank

Tante Pollewop kringloopboeti ek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur
                                     www.tantepollewop.org

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

  Posters                                             Folders 
   Visitekaartjes                               Tijdschrift en 
    Nieuwsbrieven Fotoboeken Advertenti es
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editi e 2020 Deadline arti kelen
1 t/m 6 februari do. 16 januari
28 maart t/m 2 april do. 12 maart

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

Kringloop

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

Suzuki Vioolstudio ‘A Beauti ful Heart’
Mr. J.H. de Pontplein 9             06 44 94 00 81 
marti ne@suzukivioolstudio.nl
                                    www.suzukivioolstudio.nl

Muziek

Lederwaren

Jong Nederland ASG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02       info@jongnederlandasg.nl
                 
013 536 35 02

www.facebook.com/jongNLasg   
Check de site      www.jongnederlandasg.nl  
voor onze groepsavonden, leeft ijden 
en nog veel meer. 

Jong Nederland

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

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

facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

Massageprakti jk-Tilburg
C. Schoenmakers                        013 580 21 13 
Kapitein Nemostraat 99          06 27 32 47 70
                         www.massageprakti jk-ti lburg.nl

Therapie

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek                           Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58A              013 544 11 60
                        www.fysiotherapiedebesterd.nl
 Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Drs. H.Lutke Schipholt       Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1B                   013 536 29 22
                                www.fysiotherapieti lburg.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, fl exwerken, eventruimte
Besterdplein 2                businesshubbesterd.nl

Texti elMuseum                   013 53 67 475
Goirkestraat 96            www.texti elmuseum.nl
Pop-upmuseum WZC Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617               013 581 10 90
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                 www.kindercreche.nl/kinderopvang
                                                -spoorzone-ti lburg
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/locati es/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/locati es/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
40 weken per jaar opvang
Schaepmanstraat 44                  013 744 01 51
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
        www.kindercreche.nl/locati es/het-spoor

Wijkinformatie
Gemeente Tilburg:         www.ti lburg.nl
Spoorzone:             www.spoorzone013.nl
Politi e: www.politi e.nl               spoed: 112 
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

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

Basisscholen
           Geen spoed, wel politi e:       0900-8844

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

Basisschool De Vijf Hoeven
Hendrik van Tulderstraat 7       013 542 12 41
bs.de.vijfh oeven@xpectprimair.nl             
                                            www.devijfh oeven.nl

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

Art-fact                                               art-fact.nl
info@art-fact.nl                          013 53 60 869
Schônste wijk                        schonstewijk.nl
schonstewijk@gmail.com
                           
schonstewijk@gmail.com

fb .com/groups/schonstewijk

Kunst & Cultuur

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

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

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

spoor@norlandia.nl   
      www.facebook.com/norlandiahetspoor

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

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

Dieren

RJ Dierenbenodigdheden
Texti elplein 12                          013 544 01 22
khysta@hotmail.com
                       www.rj-dierenbenodigdheden.nl   

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

www.facebook.com/lochal013
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwesti jl.nl

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

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

Bloemen
www.lochal.nl

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

Administratie

Creatieve workshops
Ontdekstati on013           06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20,               Spoorzone Hal 79
info@ontdekstati on013.nl
                                   www.ontdekstati on013.nl
Hennie van Lare, schrijfdocent
                               www.schrijfwerkplaats.com

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

Auto

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

Bowling
Dolfi jn, the plays to be
o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf
Ringbaan Oost 2a                      013  203 71 38
                    Online reserveren: www.dolfi jn.eu

o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf

Maatschappel� ke organisaties
Feniks, Emancipati e Experti se Centrum
NS Plein 17                                 013 542 18 96
info@feniksti lburg.nl
                                            www.feniksti lburg.nl

Evenementen

Administrati ekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB
Dudokhof 49                           06 48 13 03 82
administrati ekantoorwartenberg@ziggo.nl

Kindercampus Oculus
Bankastraat 2                             013  543 46 43
oculus@opmaatgroep.com                                                                                                                                              
                              www.kindercampusoculus.nl

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

Kinderopvang
                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl                              www.kindercampusoculus.nl

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

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schoolti jd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang Den Bijstere    
Daltonerf 8                                   013 535 91 72
              www.kinderstadti lburg.nl/denbijstere
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere
Peuteropvang Cocon
Hoefstraat 173                              013 542 20 55
                       www.kinderstadti lburg.nl/cocon
        www.facebook.com/peuteropvangcocon 
Info alle locati es:                       06 50 28 69 68 
m.engel@kinderstadti lburg.nl

De Houtloods                         013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
Eetbar De Wagon                 013 203 50 51
                                  www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                           013 542 63 47
johan.cafe@live.nl       www.cafebierings.info

  Horeca

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125                          013 850 06 63
Maandag gesloten               www.uilennest.nl
Partycentrum Van Opstal 
Koestraat 28                           06  50 50 39 25
                         www.partycentrumti lburg.nl

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

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

Sport en beweging

Tekstbureau Theo van Ett en
info@theovanett en.nl             06  23 13 29 01 
                                           www.theovanett en.nl

Tekstschr� ver

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

 Supermarkt

Koolen & Koolen organisati e en 
adviesbureau. 
14 dec NIEUW!: Kerstmarkt Dongen 
Inschrijven voor kraam of grondplaats: 
 info@koolenenkoolen.nl          013 580 15 14 
                                       www.koolenenkoolen.nl

Huis en inrichting

De Evenementenlijn V.O.F.                                            
0416 530 502                         06 51 21 79 20
Vlooienmarkten: 29 dec: Kaatsheuvel, 
5 jan: Loon op Zand, 9 feb: Goirle.
info@deevenementenlijn.nl      Inschrijven voor
kraam/meer info op: www.deevenementenlijn.nl

W� k Facebookpagina’s  
                                             fb .com/mfahetspoor
                          fb .com/wijkcentrumdepoorten                                                                                                              
                     fb .com/Wijkcentrum-de-Baselaer
                              fb .com/vriendenvandewissel 
                   fb .com/ContourdeTwernOudNoord

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

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

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

Padua                                   013 540 86 00
Paus Adriaanstraat 60        padua@dewever.nl  

Woonzorgcentra
                                                      

Joannes Zwijsen                 

Kerst: Anti ek - Curiosa & Brocante markt
25 en 26 dec:  09.30u, Koepelhal      
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl                       

Boerke Mutsaers
Vijverlaan 2                                  
info@boerkemutsaers. nl         013 590 08 08
                                     www.boerkemutsaers.nl

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

Fiets
Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136                  013 542 17 67
info@spijkersfi etsen.nl
                                         www.spijkersfi etsen.nl

Hobby
Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54                                  013 543 00 53
denbesterd54@gmail.com         06 14 02 71 77
do t/m vr 9.00-17.00          www.denbesterd54.nl         
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Activiteiten in de w� k(centra)

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

Meer informati e wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

13 december: Mama Mia 2 (here we go again)
Het fi lmseizoen in De Poorten is bijna niet 
compleet te noemen zonder Meryl Streep en 
zonder een mooie feelgood fi lm in december. 
De keuze voor deze fi lm past dan ook precies.
De cast voor dit vervolg op de succesvolle 
musical-fi lm van al weer ti en jaar terug is zelfs
uitgebreid met oude rot Cher. Bijna twee uur 
kijk- en luistergenot met de evergreens van ABBA!

10 januari: Celle que vous croyez
Juliett e Binoche in een mooie rol van een moderne vrouw die klem komt te zitt en tussen nep 
en echte liefde: Je bent een vrouw van 48, gescheiden en hebt een los-vaste vriend. Om hem 
wat in de gaten te houden zoek je contact via Facebook, maar hij wil alleen maar contact via 
vrienden die hij persoonlijk kent. Je creëert een nep-profi el met een foto van een 24-jarige en 
zoekt contact met zijn beste vriend. Dat klikt, maar wat niet gepland was: er ontstaat een 
gepassioneerde relati e tussen de vriend van de vriend en het nep-facebookprofi el. 
                                                                                                                                                                                                                       Volgende fi lm: 14 februari

Films in De Poorten

Films in de Poorten, iedere 2e vrijdag van de maand t/m vrijdag 13 maart 2020. De entree 
is € 4,50; een abonnement voor 6 fi lms kost € 24,00 inclusief een consumpti ebon en popcorn. 
Toegangsbewijzen: recepti e De Poorten, aanvang fi lms 19.30 uur, zaal open vanaf 18.45 uur. 

W� klunch Het Spoor

Weggooien? Mooi niet!
is de slogan van Repair Café Nederland.

Ook in De Baselaer is een Repair Café acti ef. 
Elke derde zaterdag van de maand (behalve 
in december, juli en augustus) van 11.00 tot 
13.00 uur kunt u terecht om samen spullen 
te repareren. Huishoudelijke apparaten, 
speelgoed, kleding, een verlengsnoer, etc. 
worden makkelijk weggegooid als ze het niet 
meer doen, maar vaak is het nog best te 
repareren. Goed voor het milieu en voor 
uw portemonnee! 

Als tegemoetkoming in de kosten kunt u een 
vrijwillige bijdrage naar vermogen deponeren 
in onze spaarpot.

Naast het repareren hebben we ook een weg-
geef-/ruiltafel. Hier kunt u overbodige, maar 
nog bruikbare, spullen kwijt waar anderen 
misschien weer blij mee zijn. En misschien 
vindt u ook wel iets dat uzelf, uw kinderen of 
kleinkinderen nog kunnen gebruiken. Denk aan 
boeken, speelgoed, kleding, zelfs houdbare 
levensmiddelen, spullen waar u op uitgekeken 
bent... Het moet wel op een tafel passen! 
Alles wat overblijft  gaat naar goede doelen.

Volgende Repair Café, 18 januari
In december is er, vlak voor Kerstmis, geen 
Repair Café. Maar vanaf 18 januari 11.00 uur 
bent u weer welkom om onder het genot 
van een kopje koffi  e of thee eens te komen 
repareren of ruilen.
Repaircafe wordt ondersteund 
door de Wijkorganisati e De Ring.

Voor de kerstviering is er een verlichte 
fi etstocht door de buurt. Dus iedereen 
die zijn fi ets verlicht, mag met ons 
meefi etsen. Kinderen onder de 10 jaar 
onder begeleiding van een volwassene. 

Han Dillen van de Hout: We fi etsen gezellig 
achter de kerstman aan die op een verlichte 
kar zit met vrolijke kerstmuziek. Graag laten 
weten als je meefi etst, zodat wij weten met 
hoeveel personen we gaan i.v.m. de veiligheid.

Jessica den Hartog, artist in residence

Hoe kun je plasti c afval transformeren 
tot een estheti sch materiaal? 

In deze vraag vinden designer Jessica den Hartog 
en Schônste wijk elkaar. Zij gaat o.a. aan de 
slag met de plasti cs die wij van wijkgenoten 
gedoneerd kregen. Ze onderzoekt en 
experimenteert op mogelijkheden om werken 
van estheti sche waarde te maken voor de wijk. 

Jessica werkt met HDPE plasti c, oft ewel type 2, 
dat zijn de jerrycans, schoonmaakfl acons, enz. 
Op basis van dat materiaal ontwikkelde ze een 
kleur- en materialenbibliotheek, ReColored. 
Haar onderzoek bundelde ze in het prachti ge, 
gelijknamige boek met als kern de recycling 
van kleur. Jessica heeft  de kennis en biedt 
nieuwe inzichten in het gebruik van circulaire 
kunststoff en. Zij werkt graag samen met 
andere designers en de industrie en is ook 
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Hennie van Lare                                                          schrijfdocent
www.schrijfwerkplaats.com

Nieuws 
van Schônste 

w� k

Repair Café in De Baselaer

gecharmeerd van wat wij hier in de Hasselt 
proberen te doen en is daarbij graag betrokken. 

Programma Schônste w� k 
Op dit moment werken we aan een mooie 
programmering, thema Urban, met een 
hoogtepunt in het voorjaar. Er zijn (amateur)
kunstenaars uit de wijk betrokken en BS De 
Vijf Hoeven en BS Cleijn Hasselt haken aan 
met hun naschoolse acti viteiten. De leerlingen 
trekken de wijk in, gaan naar de werkplaats 
en werken bij lokale (amateur) kunstenaars. 
In het voorjaar wordt ook de muurschildering 
in de Texti elstraat opgeleverd door kunstenaar 
Ton Lammers. We hebben er dan drie, we 
willen er meer en daar gáán we voor! 

Meedoen of op de hoogte bl� ven? 
Abonneer je op de (digitale) nieuwsbrief, word 
lid van de Facebookgroep, check de website 
en lees wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 

22 december, kerstviering met fi etstocht en kerstpakketjes Textielbuurt
Acti viteitengroep De nieuwe jordaan organiseert ook dit jaar weer een gezellige kerstmarkt in de Texti elbuurt/straat. Met 
kraampjes met hapjes en drankjes en een rommelmarkt, zodat de mensen gezellig even kunnen snuff elen. De kerstman deelt 
cadeautjes uit aan de kinderen. De kids kunnen glitt ertatt oos laten zett en en ook is er ti jd om op de foto te gaan met de kerstman.

De fi etstocht begint om 18:30 uur in de 
Texti elstraat. Bij terugkomst in de Texti elstraat 
begint de kerstviering rond 19:00 uur. Op het 
eind van de viering, rond 21.30 uur, gaan wij 
kerstpakketjes verloten. (Zie onderstaande oproep.)

Inzameling van houdbare producten
Ook dit jaar willen wij weer uw bijdrage 
vragen bij het inzamelen van onze houdbare 
producten. Maak uw kast eens leeg en kijk 
wat u niet meer gebruikt. Wij zijn er blij mee 

en delen het uit ti jdens onze kerstviering 
op 22 december. Bijvoorbeeld pasta, soep, 
fruit, groenten in pot of blik, shampoo, zeep, 
parfum, alle dingen die lang houdbaar zijn, 
in ongeopende verpakking. Inleveren bij de 
Texti elstraat 80 of 86, tot 20 december.

Er zijn nog een paar plaatsen voor de 
kerst-rommelmarkt. Opgeven en informati e 
kerstmarkt/viering/inzameling 
: hantonlove@hotmail.com

Acti viteitengroep De nieuwe jordaan organiseert ook dit jaar weer een gezellige kerstmarkt in de Texti elbuurt/straat. Met 

Schônste wijk begint al aardig wortel te schieten in de wijk én in de stad. Designer Jessica den Hartog 
werkt ti jdelijk mee aan onze Schônste wijk en in het voorjaar komt er een groter evenement. 

Jessica den Hartog

Contact: Saskia Dellevoet, cultuuraanjager & 
projectleider Schônste wijk i.o.v. Art-fact-
Buurtcultuur Tilburg : 06 40 05 65 96
: saskiadellevoet@gmail.com 
: schonstewijk.nl schonstewijk.nl 

: fb .com/groups/schonstewijk. 
Jessica den Hartog : jessicadenhartog.nl

Winteropening Werkplaats Van Bylandtstraat 25 
Sinds augustus 2019 heeft  Schônste wijk een 
werkplaats in het oude fabriekspand aan 
de Van Bylandtstraat 25. Nu de winter in 
aantocht is, wordt het er te koud om er hele 
dagen te zitt en. Daarom is de werkplaats 
de komende ti jd alleen op afspraak en voor 
geplande acti viteiten geopend, zoals voor de 
wekelijkse plasti cdonati es. De aangepaste 
ti jden vind je op Facebook en op de website.

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

Iedere maand wordt er in MFA Het Spoor een wijklunch 
georganiseerd. Dit is allemaal mogelijk met hulp van een aantal 
vrijwilligers, en ook dankzij de bijdragen van Verrijk je Wijk (van 
wijkraden Loven-Besterd en Theresia) en ContourdeTwern.

Om 12.00 uur begint de wijklunch met een lekker kopje soep, 
een eitje en een rijk gevuld buff et met allerlei soorten broodjes, 
krentenbollen, bolussen, eierkoeken e.d. Er zijn alti jd verschillende 
soorten vleeswaren en diverse soorten kaas. Iedereen kan genieten van deze lunch.

De wijklunch is van 12.00 tot 13.15 uur en kost € 2,50 per persoon. Deze bijdrage moet vooraf 
betaald worden bij Het Spoor, dit kan t/m de donderdag voor de wijklunch. De ene keer 
hebben wij een acti viteit na de lunch, bijvoorbeeld sjoelen, een quiz, bingo; andere keren
is er muziek ti jdens en na de lunch. 

Kerstlunch  
De Kerstlunch is op 14 december dit jaar, en na de lunch kan iedereen een kerststukje gaan 
maken. Er wordt dan gezorgd voor oase, veel groen, bloemen en diverse kerstatt ributen. Dit is 
alti jd een geweldige acti viteit, want bijna iedereen wil een kerststukje mee naar huis nemen.

W� klunch 2020 
Alle vrijwilligers van de wijklunch hopen dat deze acti viteit nog lang door kan gaan. Data 
wijklunch in 2020, alti jd op zaterdag in Het Spoor: 25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 
30 mei, 27 juni, in juli geen wijklunch, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november,
19 december kerstlunch.                                                                  Zie ook WTON agenda pagina 14

                 Aanmeldstrook Kerst Inn De Baselaer, 26 dec. 2019 van 13.00 tot 19.30 uur. Aanmelden voor 16 dec. 

Naam:   ----------------------------------------------------------------------         leeft ijd:   -----------
Adres:   ----------------------------------------------------------------------
Postcode:   ----------------                     Plaats:    ------------------------------------------------------
Deze strook inleveren bij de recepti e van wijkcentra: De Baselaer, Het Spoor of De Wissel

                 Kerst Inn De Baselaer, aanmelden voor 16 december
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De feestmaand december is een periode met 
cadeautjes en lekker eten. Maar veel voedsel 
dat wij eten is niet gezond voor uw huisdier. 
Slagroom en ijs, wat veel dieren lekker vinden, 
kan diarree geven. Onder andere chocolade 
en rozijnen kunnen zelfs dodelijk zijn bij 
grote inname. Opgepast ook met de botjes 
van gevogelte van kip, kalkoen en andere, 
deze kunnen scherp in het darmkanaal 
blijven steken en bloedingen veroorzaken.

Uw huisdier toch extra verwennen? 
Vele lekkere en gezonde snacks zijn te koop. 
De Munchy Hondenlett er is een smakelijke 
beloning voor uw hond.

Een nieuwe riem voor uw kat of hond
Mooie lederen halsbanden en (refl ecterende) 
looplijnen in december voor de halve prijs. 
Neem uw hond veilig mee op een uitje met 
de veiligheidsriem voor in de auto. Ook sterke 
reismanden zijn verkrijgbaar. De Canny Collar 
hondentrainingshalsband is een vriendelijke 
en makkelijke oplossing voor trekproblemen 
met uw hond. Voor in 
het donker zijn er licht-
gevende halsbanden, 
refl ecterende hesjes 
of lampjes voor aan 
de halsband of riem. 

Expositie “Een keur van technieken” 
In het museumkwarti er, waar de kunst een belangrijke plaats inneemt, presenteert Galerie Pjotr een aantal kunstenaars die allen academisch 
geschoold zijn en een meester zijn in de door hen gebruikte techniek. In de tentoonstelling t/m april 2020 wordt de aandacht speciaal gericht op 
de volgende kunstenaars:

  Lei Hannen beheerst de keramiek op een zodanige wijze dat hij in landen waar keramiek op een hoog peil staat (o.a. Japan en China) werd   
 uitgenodigd om de techniek achter zijn bijzondere huidstructuren uit te uitleggen.

 Wim Lemmens is als geen ander in staat om steen zo te bewerken dat door de spanning van de vlakken en lijnen prachti ge abstracte vormen ontstaan.
 T. Melih Gorgun geeft  in zijn assemblages zijn beleving van de samenleving op een fantasti sch manier vorm.
 Cor Rijken is in staat aan zijn abstracte beelden een uitstraling te geven alsof de zwaarte en hardheid van de materie verdwijnt.
 Wenzislav Ilieve laat in zijn kleuretsen de virtuoze mogelijkheden van deze techniek zien en geeft  hierin zijn fantasierijke wereld vorm.
 Feridun Ugur geeft  kleur aan zijn bloemcreati es door te spelen met penselen in zijn fabuleuze aquareltechniek.
 Henk Graat laat een van zijn wasfi guren direct in brons gegoten zien, waardoor het vormgevingsproces is waar te nemen.
 Peter Verbraak werkt met verschillende materialen die een niet meteen voor de hand liggende relati e vormen en daardoor een andere kijk  

 geven op materiaalgebruik.
Galerie Pjotr, te bezoeken op afspraak. Goirkestraat 78, : 013 536 54 39 of : 06 13 57 64 44.

Laat uw voeten 
eens heerlijk 
verwennen!

Uw 
Pedicure 

Joyce
Lovensestraat 145      
06 12620653                     www.uwpedicurejoyce.nl

Munchy Hondenletter € 1,75  
Mister Stuzzy kattenvoer, 

7 kuipjes € 3,-
Op = Op

Hamsterkooien vanaf € 14,- 
Knaagdierspeeltjes

Alle lederwaren voor de  halve prijs
Presentje voor de hond bij aankoop vanaf € 5,-

Openingstijden:
Di-wo-vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za van 10.00 tot 16.00 uur

Textielplein 12
013 544 01 22

www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Dierenkliniek � lburg Oud Noord Veldhovenring 20 013-303 18 18
www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl info@dierenkliniekti lburgoudnoord.nl

Dierenartsen Natasja Rijsenbrij en Antonia Düx zijn de 
dierenartsen van Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord. In de Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord vertelt Natasja wat ze meemaken in de kliniek.

De chocoladepieten en Sinten zijn bijna op, 
en de chocoladekerstballen liggen in de 
schappen of hangen in de boom. Dus zal ik 
weer waarschuwen voor de gevaren voor 
het gift ige van chocolade? Ik denk eigenlijk 
dat iedereen dat ondertussen wel weet. 

Ik heb het liever over een ander gevaar: 
wiet, hasj, spacecake en zo. Het hangt niet 
in de kerstboom en ligt niet in je schoen. 
Maar het ligt in sommige huizen wel op 
tafel, of buiten weggegooid op de grond! 
Mijn allereerste “wietpati ënt” was in 
2004 een poes die de beslagkom van de 
spacecake had leeggelikt. Ze werd gebracht 
door de giebelende eigenaren van de 
coff eeshop... Cakebeslag, maar ook wiet 
en hasj en joints zijn een beetje zoet, dus 
dieren eten het graag. En het is echt gift ig 
voor honden, katt en en ook ratt en. Na 5 
minuten tot zelfs 96 uur later beginnen de 
klachten: wankel lopen, omvallen, suf of 
juist heel rusteloos of zelfs angstaanvallen, 
trillen en schudden, grote pupillen, niet 
willen eten of juist een vreetkick, en vaak 

misselijk, braken en kokhalzen. 
Als alles goed gaat, zijn deze symptomen na 
24 uur veel beter en pas na 5 dagen helemaal 
over. Maar als het niet goed gaat kunnen 
de dieren een ondertemperatuur krijgen of  
moeite met ademhalen en daaraan kunnen 
ze overlijden. Of ze hallucineren en zien je 
plotseling bijvoorbeeld als een monster met 
drie koppen en zes armen. En daar kunnen 
ze bang of juist heel boos van worden. 

Tegen wiet, hasj en dergelijke hebben we 
geen tegengif, dus als ze te veel hebben 
binnengekregen, dan is het gelijk echt te veel. 
En omdat een hond 
en kat (en zeker een 
rat) veel kleiner is dan 
wij, is te veel al snel 
veel te veel. Dus goed 
opruimen en op straat 
goed oplett en dat ze 
niets opeten, want 
wiet(vergift iging) is 
niet voor de poes!

Wietpatiënten b�  de dierenartsenprakt� k

Dierencadeaus b�  RJ Dierenbenodigdheden

Al vele jaren kunt u terecht in de kleine buurtwinkel RJ Dierenbenodigd-
heden aan het Texti elplein voor informati e over dieren en hun voer. Zij 
zijn gespecialiseerd op hondengebied. Ook alles voor uw kat, hamster, 
konijn en vogels. Reina Jansen-Spits informeert en adviseert u graag.

Knaagdierkooien 
Verwen uw hamster of konijn eens met een 
nieuwe leefruimte. Koop de kooi niet te klein, 
en met een gesloten loopradje, zodat ze niet 
met de pootjes klem komen te zitt en. Hooi, 
stro of zaagsel is een goede bodembedekking. 
Regelmati g verversen voorkomt luchtjes.  
Zorg dat uw konijn alti jd droog staat en de 
open zijde niet op de regenkant. Ze kunnen 
best wel wat hebben, maar hebben hier niet 
de mogelijkheid om zoals in de natuur een 
holletje te maken en zich in te graven. Dus 
zorg voor voldoende hooi of stro en dek met 
kou ‘s nachts de kooi  af (niet helemaal dicht, 
er moet zuurstof in komen). 
Tanden van konijnen groeien door. Een knaag-
steen of iets anders om op te knagen voorkomt 
een bezoek aan de dierenarts. Ook voor hen is 
er speelgoed te koop om ze bezig te houden.

Kou en vuurwerk
De meeste honden en katt en worden binnen 
gehouden. Zorg dat uw huisdier voor het 
buitengaan niet te lang tegen een warme 
plaats ligt, de overgang naar kou is dan wel 
heel erg groot.

Vele huisdieren zijn bang voor vuurwerk en 
raken in paniek. Houd uw hond vast aan de 
lijn en stel hem gerust en blijf zelf ook rusti g. 

Katt en, zeker de laatste weken van december, 
zo veel mogelijk binnen houden. Bij veel vuur-
werk de gordijnen dichthouden en de radio 
of tv wat harder zett en wil vaak wel helpen. 
Voor echt angsti ge dieren is er een pilletje 
(van de dierenarts) dat ze wat rusti ger houdt, 
maar ze niet duf maakt. Daarmee moet je 
wel een paar dagen van tevoren beginnen. 

Vergeet ook de buitenvogels 
niet. Het is weer ti jd voor 
strooivoer, pindapotjes en 

houders met pinda’s of vetbollen. Strooi niet 
meer voer dan wat opgaat, want grotere 
dieren als ratt en wilt u toch niet graag uw 
tuin hebben. Tegenwoordig zijn er ook vetbol-
houders waar heel grote vogels niet aan kunnen. 

Doe mee met de kerstpuzzel in deze 
wijkkrant en misschien wint u wel een 
vetbolhouder.

 Bij RJ Dierenbenodigdheden krijgt u deze 
maand bij besteding van € 5,- of meer 
een leuk presentje voor uw hond. 

Zondag, maandag en donderdag gesloten, 
di-wo-vrij van 9.00 tot 18.00 uur geopend 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

RJ Dierenbenodigdheden wenst u samen 
met uw huisdieren fi jne feestdagen. 

RJ Dierenbenodigdheden, Texti elplein 12  
: 013 544 01 22  : khysta@hotmail.com
: www.rj-dierenbenodigdheden.nl
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Het einde van het jaar is in zicht, dus Oud & Nieuw komt steeds dichterbij.    
    Ook ti jdens dit eindejaarsfeest is het weer ti jd voor Spijkers Fietsen. 

        Daarom geven zij 4 ti ps voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Postzegels

Open do-vr-za 9.00 - 17.00 u

           Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisati es:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Claudicati onetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   Knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

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

           

          
           Manuele Therapie  Claudicati onetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   Knienetwerk
           Flexchair
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

          

         5046 DA Tilburg                                                         
         
       
         
         
             www.fb .com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7 
             www.instagram.com/fysiomanueletherapieprakti jk

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Szabina Clijsen-Palinkas 
Nienke van Gorp-Cremer

  

  Vuurwerk ti jdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditi e. Maar 
    elk jaar worden de politi e en ziekenhuizen geconfronteerd met   
     gewonde kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat 
     te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en vaak 
     ook lonten ontbreken. De ti p van de politi e voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: 
  houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschrift en die daarop staan.
 Niemand wil het nieuwe jaar in met schade of letsel.
 

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals morti erbommen, Bengaals vuur, 
Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, 
neemt grote veiligheidsrisico’s, met kans op extreme explosies. Om die reden 
pakken politi e en justi ti e de handel, het vervoer én de opslag ervan hard aan. 
Mensen die weten wáár illegaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, wordt 
geadviseerd de anonieme ti plijn : 0800-7000 te bellen. Voor eigen veiligheid en 
die van hun omgeving. Heeft  u overlast van vuurwerk, bel dan : 0900-8844.
 

Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen. 
Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is alti jd 
voorzien van een lont, het opschrift  ‘Geschikt voor parti culier gebruik’ en een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op ongelukken. 

� lburg: vuurwerk kopen en afsteken
Legaal vuurwerk mag op 29, 30 en 31 december worden gekocht.  Afh ankelijk van het soort 
vuurwerk moet u minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om het te kunnen kopen. U mag niet meer 
dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren. Het vuurwerk mag in Tilburg uitsluitend 
tussen 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Ruim ook direct na de 
jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende ochtend ongelukken kunnen 

gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.

Een veilig uiteinde en een gezond en gelukkig begin 2020

Eindejaarsactiviteiten voor iedereen b	  Raakveld 

1. Een goed Nieuwjaar 
begint met betrouwbaar vuurwerk
De meeste verwondingen worden ieder jaar 
weer door illegaal vuurwerk veroorzaakt. 
Vuurwerk maakt de jaarwisseling nog mooier, 
maar houd het wel veilig en verantwoord. Het 
is geen speelgoed, dus ga vuurwerk niet uit 
elkaar halen of verschillende soorten vuurwerk 
combineren. Volg alti jd de  gebruiksaanwijzing op. 

2. Zet vuurwerk stevig en stabiel neer
Zorg dat je vuurwerk alti jd stevig neerzet op 
een stabiele plek. Maak je gebruik van een 
verzwaarde fl es of pot, graaf deze dan in of 
zet het klem tussen twee stenen, om te voor-
komen dat het omvalt. Blijf na het afsteken 
van vuurwerk niet te dichtbij staan. Houd 
samen met de andere toeschouwers minimaal 
zes meter afstand. Gaat het vuurwerk 
– om wat voor reden dan ook – niet aan, 
steek het dan nooit opnieuw af. 

3. Gebruik een aansteeklont en veiligheidsbril
Een aansteeklont is veiliger dan een lucifer of 
aansteker. Het touw is gemaakt van brandbaar 
materiaal en vloeit, maar veroorzaakt geen 

Tips voor een veilige jaarwisseling
en een gezond en gelu

kk

ig 
20

20

vlam. Hierdoor kan het vuurwerk nauwkeurig 
aan het einde worden aangestoken. 
Haal grati s een veiligheidsbril bij een offi  cieel 
vuurwerkpunt om je ogen goed te beschermen 
ti jdens het afsteken. 

4. Vuurwerk bewaren
Het duurt nog even tot het 31 december is. 
Berg het vuurwerk op een droge en koele plek 
op. Kies bewust een plek waar kinderen niet 
bij kunnen. Koop je dit jaar onverwacht teveel 
vuurwerk, bewaar dit dan niet. Er bestaat alti jd 
een kleine kans dat het vuurwerk afgaat, en 
een jaar later afsteken is niet meer veilig.

Bestel betrouwbaar vuurwerk b�  Sp� kers Fietsen
Spijkers Fietsen is een offi  cieel vuurwerk-
verkooppunt en helpt je graag bij het kiezen 
van een vuurwerkpakket naar wens. Ga naar 
: spijkers.bestelvuurwerk.nl of 
kom langs in de winkel. Bij jouw 
bestelling ontvang je een grati s 
vuurwerkbril, hoge korti ngen en 
grati s extra vuurwerk. Illegaal vuurwerk

Elke donderdag wordt er een warme maalti jd geserveerd in Volkskeuken De Halve Gare aan de Koestraat 113. Voor de klanten 
en andere buurtbewoners organiseert Raakveld Creati eve Dagbesteding op kerstavond dinsdag 24 december hier een lekkere en 
gezellige maalti jd. En op zondagmiddag 29 december is er een optreden van de Fanfarett en, waarbij ook gedanst kan worden. 

24 december
Na ti en jaar kerstdiner kunnen we hier wel spreken van een 
gewaardeerde traditi e. De keukenploeg van De Halve Gare doet elk 
jaar zijn uiterste best om weer een smakelijke en gezonde maalti jd op 
tafel te zett en. Het menu is steeds een verrassing, omdat het mede 
bepaald wordt door wat geschonken wordt door diverse winkels en 
weldoeners. De maalti jd wordt omlijst door kleine optredens van 
Raakveldarti esten en een loterij met prijzen die beschikbaar worden 
gesteld door het Raakwinkeltje. Aanvang van de maalti jd is om 18.00 
uur, de deuren gaan open om 17.00 uur en sluiten weer om 22.00 uur.

29 december
Muziek, theater en video zijn enkele van de dagacti viteiten die 
Raakveld biedt aan mensen met een beperking. Daarom is het niet 
vreemd dat er ook optredens zijn van de deelnemers, zoals rapper 
Ludo. Directeur-bestuurder Zjef Naaijkens is zelf afk omsti g uit de 

De Fanfarett en. Fotograaf: Ernest Pott ers.

Uw w� kagenten
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 informati e of contact met uw wijkagent? Vul op 
: www.politi e.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automati sch 
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

muziekwereld en speelt de bastuba in De Fanfarett en, een 
minifanfare die o.a. het repertoire van de Fanfare van de 
Eeuwigdurende Bijstand in ere houdt. Strijdcultuur, oude 
hits en volksmuziek vormen het repertoire orkest met 
Loutje Bosch (sopraansax), Pieter van der Klei (alt- en tenorsax), 
Jan Jansen (slagwerk) en Aty de Windt (Anti lliaanse gitaar). 
Aanvang optreden om 16.00 uur, zaal open om 15.00 uur.

24 en 29 december zijn de acti viteiten grati s toegankelijk. 
Wel opgeven voor de acti viteiten via : info@raakveld.nl 
of : 013 535 38 98. Gift en zijn uiteraard alti jd welkom.

Elke donderdag bij Raakveld om 18.00 uur, 3-gangenmenu 
voor € 7,50. Ook abonnement mogelijk, Reserveren 
is noodzakelijk (tot woensdag 10.00 uur) 
: www.raakveld.nl

C.V. de Tunnelplekkers
Naast het carnaval hebben de Tunnelplekkers 
twee voorfeesten: het TOF feest (Tunnelplekkers 
Ontvangst Feest ) en het muzikaal Verbroederings-
feest waar veel bevriende orkestjes laten zien dat ze 
klaar zijn voor het carnaval. Het afsluiten van deze avond is 
vaak een groot verbroederen van verschillende orkestleden 
die er gezamenlijk één groot feest van maken. Twee feesten 
die al jaren niet meer zijn weg te denken in onze agenda. 

Zaterdag 1 februari, Verbroederingsfeest, aanvang 
20.30uur. Zondag 16 februari TOF Feest aanvang 14.00 uur.
Toegang beide feesten grati s. De feesten vinden plaats bij 
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, : boerkemutsaers.nl

Bouw mee aan de Waoge van de Tunnelplekkers
De Tunnelplekkers bouwen in de bouwhal zo'n acht, negen 
maanden per jaar aan een praalwagen in de hoogste 
categorie voor de grote optocht ti jdens carnaval. 

Zijn er mensen - zelfs die mogelijk niks geven om carnaval - 
die het leuk vinden om creati ef bezig te zijn en willen werken 
in de techniek of op een andere wijze geïnteresseerd zijn 
in het bouwen van een carnavalswagen? Ze kunnen alti jd 
extra handjes en voetjes gebruiken. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken. De koffi  e staat voor je klaar.                              
                 : detunnelplekkers.nl

3. Derde letter 
van het aantal 
Tilburgers 
in de VS.

10. Wie wensen 
we fijne 
kerstdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar?

11. Eerste letter 
van 18 en 19 
december.

12. Eerste letter 
van het zesde 
woord van de 
uitspraak van 
Pippi.

13. Zesde letter 
van wat er 7 x 
per jaar gratis 
wordt bezorgd.

4. Eerste letter 
van de 
vakantie.

  Prijzen kerstpuzzel 2019: Beschikbaar gesteld door:
Contactgegevens ondernemer zie pagina 15

12 WTON tassen       met cadeaus van ondernemers:
Cadeaus van de ondernemers van de PaperPasion beurs 
- een Permapaque Twin Point Pen 
- Crafters karton zwart en Collectable schoolbord 
- Flow magazine (nummer 5)
- 2e kaartje gratis, entreekaarten Textielmuseum: 
  '2 personen voor de prijs van 1’ kaartjes
>>Tas wordt bij u in de brievenbus gedaan.

PaperPasion beurs : paperpassion.nl

Textielmuseum : textielmuseum.nl

>> Onderstaande prijzen moeten worden opgehaald bij de ondernemer. De prijswinnaars krijgen een e-mail met wat er gewonnen is, alleen met deze e-mail kunt u 
een afspraak maken met de ondernemer om uw prijs in ontvangst te nemen. Bij de uitreiking van de prijs wordt een foto gemaakt voor in de februari 2020 editie.

Een vetbolhouder alleen voor kleine vogels. R.J.Dierenbenodigdheden : rj-dierenbenodigdheden.nl  

Vloerreinigingsmiddel naar keuze t.w.v. circa € 15,- Tapijttegelhuis Tilburg  : tapijttegelhuis-tilburg.nl

1x 4 lunchbonnen, te besteden in heel 2020 op donderdag van 12.00 tot 
13.00 uur in De Wissel. Neem je vriend(in)en mee en kom lekker lunchen. Buurhuis De Wissel : contourdetwern.nl

Bloemenbon. All About Flowers : all-aboutflowers.nl

Converse rugtas. G. de Man-Melis : gdemanmelis.nl

Een “Coolslimming Cryo” behandeling ter waarde van € 125,- LANETTE Huidinstituut : lanette.eu/coolslimming-cryo

Gratis bezoek voor een gezin: 2x kinderkaartje met 2x volwassen kaartje. Ontdekstation013 : ontdekstation013.nl

PLUS boodschappenpakket ter waarde van € 50,- PLUS IJsselstein : plus.nl/supermarkten/tilburg_plus-ijsselstein_634

2x 1 proefpakket van 5 lessen t.w.v € 45,- CNGO :  www.cngo.nl

Voor alle inzenders een prijs. 
Doe mee, u heeft altijd prijs. Degenen die niet in de prijzen vallen van de ondernemers krijgen een WTON tas of een WTON pen in de brievenbus.

1. Zoek de locatie op de foto in Tilburg OUD-NOORD     

Foto: Henriëtte van Raak

Foto: Henriëtte van Raak

Prijswinnaars september editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Ad Jansen.  
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Clasien van Lent >>
Waardebon LANETTE HUIDINSTITUUT (€ 15,- te besteden bij alle 
behandelingen vanaf € 50,- )  is gewonnen door: Christel van Loon

De WTON-pennen zijn gewonnen door: Fora Claesen-Janssen, Peter 
Vos, Wout Arends, Paola Dikmans, Corrie van Bijnen, Ton Schepens.

De WTON-tassen zijn gewonnen door: Elly Smits, Frank Staps, 
Judith van Loon, Bianca de Laat, Cor Willemsen.

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!  
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□□, □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□.

Door wijkbewoner H. Fitters

Drie Tilburgers in de VS
Voor de meeste mensen in Tilburg zijn ze onbekend, maar in de 
Verenigde Staten wereldberoemd: Drie 'zonen van parochie 't 
Goirke' die missionaris waren in de VS, namelijk pater Smarius 
en de twee gebroeders Hoecken, echte Tilburgers. Zij deden hun 
werk in de 19e eeuw, in het 'wilde westen' van de cowboys en 
indianen (Native Americans). We zullen er in de toekomst nog 
wel meer van horen, want het missieverleden lééft. Straks krijgen 
de drie wellicht een plaquette of een muurschildering in de Hall 
of Fame of een afbeelding op het leesplèngske. Ze worden namelijk ook hier steeds bekender. Een introductie. 

Onderstaande gegevens komen uit een studie van Cees Weijters (1894-1988), onderwijzer aan de Goirkese St. Janschool  
(Kasteeldreef) en amateurhistoricus. Tussen 1940 en 1980 heeft hij veel over de geschiedenis van Tilburg geschreven. Hij deed dat veelal in gewone schoolschriftjes en die zijn terug te vinden in het 
Regionaal Archief Tilburg aan het Kazernehof. Hartstikke leuk om daar eens in te duiken! In mei van dit jaar gaf emeritus professor Theo Bekkers er nog een interessante lezing over de missie in de VS.

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

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

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

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Na een succesvolle première tijdens de Dutch Design Week krijgt de expositie STILLLEVEN,  
waarin 75 kunstobjecten van persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen zijn samengebracht,  
een vervolg op het Stadsbalkon in de LocHal in Tilburg. De expositie werd officieel geopend  
door o.a. de Tilburgse burgemeester Theo Weterings en nabestaanden van twee  
Brabanders (zie foto) die de oorlog hebben meegemaakt. 

In 2019 en 2020 vieren we dat Noord-Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in  
vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. 
Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen. 

De expositie STILLLEVEN is een collectie van 75 
maquettes waarbij het publiek letterlijk om het 
verhaal heen kan lopen en zo vanuit verschillende 
perspectieven naar de sleutelscène kan kijken. 
Momenten uit de WOII-geschiedenis, waar nog 
geen beeld van was, krijgen met STILLLEVEN 
vorm en zijn hierdoor makkelijker inleefbaar. 
Letterlijk naar het moment kunnen kijken, 
maakt dat je het onthoudt én door kunt 
vertellen. Aan de toeschouwer om te 
bedenken; “Wat zie ik? Wat gebeurt hierna?  
Wat roept dat bij mij op?” 

De expositie STILLLEVEN is t/m mei 2020 
gratis te bezoeken in de LocHal: Stadsbalkon.
Op werkdagen geopend tussen 08.00-22.00 uur,
zaterdag tussen 09.00-17.00 uur, zondag tussen  
12.00-17.00 uur. Kijk voor alle verhalen en 
activiteiten op : brabantremembers.com

A. Hoecken and P. De Smet, 1862
               Hoecken Catechism in Potewatemi, 1846>>

Lekker lezen over oudbewoners van de wijk

Noord-Amerikaanse cultuurgebieden

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Kunstexpositie van 75 persoonlijke oorlogsverhalen in LocHal 

Smarius, de prater
Zijn begrafenisstoet in 1870 was meer dan een  
mijl lang. Pater Cornelius Smarius (1823-1870) 
was dan ook een beroemd man in de nog 
jonge Verenigde Staten. Vooral in Cincinnati 
en Saint Louis, waar hij godsdienstles gaf. 
Hij had namelijk een groot redenaarstalent; 
'een goei praotje' op z'n Tilburgs. Sommige 
redevoeringen duurden wel drie uur, zonder  
te vervelen. Daarom werd hij naar ver-
schillende grote steden in de VS gestuurd 
om te preken. Zijn kerkbaas, de Belg 
Pieter-Jan De Smet, schreef over hem: 

Zodra hij wordt aangekondigd         
 snelt de gehele bevolking der 

omstreken toe, protestanten zowel als 
katholieken, naar zijn predikatiën.

Eens hield Smarius een redetwist met een  
vermaarde protestantse predikant, Martin 
genaamd. Er kwamen toen maar liefst 7.000 
belangstellenden naar een beursgebouw om  
te luisteren naar het tweegesprek. Uiteraard 
boekte 'onze Smarius' een glansrijke over- 
winning. Wie had dat gedacht van deze een- 
voudige Tilburgse jongen, die maar gebrekkig  
onderwijs had genoten op de Heikant in  
Tilburg Noord? 
In 1863 keerde Smarius kortstondig terug naar 
zijn Brabantse geboortegrond. Dit om nieuwe  
missionarissen te werven, zo ging dat in die  
tijd. Zijn zus woonde toen in het moederhuis  
van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk.  
Cornelius kwam dus uit een behoorlijk  
katholiek nest.

De broeders Hoecken 
Twee andere zonen van 't Goirke waren al  
eerder vertrokken naar de VS en ook zij 
kwamen uit een zeer godsdienstig gezin. 
Christiaan Hoecken (1808-1851) en Adriaan 
Hoecken (1815-1897) werden geboren precies 
op de plaats waar nu de toegangspoort van 
museum De Pont is. Dat is eigenlijk het begin 

van de Hasseltstraat. Ze werden gedoopt in  
de schuurkerk van 't Goirke, alwaar hun vader  
voorzitter was van het parochieel kerkkoor. 
De twee hadden het geluk een heel goede 
schoolmeester te hebben gehad, namelijk 
meester Mutsaers op de Veldhoven 
(Wilhelminapark). Dat was een uitstekende 
voorbereiding op het seminarie en uiteindelijk 
op de uitzending naar het buitenland, 'om het  
geloof te verspreiden en de katholieke kerk  
overzee te versterken'. Ze zouden beiden 
nooit meer naar Tilburg terugkeren. Gelukkig  
zijn hun schrijfsels wel bewaard.  

Christiaan heeft onder meer gewerkt bij de 
Sioux-indianen en onder de Potawatomi, een  
andere indianenstam in the Great Plains. De 
Potawatomi werden van hun land verdreven,  
westwaarts, en Hoecken ving ze op in zijn  
missiepost in het huidige Kansas.  
Hij probeerde hen landbouw bij te brengen 
en huizenbouw van hout. Allereerst moest 
natuurlijk een kerkje gebouwd worden. 
Hoecken, gewapend met een grote bijl, 
klaarde dat in drie dagen.  
 

    Maar het was niet meer dan     
                       een stal van Bethlehem.
schrijft Christiaan in 1838 aan zijn ouders. Hij 
had ook een talenknobbel:  

 Bij de heilige mis zongen de wilden     
  geestelijke liederen in hun eigen taal.    
 Ik leerde hun taal in korte tijd. Na  
   twee of drie maanden was ik verplicht  
  in hun taal de biecht te horen. In       
  het begin schijnt het heel moeilijk,  
  maar zij is het inderdaad niet.
Christiaan Hoecken schreef later zelfs een 
catechismus in de taal van de Potawatomi, 
waardoor die taal werd vastgelegd. Helaas 
stierf hij heel jong, plotseling ziek geworden 
op een boot op de Missouri-rivier. Zijn 
medepassagiers waren pelshandelaren. 

Geval apart
Adriaan is een geval apart. Hij is in Amerika 
wat minder beroemd dan zijn broer. Samen 
met pater De Smet, bijgenaamd de 
'Grote Zwartrok', trok hij nóg dieper naar het 
westen, over het rotsgebergte (the Rocky 
Mountains) naar de westelijke kuststaten 
Montana, Washington en Oregon. Daar 
probeerde hij de zogenoemde 'plathoofden', 
'zwartvoeten' en 'oorhangers' te bekeren. 
Maar gaandeweg liet Adriaan steeds minder 
van zich horen. Op een of andere manier 
leefde hij samen met deze oorspronkelijke 
bewoners. Dat was nou natuurlijk ook weer  
niet de bedoeling van de kerk. Toen Adriaan 
na 18 jaar terugkeerde naar California zag 
hij voor het eerst weer blanke gezichten, 
stenen huizen en gevulde magazijnen. 

 Alles leek zo vreemd, alsof ik van    
 een andere wereld kwam ... daar zie  
 ik nog appelen en peren die ik sedert   
18 jaren niet meer gezien heb.  

schrijft Adriaan in 1860 aan zijn familie in 
Tilburg. In de Amerikaanse kranten stond 
helemaal niks over Nederland. En zijn broer  
Christiaan was reeds overleden. 
Op zijn oude dag heeft Adriaan nog gewerkt 
onder Afro-Amerikanen in de stad Cincinnati. 
Daar deed hij opnieuw iets opmerkelijks: hij  
hing een schilderij op van een zwarte heilige.  
Dat was natuurlijk not done en die moest hij  
dus snel verwijderen van zijn kerkbazen.  

Tot zover het verhaal van de 
eerste Tilburgse pioniers en 
avonturiers in het beloofde 
land de VS. Maar de 
allerberoemdste Brabantse 
missionaris in die tijd was 
natuurlijk – aldus schoolmeester 
Weijters, je raadt het vast niet –  
pater Arnold Damen uit  
Etten-Leur. Naar hem is in Chicago zelfs een  
brug en een hoofdstraat vernoemd!

Cees
Weijters

1894-1988
Foto: RAT

Zie ook: : www.lochal.nl/zien-doen/lochal-agenda/10-16-expositie-stillleven
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Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 
Berlagehof 60 

5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 
Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.00 uur koffie drinken 
Warme maaltijd 17.00 - 17.45 uur 
 
Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Dinsdag       9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
  
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden: 
013 583 18 55 
 
Vrijwilligerswerk? 
Informeer vrijblijvend bij Welzijn:  
013 583 18 50 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
 

Deelname activiteiten? 
Mail naar Welzijn,   
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  
 
Bingo  
Woensdag 11 december  
‘Vrienden van Den Herdgang’ 
bingo 
4 rondes, aanvang 14.30 uur 
 
In december alleen bingo op 
woensdag 11 december. Vanaf 
woensdag 8 januari weer bingo 
volgens planning. 
 
 
 
 
 
 
 

Ontspanning 
  

Kerstperiode 
Vrijdag 13 december  
Heijhoefkoor  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 15 december 
Carnavalesk Kerstmatinee 
14.00 tot 17.00 uur 
 
Donderdag 19 december 
Kerstdiner 
16.30 uur ontvangst 
Kosten € 24,95 inclusief 2 drankjes 
opgeven in restaurant voor  
10 december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
Maandag 6 januari   
Driekoningen zingen  
14.00 tot 16.30 uur 
 
Vrijdag 10 januari 
Seniorenorkest ‘Ons Hermenieke’  
14.30 tot 16.30 uur 
 
Zondag 2 februari 
Optreden Koor Quinza uit Poppel  
14.30 tot 16.30 uur  
 
Verkoop 
 

Donderdag 23 januari  
Fitts mode verkoop  
10.00 tot 14.00 uur  
 

Vaste weekactiviteiten (per 1-1-’20)  
 

Maandag:  
D’n Inloop                          10.00 -11.30 
Barakken            10.00  -11.30 
Uurtje Klassiek            10.00 -11.30 
(Om de week) 
Schilderclub             14.00 -16.30 
Sjoelclub                         14.00 -16.30 
Dinsdag:   
Wandelclub                     10.00 -11.30 
Creatief Café             10.00  -11.30        
Bakkerij                 14.00 -16.30 
Handwerkclub             14.00-16.30 
Woensdag: 
D’n Inloop             10.00-11.30  
MBVO-groep 1                 10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Bingo                                14.00-16.30 
Donderdag:  
D’n Inloop             10.00 -11.30  
Creatief Café             10.00-11.30 
Atelier                              14.00-16.30 
Wandelclub             14.00-16.30        
Vrijdag: 
D’n Inloop             10.00 -11.30 
MBVO-groep 1                10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Matinee (In even weken) 14.00-16.30 
Vrouwen Clubke             14.00 -16.30  
(In oneven weken) 
Mannen Café             14.00 -16.30 
(In oneven weken) 
Indoor Boules                  14.00 -16.30 
(In oneven weken)  
Zaterdag: 
Eucharistieviering            16.00-17.00 
(In oneven weken)   
Zondag:  
Samen zingen/Karaoke   14.30 -16.00 
(In oneven weken) 
Matinee Vrienden van      14.30-16.30 
De Bijsterstede (volgens overzicht)  
 

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 
13 december t/m 6 februari 

 

18 - Kerstbingo - 14.00 
21 - Eucharistieviering - 16.00 
22 - Zondagmatinee met optreden  
       van koor ‘Joy’ - 14.00 
24 - Kerst Eucharistieviering - 15.00 
24 - Kerst optreden van 
       Dhr. Schapendonk - 18.30  
31 - Oudejaarsmatinee met optreden                                       
       van Jurgen Jonkers - 14.00 

 
 
 

04 - Eucharistieviering - 16.00 
05* - Zondagmatinee met optreden  
        van Peter Dons - 14.00 
06 - Driekoningen zingen - 14.00 
10 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Hetty Hoevenaars - 14.00 
18 - Eucharistieviering - 16.00 
19 - Samen zingen/Karaoke - 14.30 
24 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Ons Hermenieke - 14.00 
 

● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van 
   wijzigingen. 

 

 

 

01 - Eucharistieviering - 16.00 
05* - Zondagmatinee met optreden  
        van Bart van Loon - 14.00 
07 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Peter van Berkel - 14.00 

 

* Deze matinee optredens worden gesponsord 

door Stichting Vrienden van de Bijsterstede.  
Voor gasten geldt een entreeprijs van € 4,-  

 
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:    09.00 - 11.30 
Warme maaltijd: 12.00 - 13.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oudjaarsmiddag
Dinsdag 31 december. Van 14.30 tot 19.00 uur.

Met optreden van John Desmares, loterij, eten en drinken.

Met welzijnspakket gratis!
Zonder welzijnspakket € 10,- entree, graag vooraf opgeven bij Welzijn.
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Dag lezers en buurtgenoten,
De feestdagen staan weer voor de deur en voor veel mensen zijn dit spannende 
dagen. mensen die iemand verloren hebben worden hier vaak extra mee 
geconfronteerd tijdens de feestdagen. Alleenstaanden en wijkbewoners die wat 
minder goed zijn in sociale contacten, ervaren vaak een enorme eenzaamheid in 
deze tijd.

Gezinnen en personen die met een minimum rond moeten komen, kunnen voor 
moeilijke keuzes komen te staan. Wat is verstandig, en komt dit overeen met het 
sociaal wenselijke en de persoonlijke emoties? Wanneer je iemand uitnodigt, doe 
dit dan vanuit je hart en omdat je tijd met die persoon wil doorbrengen. Wanneer 
je aandacht, liefde, geld, eten of goederen geeft aan mensen waarvan jij vindt dat 
die het gebruiken kunnen, doe dat dan ook vanuit je hart. Wat het ook is, wanneer 
het vanuit het hart komt is het goed. en laat aan de ontvanger over wat die ermee 
wil doen. kijk niet vreemd op wanneer jouw gegeven jurkje of trui niet gedragen 
wordt maar juist dat aftandse kledingstuk. mensen met verdriet, armoede en 
weinig sociale contacten hebben vaak het gevoel geleefd te worden. Door hun 
omstandigheden is het vaak zo moeilijk om die dingen te voelen en te doen die 
belangrijk zijn voor hun eigenwaarde. er is vaak het gevoel te moeten voldoen 
aan allerlei sociale conventies in plaats van het vertrouwen er onvoorwaardelijk 
te mogen zijn. 

Inzamelingsactie van voedselproducten door Parochie Peerke Donders
er wordt elk jaar een inzamelingsactie van voedselproducten gehouden. De 
actie gaat uit van de jongerengroep de mandala van de Parochie Peerke 
Donders. Dus als u iets kunt missen, graag. De producten moeten lang 
houdbaar zijn, in ongeopende verpakkingen en geen alcohol of vlees bevatten. 
er wordt een leuk pakket van gemaakt dat wordt uitgedeeld aan de minder- 
bedeelden. u kunt het inleveren bij het Parochiecentrum van Peerke Donders, 
Hoefstraat 201 van 09.00 tot 11.30 uur, elke werkdag t/m 16 december. of op
15 december om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk. eventueel kan dit ook bij De 
Wissel in de Leliestraat 49 (let op de openingstijden, dus tot 13 dec. 17.00 uur). 
meer informatie bij : renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl of op 
: www.parochiepeerkedonders.nl 

Wijkraad Loven-Besterd geeft vanuit het hart omdat we samen met jullie, de  
wijkbewoners, onze wijk nog mooier willen maken. Zodat het gevoel er onvoor-
waardelijk bij te horen gemeengoed wordt. De activiteiten die we organiseren 
zijn laagdrempelig, gratis en iedereen is welkom. sterker nog, zonder jullie 
aanwezigheid is er geen activiteit. 

Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 8600 

 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Didi Gloudemans: d.gloudemans@dewever.nl 
Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600 

Vaste activiteiten:  
 

Maandag 

Wandelgroep 10.00 – 11.30 uur 
€ 2,50 per keer 

Bibliotheek 
Leestafel         10.30 – 11.45 uur 

Kleding herstellen 
Leestafel         14.00 – 16.00 uur 

Wijkbingo 
Welzijnsruimte Piazza  
                        14.15 – 16.00 uur 
Bingokaarten € 5,- per stuk 

Dinsdag 

Koor               10.00 – 11.30 uur 
€ 2,50 per keer  

Rikken 
Welzijnsruimte Piazza  
                        19.00 – 21.00 uur 

 

 

 

 
 
Woensdag 

Gym  
Welzijnsruimte Piazza  
                         10.30 – 11.30 uur 
Deelname € 2,50 per keer 

Vrijdag 
Hobbyclub 
Welzijnsruimte Piazza  
                         10.00 – 11.30 uur 
Deelname € 2,50 per keer 

Luisteren vanuit je leunstoel 
Vergaderruimte 10.30 – 11.30 uur 
Let op: enkel in de even weken! 

Breiclub 
Leestafel           14.30 – 16.00 uur 

 

U kunt de Meedoenregeling gebruiken bij Padua. 
Kijkt u voor de extra activiteiten op onze Facebookpagina: 
                                 fb.com/paduatilburg 

 

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

 
 
Donderdag 9 januari 2020 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 16 januari 
Film 100 jaar Elfstedentocht 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 6 februari 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 3,50 
 
Donderdag 20 februari 
Optreden  
Leuk Amusement carnaval 
Van 15.00 tot 16.30 uur.  € 3,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagelijks geopend van 
8.00 tot 19.00 uur. 

 
Loop eens binnen voor onze 

lunchaanbiedingen, 
hapjes, thema-avonden 
of voor een kopje koffie 
met iets lekkers erbij. 

 
Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur 
65+ € 8,35 gasten € 11,25 

 
Volg ons ook op facebook 

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. 
 

 De Wever  De Wever

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  

8 januari: Nieuwjaarsreceptie met presentaties wijkactiviteiten
kom naar onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari om 19.30 uur in 
mFA Het spoor. We beginnen die avond met korte, 3 minuten durende 
presentaties van activiteiten in onze wijk. We nemen je in vogelvlucht mee 
door onze wijk en laten je zien hoe bruisend die is. Heb je ook wat te vertellen, 
meld je aan bij ronald 013 - 5439360. of ben er gewoon bij die avond en vertel.
Na de presentaties speelt De kofferband (liveband van olmer steegh, sociaal 
werker van Contourdetwern in De Wissel, zie p.16) en vieren we samen het Loven-
Besterd-Buiten zijn ('Buiten' = onze wijk: kapitein Hatterasstraat en omgeving).

Wij waarderen onze vrijwilligers enorm en zetten ze in het zonnetje in december. 
Aansluitend nemen we ze mee uit eten in februari. Wil je ook iets betekenen voor 
de wijk? We horen het graag.

Buurthuis De Wissel 
kom ook eens buurthuis naar De Wissel om samen kerststukjes te maken en een 
bakje koffie te drinken. Daar hoort u ook welke activiteiten er zoal in de buurt te 
doen zijn. Zoals een keer in de maand 'koken voor de wijk' en voor € 3,50 kunt u 
een driegangenmenu eten.

De wijkraad wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gevoel van 
thuiskomen in Loven-Besterd-Buiten. 
Leden Wijkraad Loven-Besterd: marion, Yvonne, ilse, marianne, Gerrit, ronald.

De Wissel: een gezellige ruimte om andere mensen te ontmoeten. Voor jong en oud 
toegankelijk. Openingstijden: dinsdag 09.00 - 17.00 uur, woensdag 11.30 - 17.00 uur, 
donderdag 09.00 - 17.00 uur, vrijdag 13.00 - 17.00 uur.
Activiteiten in De Wissel zie : www.contourdetwern.nl ga naar: dit-zijn-we/teams-
werkgebieden en klik op Tilburg-Oud-Noord/De Wissel
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul 
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

GEMEENTENIEUWS

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

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

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

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

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

Download de gratis app op uw smartphone.

Bij het Hasselts uurtje komen 
bewoners en professionals uit 
Goirke-Hasselt-Bouwmeester-
buurt bij elkaar. Tijdens dit uur 
kunt u ideeën en ervaringen in 
de wijk delen en u krijgt informa-
tie over actuele ontwikkelingen 
in de wijk. Lijkt het u interes-
sant? Kom dan een keer langs bij 
het Hasselts uurtje. 

Het Hasselts uurtje vindt elke 
eerste donderdag van de maand 
plaats van 12:30 - 13:30 uur in 
het Wijkcentrum De Poorten, 
Hasseltstraat 194. Aanmelden is 
niet nodig en het Hasselts uurtje 
is gratis. De eerstvolgende keren 
zijn 6 februari en 5 maart.

Gezocht: betrokken bewoners Strengere handhaving 
De gemeente gaat 'hufterig gedrag' strenger 
aanpakken. Voorbeelden hiervan zijn hinderlijk ver-
keersgedrag, het dumpen van afval in de natuur en 
het 'bijplaatsen' van afval bij containers en milieu-
parkjes in de wijk. 

Bijplaatsen wil zeggen dat er afval wordt neergezet 
naast volle of kapotte containers, en dat is verboden. 
Wie dit doet riskeert een flinke boete. Veel bewoners 
ergeren zich aan de rommel rondom de vuilcontai-
ners bijvoorbeeld bij het Nassauplein en het Bart van 
Peltplein. Als u een bijplaatsing ziet, merkt dat een 
container vol zit of niet goed functioneert, meld dit 
dan via de BuitenBeter-app of via www.tilburg. nl. 
U kunt ook 14013 bellen.

De gemeente is op zoek naar plekken voor muurschilderingen. Waar 
kan een kunstwerk de wijk opfleuren? De enige voorwaarden zijn, 
dat de muur zichtbaar is vanaf de openbare weg, onderdeel is van de 
openbare ruimte en dat er veel verkeer langskomt. Kent u zo'n plek? 
Geef dan de exacte locatie door aan de gemeente via 
experimenten@tilburg.nl.

Oproep plekken voor 
muurschilderingen

Donkere Dagen
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn 
zij minder zichtbaar en kunnen dus gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Bewoners 
moeten het inbrekers niet te gemakkelijk maken. Een leuke manier om erachter te komen hoeveel u weet over 
inbraakbeveiliging is de inbraakchecker op www.inbraakchecker.nl. 

 Tips van Buurtpreventie

• Geef de woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.

• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit  
   gaat laten.

• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.

• Leg waardevolle spullen uit het zicht.

• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.

• Bel direct 112 bij een inbraak op heterdaad. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te 
   pakken. Is de situatie niet dringend, maar wel verdacht? Bel dan de politie via 0900-8844.

• Tot slot: wacht niet totdat u slachtoffer wordt, maar zorg voor goed hang-en-sluitwerk. Met een erkend Politie 
    keurmerk heeft u tot 80% minder kans op een inbraak. Verschillende inboedelverzekeringen geven korting als  
    uw  huis PKVW-gecertificeerd is.

Vuurwerk: wat moet u 
weten?
Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw. Helaas zorgt 
het soms voor overlast en zijn er jaarlijks (ernstig) 
gewonden en soms zelfs doden te betreuren. Vaak 
doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat 
met vuurwerk of doordat het (meestal zware) 
vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Daarom 
hier enkele regels op een rij, zodat het voor ieder-
een een mooie jaarwisseling kan worden. 

Vuurwerk kopen en afsteken
Vuurwerk kopen kan op 28, 30 en 31 december. 
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur 
mag u vuurwerk afsteken. Bepaald vuurwerk, uit 
categorie F1, mag het hele jaar door verkocht én af-
gestoken worden. Onder categorie F1 vallen onder 
andere Bengaalse fakkels, grondtollen, sterretjes en 
knetter pellets. 

Klachten vuurwerk
Bel de politie (0900 8844) voor klachten over het 
afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. 
Of als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt 
verkocht of opgeslagen. Liever anoniem melden? 
Bel dan 0800 7000. 

Bel de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant 
073 681 28 21 in geval van een brandgevaarlijke 
situatie bij een verkooppunt of een vermoeden 
daarvan.

Maak direct een melding bij de gemeente in geval 
van vervuiling of vernieling door vuurwerk. Of 
gebruik de BuitenBeter app.

Afval vuurwerk
Afval van vuurwerk kan bij het restafval (het grijze 
deel van uw duocontainer of uw flatcontainer). 
Maak het eerst nat met water zodat het niet meer 
kan branden.

Kijk voor meer informatie over vuurwerk op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.
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Activiteiten in de wijk(centra)

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

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

13 december: Mama Mia 2 (here we go again)
Het filmseizoen in De Poorten is bijna niet 
compleet te noemen zonder Meryl Streep en 
zonder een mooie feelgood film in december. 
De keuze voor deze film past dan ook precies.
De cast voor dit vervolg op de succesvolle  
musical-film van al weer tien jaar terug is zelfs 
uitgebreid met oude rot Cher. Bijna twee uur 
kijk- en luistergenot met de evergreens van ABBA!

10 januari: Celle que vous croyez
Juliette Binoche in een mooie rol van een moderne vrouw die klem komt te zitten tussen nep 
en echte liefde: Je bent een vrouw van 48, gescheiden en hebt een los-vaste vriend. Om hem 
wat in de gaten te houden zoek je contact via Facebook, maar hij wil alleen maar contact via 
vrienden die hij persoonlijk kent. Je creëert een nep-profiel met een foto van een 24-jarige en  
zoekt contact met zijn beste vriend. Dat klikt, maar wat niet gepland was: er ontstaat een 
gepassioneerde relatie tussen de vriend van de vriend en het nep-facebookprofiel. 
                                                                                                                                                                                                                       Volgende film: 14 februari

Films in De Poorten

Films 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: receptie De Poorten, aanvang films 19.30 uur, zaal open vanaf 18.45 uur. 

Wijklunch Het Spoor

Weggooien? Mooi niet!
is de slogan van Repair Café Nederland.

Ook in De Baselaer is een Repair Café actief. 
Elke derde zaterdag van de maand (behalve 
in december, juli en augustus) van 11.00 tot 
13.00 uur kunt u terecht om samen spullen 
te repareren. Huishoudelijke apparaten, 
speelgoed, kleding, een verlengsnoer, etc.  
worden makkelijk weggegooid als ze het niet  
meer doen, maar vaak is het nog best te  
repareren. Goed voor het milieu en voor  
uw portemonnee! 

Als tegemoetkoming in de kosten kunt u een  
vrijwillige bijdrage naar vermogen deponeren  
in onze spaarpot.

Naast het repareren hebben we ook een weg- 
geef-/ruiltafel. Hier kunt u overbodige, maar  
nog bruikbare, spullen kwijt waar anderen  
misschien weer blij mee zijn. En misschien 
vindt u ook wel iets dat uzelf, uw kinderen of 
kleinkinderen nog kunnen gebruiken. Denk aan 
boeken, speelgoed, kleding, zelfs houdbare 
levensmiddelen, spullen waar u op uitgekeken 
bent... Het moet wel op een tafel passen! 
Alles wat overblijft gaat naar goede doelen.

Volgende Repair Café, 18 januari
In december is er, vlak voor Kerstmis, geen 
Repair Café. Maar vanaf 18 januari 11.00 uur 
bent u weer welkom om onder het genot 
van een kopje koffie of thee eens te komen 
repareren of ruilen.
Repaircafe wordt ondersteund 
door de Wijkorganisatie De Ring.

Voor de kerstviering is er een verlichte 
fietstocht door de buurt. Dus iedereen 
die zijn fiets verlicht, mag met ons 
meefietsen. Kinderen onder de 10 jaar 
onder begeleiding van een volwassene. 

Han Dillen van de Hout: We fietsen gezellig  
achter de kerstman aan die op een verlichte  
kar zit met vrolijke kerstmuziek. Graag laten 
weten als je meefietst, zodat wij weten met 
hoeveel personen we gaan i.v.m. de veiligheid.
 

Jessica den Hartog, artist in residence

Hoe kun je plastic afval transformeren 
tot een esthetisch materiaal? 

In deze vraag vinden designer Jessica den Hartog  
en Schônste wijk elkaar. Zij gaat o.a. aan de 
slag met de plastics die wij van wijkgenoten 
gedoneerd kregen. Ze onderzoekt en 
experimenteert op mogelijkheden om werken 
van esthetische waarde te maken voor de wijk. 

Jessica werkt met HDPE plastic, oftewel type 2,  
dat zijn de jerrycans, schoonmaakflacons, enz.  
Op basis van dat materiaal ontwikkelde ze een  
kleur- en materialenbibliotheek, ReColored. 
Haar onderzoek bundelde ze in het prachtige, 
gelijknamige boek met als kern de recycling 
van kleur. Jessica heeft de kennis en biedt 
nieuwe inzichten in het gebruik van circulaire 
kunststoffen. Zij werkt graag samen met 
andere designers en de industrie en is ook  
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Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

Nieuws 
van Schônste 

wijk

Repair Café in De Baselaer

gecharmeerd van wat wij hier in de Hasselt 
proberen te doen en is daarbij graag betrokken. 

Programma Schônste wijk 
Op dit moment werken we aan een mooie 
programmering, thema Urban, met een 
hoogtepunt in het voorjaar. Er zijn (amateur)
kunstenaars uit de wijk betrokken en BS De 
Vijf Hoeven en BS Cleijn Hasselt haken aan 
met hun naschoolse activiteiten. De leerlingen 
trekken de wijk in, gaan naar de werkplaats 
en werken bij lokale (amateur) kunstenaars. 
In het voorjaar wordt ook de muurschildering 
in de Textielstraat opgeleverd door kunstenaar 
Ton Lammers. We hebben er dan drie, we 
willen er meer en daar gáán we voor! 

Meedoen of op de hoogte blijven? 
Abonneer je op de (digitale) nieuwsbrief, word 
lid van de Facebookgroep, check de website 
en lees wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 

22 december, kerstviering met fietstocht en kerstpakketjes Textielbuurt
Activiteitengroep De nieuwe jordaan organiseert ook dit jaar weer een gezellige kerstmarkt in de Textielbuurt/straat. Met  
kraampjes met hapjes en drankjes en een rommelmarkt, zodat de mensen gezellig even kunnen snuffelen. De kerstman deelt  
cadeautjes uit aan de kinderen. De kids kunnen glittertattoos laten zetten en ook is er tijd om op de foto te gaan met de kerstman.

De fietstocht begint om 18:30 uur in de  
Textielstraat. Bij terugkomst in de Textielstraat  
begint de kerstviering rond 19:00 uur. Op het  
eind van de viering, rond 21.30 uur, gaan wij  
kerstpakketjes verloten. (Zie onderstaande oproep.)

Inzameling van houdbare producten
Ook dit jaar willen wij weer uw bijdrage 
vragen bij het inzamelen van onze houdbare 
producten. Maak uw kast eens leeg en kijk 
wat u niet meer gebruikt. Wij zijn er blij mee 

en delen het uit tijdens onze kerstviering 
op 22 december. Bijvoorbeeld pasta, soep, 
fruit, groenten in pot of blik, shampoo, zeep, 
parfum, alle dingen die lang houdbaar zijn, 
in ongeopende verpakking. Inleveren bij de 
Textielstraat 80 of 86, tot 20 december.

Er zijn nog een paar plaatsen voor de 
kerst-rommelmarkt. Opgeven en informatie 
kerstmarkt/viering/inzameling 
: hantonlove@hotmail.com

Schônste wijk begint al aardig wortel te schieten in de wijk én in de stad. Designer Jessica den Hartog  
werkt tijdelijk mee aan onze Schônste wijk en in het voorjaar komt er een groter evenement. 

Jessica den Hartog

Contact: Saskia Dellevoet, cultuuraanjager & 
projectleider Schônste wijk i.o.v. Art-fact- 
Buurtcultuur Tilburg : 06 40 05 65 96
: saskiadellevoet@gmail.com  
: schonstewijk.nl 

: fb.com/groups/schonstewijk. 
Jessica den Hartog : jessicadenhartog.nl

Winteropening Werkplaats Van Bylandtstraat 25 
Sinds augustus 2019 heeft Schônste wijk een 
werkplaats in het oude fabriekspand aan 
de Van Bylandtstraat 25. Nu de winter in 
aantocht is, wordt het er te koud om er hele 
dagen te zitten. Daarom is de werkplaats 
de komende tijd alleen op afspraak en voor 
geplande activiteiten geopend, zoals voor de 
wekelijkse plasticdonaties. De aangepaste 
tijden vind je op Facebook en op de website.

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

Iedere maand wordt er in MFA Het Spoor een wijklunch 
georganiseerd. Dit is allemaal mogelijk met hulp van een aantal 
vrijwilligers, en ook dankzij de bijdragen van Verrijk je Wijk (van 
wijkraden Loven-Besterd en Theresia) en ContourdeTwern.

Om 12.00 uur begint de wijklunch met een lekker kopje soep, 
een eitje en een rijk gevuld buffet met allerlei soorten broodjes, 
krentenbollen, bolussen, eierkoeken e.d. Er zijn altijd verschillende 
soorten vleeswaren en diverse soorten kaas. Iedereen kan genieten van deze lunch.

De wijklunch is van 12.00 tot 13.15 uur en kost € 2,50 per persoon. Deze bijdrage moet vooraf  
betaald worden bij Het Spoor, dit kan t/m de donderdag voor de wijklunch. De ene keer  
hebben wij een activiteit na de lunch, bijvoorbeeld sjoelen, een quiz, bingo; andere keren 
is er muziek tijdens en na de lunch. 

Kerstlunch  
De Kerstlunch is op 14 december dit jaar, en na de lunch kan iedereen een kerststukje gaan 
maken. Er wordt dan gezorgd voor oase, veel groen, bloemen en diverse kerstattributen. Dit is 
altijd een geweldige activiteit, want bijna iedereen wil een kerststukje mee naar huis nemen.

Wijklunch 2020 
Alle vrijwilligers van de wijklunch hopen dat deze activiteit nog lang door kan gaan. Data  
wijklunch in 2020, altijd op zaterdag in Het Spoor: 25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 
30 mei, 27 juni, in juli geen wijklunch, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november, 
19 december kerstlunch.                                                                Zie ook WTON agenda pagina 14.

                 Aanmeldstrook Kerst Inn De Baselaer, 26 dec. 2019 van 13.00 tot 19.30 uur. Aanmelden voor 16 dec. 

Naam:   ----------------------------------------------------------------------         leeftijd:   ----------- 
Adres:   ----------------------------------------------------------------------
Postcode:   ----------------                     Plaats:    ------------------------------------------------------
Deze strook inleveren bij de receptie van wijkcentra: De Baselaer, Het Spoor of De Wissel

                 Kerst Inn De Baselaer, aanmelden voor 16 december
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19:  10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, thema fakenews,  
                                                  StemmingMakerij, BLenKM3 
20:  10.00u, Bekendmaking Stadsfotograaf 2020 +  
                  Opening expo 'Transitie in Tilburg', BLenKM3
         20.30u, ParaBIEBop, Paradox, BLenKM3 
21:  ! geen Repaircafé, De Baselaer8
        20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
            22 dec. 2019, t/m 1 jan. 2020, Vieringen met 
         Kerstmis 2019, Parochie Peerke Donders, zie p. 4 
22:  16.00u, CHRISTMASTREES het Theresiaplein, SST6
        2x per dag dj-workshop, Ontdekstation01313
       18.30u, Kerstviering Textielbuurt, ANJ4
24:  17.00u, Kerstdiner, Raakveld
        18.00u, Fakkels voor Vrede, Pieter Vreedeplein
25:  12.00u, Kerst-in, St. Aoda2
26:  12.00u, Kerstlunch en samen zingen, SST6
        13.00u, Kerst Inn, De Baselaer8,     
                               zie aanmeldstrook p. 13  voor 13 dec.
            25 en 26: 09.30u, Kerst Antiekmarkt Koepelhal,  
                                                       www.vlooienmarkten.nl18
29: 09.00u, Vlooienmarkt Kaatsheuvel-de Werft, dElijn12          
         15.00u, Optreden van de Fanfaretten, Raakveld
31:  14.30u, Oudjaarsmiddag Den Herdgang7, zie p. 10
21 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020, 11.00u, Kerstvakantie- 
       activiteiten Ontdekstation01313,                                                              
                                             1e kerstdag en  1 jan. gesloten
19 dec . 2019 t/m  5 jan. 2020, IMB1: gesloten
2020 Januari 
   3:  16.00u, Nieuwjaarsreceptie in de stadstuin, SST6
   5: 09.00u, Vlooienmarkt Loon op Zand-de Wetering, dElijn12    
   7: 14.00u, Afsluiting expositie door weth.  E. Lahlah , SST6
   8: 10.00u, Klankontspanning, IMB1
        19.30u, Nieuwjaarsreceptie wijkraad  
                                                           Loven-Besterd, zie p. 11
   9: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, thema technologie  
            en mensenrechten, StemmingMakerij, BLenKM3
10: 19.30u, Filmavond, De Poorten8
12: Nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie Orpheus  
                                           en Lamarotte Jazzband, De Baselaer8
16: Deadline artikelen editie februari WTON
        10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
17:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
18: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
23: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        10.00u, Meet & Greet BOOTS, BLenKM3
        17.00u, Workshop Koken, IMB1
25:  12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
29: 10.00u, Inloopochtend ‘Borstkanker’, IMB1
        19.00u, Mannenavond: mannen en kanker, IMB1
30: 10.00u, Mindfulness, IMB1
        10.00u, Easy Yoga, IMB1
        13.00u, Palliatief spreekuur, IMB1
Februari
  1:   20.30u, Verbroederingsfeest 
                     C.V. de Tunnelplekkers, Boerke Mutsaers
  6:  Carnavalseditie februari WTON
  9:  09.00u, Vlooienmarkt Goirle-de Haspel, dElijn12
14:  19.30u, Filmavond, De Poorten8
15: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
16: 14.00u, TOF Feest
                     C.V. de Tunnelplekkers, Boerke Mutsaers
21:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8
29:  12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8

Wijkraden

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Agenda

Wijkinformatie

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. Programma's meestal        
                gratis, aanmelden/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/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
12dElijn = deevenementenlijn.nl   13ontdekstation013.nl  14paperpassion.nl/knitenknot.nl  15stadscampingtilburg.
nl/buurtcamping en spoorparktilburg.nl  16koolenenkoolen.nl  17schonstewijk.nl  18www.vlooienmarkten.nl

Agenda
ExPOsITIEs
TextielMuseum: t/m 30 aug. 2020, Bloed, Zweet en 
Garens, textiel voor de LocHal; t/m 1 maart 2020, 
Black & White; t/m 10 mei 2020, The Art of Lace,  
Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen'.
Galerie Atelier Pjotr: t/m april 2020, Expositie “Een 
keur van technieken” Wo: 10.00u en 14.00u, Lessen 
schilderen en boetseren o.l.v. Peter Verbraak.
De Poorten8:  t/m 20 dec, Expositie Natuur- 
verschijnselen van Marian Ligtvoet. 
Galerie De Roos: dec, Beelden van Roos 
Mannaerts en foto's Rudi Klumpkens. 
Escape Rooms Dolfijn: Nemo en Hotel Akasaka.
LocHal, Stadsbalkon: t/m mei 2020, Expositie 
STILLLEVEN, openingstijden: lochal.nl, BLenKM3.
ssT6 : 10 Dec. 2019 t/m 7 Jan. 2020, 
PosterExpositie: "Verdraagzaamheid".
WEKELIJKSE WIJKACTIVITEITEN 
Stichting Stadstuin Theresia6:
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
Bouwmeesterbuurt: 11.00u, Wandelclub, zie p. 16
Wijkcentra: zie p. 16
De Poorten8: ma, di, do, Vrijwilligerspunt Oud-Noord
                          wo:  08.30u, Ontbijt  
                                   08.45u, Vrouwenkracht, zie p. 16
                                   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  
                                                                            ondersteuning
                                  19.30u, Computer-inloop 
                          wo:   13.00u, Volksdansgroep Shalom
                          do: 10.45u, Gymclub Fit-Oud
                                  14.00u, Bingo
De Wissel8: do: 12.00u, Lunch
Woonzorgcentra: zie p. 10 en 11
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo       
                                  even weken op wo: 14.30u, Bingo
De Bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
Joannes Zwijsen7: eerste do vd maand: 15.00u, Bingo
Padua7: ma: 14.15u, Wijkbingo
December
12:  10.00u, Workshop Bloemschikken,             
                                                                 thema Kerst, IMB1
        10.00u, Mindfulness, IMB1
        15.00u, Workshop kerststukjes maken, JZ7
        19.00u, Bondgirls, IMB1
13:  19.30u, Filmavond, De Poorten8
14:  12.00u, Kerst-Wijklunch5, Het Spoor8
        16.00u, Kerstmarkt Dongen, Koolen&Koolen16
        20.30u, PREMIÈRE De Première, Eveline van        
                 Rijswijk, Theater De Nieuwe Vorst, BLenKM3
15:  12.00u, Kerstoptreden Trombonino’s, Spoorpark15
         13.00u, Kerstbingo, St. Aoda2
        20.30u, My Propane, Powerized            
                                           en Kid Harlequin, Hall of Fame11
16: 19.30u, Thema-avond: ‘Je partner heeft    
                    kanker maar hoe gaat het met jou’, IMB1
18:  09.30u, Lezing in het Paviljoen Podium, SST6
        14.00u, KBO-Brabant kerstconcert, Lucaskerk
        14.00u, Kerstbingo De Bijsterstede7, zie p. 10
18 en 19: Sponsorloop Rode kruis, zie p. 6

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 
gratis bezorgd in de wijken Loven-Besterd, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, 
Groeseind-Hoefstraat te Tilburg. U ontvangt 
de WTON als u geen NEE-NEE sticker heeft. 

Wilt u geen reclame (als u dat wel wilt moet  
u daarvoor per 1 januari 2020 een JA-sticker 
plakken van de gemeente Tilburg), maar wel 
op de hoogte zijn van het nieuws in de wijk,  
verwijder dan uw NEE-NEE sticker, of neem  
een abonnement op de Wijkkrant Tilburg  
Oud-Noord. Ook mogelijk voor mensen 
buiten de wijk Oud-Noord, meer informatie  
zie websitepagina WTON.

Zonder een sticker op uw brievenbus of met  
de JA-JA sticker krijgt u zeven keer per jaar 
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. U kunt de 
wijkkrant ook lezen of meenemen in Oud-Noord 
bij de wijkcentra: De Wissel, Het Spoor, De 
Poorten en De Baselaer. Woonzorgcentra: 
Padua, De Bijsterstede, Den Herdgang en 
Joannes Zwijsen. Bij ondernemers in de wijk 

WTON in 2020 geen acht keer maar zeven keer per jaar 
Door een aantal recente veranderingen omtrent de bezorging van de Wijkkrant Tilburg  
Oud-Noord heeft de redactie de uitgave-aantallen verlaagd van acht naar zeven keer per jaar. 
Vanaf 2020 gaan vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen in de wijk de WTON bezorgen. 

o.a.: Tapijttegelhuis Tilburg, Spijkers Fietsen, 
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, CNGO,  
Tante Pollewop, Kringloop Tilburg of bij  
supermarkt Plus-Besterd.

Adverteerders
De wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan zonder 
adverteerders niet blijven bestaan. Wilt u  
adverteren, of kent u ondernemers die willen  
adverteren? Vraag het aan de sponsoren van 
uw vereniging of stichting. Via de wijkkrant 
steunen ze ook u, zodat u uw activiteiten kunt 
aankondigingen en vertellen over de activiteiten 
van uw vereniging of stichting in de wijkkrant. 

De advertentietarieven per advertentie blijven  
hetzelfde, alleen zal bij een jaarcontract (in  
maart betalen voor het hele jaar) een korting  
worden gegeven van 10%.
Tarieven advertenties en uitgavedata 2020 zijn te 
downloaden van de webstiepagina van de  
WTON: persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
wijkkrant-tilburg-oud-noord Bekijk daar  
ook de vacature voor bezorgers van de WTON.

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, Repair Café en andere activiteiten in de 
wijk                                 zie de WTON agenda op pagina 14

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

Wijkraad

Gastvrije ontvangst Inloophuis Midden-Brabant
Bezoek je Inloophuis Midden-Brabant, dan word je welkom geheten door onze gast- 
vrouwen en gastheren. Zij weten vaak uit eigen ervaring wat de impact van kanker is. Je  
kunt met hen een kopje koffie of thee drinken en je verhaal doen. Of praten met andere  
bezoekers. De sfeer is ongedwongen. Een bezoek aan een inloophuis is gratis. Een verwijs- 
brief is niet nodig, een afspraak maken evenmin.

Ik spreek regelmatig met (ex)patiënten die 
kanker hebben of kanker hebben gehad. Of 
met hun naasten en nabestaanden. Dat kan 
soms erg emotioneel zijn. Ik merk echter dat 
praten over gevoelens al een grote troost 
biedt, zo begint een gastvrouw haar verhaal. 
Door over angsten en bezorgdheden te praten, 
worden deze gevoelens een beetje in perspectief 
geplaatst. Daar ligt trouwens waarschijnlijk de  
basis voor het gezegde: "gedeelde smart is  
halve smart." Het simpele feit dat er iemand is  
die naar je luistert en niet meteen wegloopt,  
kan je enorm geruststellen. Haar collega vult 
aan: Als je steeds zit te piekeren over iets 
wordt het vaak alleen maar erger. Iedereen 
herkent dat wel ergens in zijn leven. 

Bij het Inloophuis Midden-Brabant kun je  
terecht om in een huiselijke omgeving over je  
ervaringen te praten. Je kunt er ook terecht 
voor voorlichting, activiteiten en contact met  
lotgenoten. Je kunt er zonder verwijzing en  
zonder afspraak binnenlopen.
Overigens ben je niet verplicht om het erover  
te hebben, hoor! Bij ons gaat het over kanker,  

maar net zo vaak ook helemaal niet! besluiten 
de twee enthousiaste gastvrouwen hun verhaal.

De coördinatrice van Inloophuis  
Midden-Brabant: In januari starten  
we op donderdagmorgen een nieuwe  
groep voor easy yoga. De vraag 
naar deze vorm van ontspanning  
is groot en we zijn blij dat we dit 
samen met een grote groep vrijwillige yoga- 
leraressen kunnen organiseren en aanbieden. 

We organiseren daarnaast ook regelmatig 
thema- of voorlichtingsbijeenkomsten en we  
faciliteren spreekuren van patiëntenorganisaties. 
Ook zijn er professionele vrijwilligers die 
kinderen, jongeren en gezinnen die te maken 
hebben met kanker, ondersteunen. 
En ten slotte is in ons inloophuis ook 
gespecialiseerde zorg beschikbaar, bijvoorbeeld 
van de Wever Thuis. Op onze website staan alle 
activiteiten keurig gerangschikt, sommige zijn 
op genomen in de WTON agenda pagina 14.
  

                      : inloophuismiddenbrabant.nl 

Op 17 oktober 2019 heeft het Zingen voor je leven koor Tilburg het 5-jarig jubileum gevierd.
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Colofon 
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: 
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat, 
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, 
verenigingen, stichtingen en goede doelen  
is plaatsing van een zelfgeschreven artikel 
meestal gratis. Artikelvoorwaarden zie: 
persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 7 keer  
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners 
van Oud-Noord door vrijwilligers 
van wijkverenigingen of -stichtingen.
Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
E-mailadres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Bezorging: in uitgaveweek za. t/m do.
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet 
ontvangen? Mail uw adres naar de redactie, de 
WTON wordt zo snel mogelijk nabezorgd. 
De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;  
De Baselaer. Woonzorgcentra: Padua; De 
Bijsterstede; Den Herdgang; Joannes Zwijsen. 
Diversen: Tante Pollewop; Plus-Besterd; Spijkers 
Fietsen;  Tapijttegelhuis Tilburg; CNGO;  
Kringloop Tilburg; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord. 
Advertenties:

Altijd vindbaar voor de bewoners in uw wijk.
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord  
of mail naar de redactie.
Advertentie inclusief plaatsing op 
adverteerderswebsitepagina van de WTON 
met link naar de website van de adverteerder.
Uitgavedata en Deadline artikelen 2020:

Download de planning 2020, artikelvoor- 
waarden of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de  
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (nood-
zakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De 
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te 
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave 
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw

Verzorging

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

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

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

Hypotheek/Bank

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur
                                     www.tantepollewop.org

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

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

Bezorging editie 2020 Deadline artikelen
1 t/m 6 februari wo. 15 januari
28 maart t/m 2 april wo. 11 maart

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

Kringloop

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

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

Muziek

Lederwaren

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

Jong Nederland

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

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

facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

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

Therapie

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

Uitvaart
Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
Oude Lind 35                               013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
           www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

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

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

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

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

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

Basisscholen

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

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

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

Art-fact                                               art-fact.nl
info@art-fact.nl                          013 53 60 869
Schônste wijk                        schonstewijk.nl
schonstewijk@gmail.com
                           fb.com/groups/schonstewijk

Kunst & Cultuur

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

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

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

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

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

Dieren

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

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

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

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

Bloemen

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

Administratie

Creatieve workshops
Ontdekstation013           06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20,               Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                   www.ontdekstation013.nl
Hennie van Lare, schrijfdocent
                               www.schrijfwerkplaats.com

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

Auto

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

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

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

Evenementen

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

Kindercampus Oculus
Bankastraat 2                             013  543 46 43
oculus@opmaatgroep.com                                                                                                                                              
                              www.kindercampusoculus.nl

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

Kinderopvang

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

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

De Houtloods                         013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
Eetbar De Wagon                 013 203 50 51
                                  www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                           013 542 63 47
johan.cafe@live.nl       www.cafebierings.info

  Horeca

Cafe ‘t Uilennest
Koestraat 125                          013 850 06 63
Maandag gesloten               www.uilennest.nl
Partycentrum Van Opstal 
Koestraat 28                           06  50 50 39 25 
                         www.partycentrumtilburg.nl

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

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

Sport en beweging

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

Tekstschrijver

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

 Supermarkt

Koolen & Koolen organisatie en  
adviesbureau. 
14 dec NIEUW!: Kerstmarkt Dongen 
Inschrijven voor kraam of grondplaats:  
 info@koolenenkoolen.nl          013 580 15 14 
                                       www.koolenenkoolen.nl

Huis en inrichting

De Evenementenlijn V.O.F.                                            
0416 530 502                         06 51 21 79 20
Vlooienmarkten: 29 dec: Kaatsheuvel-de Werft, 
5 jan: Loon op Zand-de Wetering, 9 feb: Goirle-de Haspel. 
info@deevenementenlijn.nl      Inschrijven voor 
kraam/meer info op: www.deevenementenlijn.nl

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

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

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

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

Padua                                   013 540 86 00
Paus Adriaanstraat 60        padua@dewever.nl  

Woonzorgcentra

Kerst: Antiek - Curiosa & Brocante markt
25 en 26 dec:  09.30u, Koepelhal      
kantoor@vlooienmarkten.nl 
                                      www.vlooienmarkten.nl                       

Boerke Mutsaers
Vijverlaan 2                                   
info@boerkemutsaers. nl         013 590 08 08
                                     www.boerkemutsaers.nl

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

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

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

tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor

  Schaepmanstraat 36

  5041 AR Tilburg

tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel 

  Leliestraat 49

  5014 AE Tilburg

tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

Of werken in de Wissel leuk is? Op die vraag kan 

Olmer, sociaal werker, alleen maar volmondig 

‘ja!’ antwoorden. “Werken in dit buurthuis is 

echt heel tof en dankbaar werk. Het is geen 

negen-tot-vijf baan, er gebeurt wel eens wat en 

iedere dag is anders.” Samen met Shannon, Per 

en stagiairs werkt Olmer nu zo’n vijf jaar in de 

Wissel. Samen met veel vrijwilligers organiseren 

ze leuke activiteiten voor de buurt zoals een 

wijklunch, inloop en een sportochtend. “We 

kennen de buurt en de bewoners heel goed. 

We zijn een beetje familie geworden. Naast 

het organiseren van activiteiten, helpen we 

buurtbewoners ook bij het zelfstandig wonen 

in de wijk. Als we bijvoorbeeld weten dat 

meneer Jansen altijd ’s morgens om negen 

uur de gordijnen open heeft, valt het op als de 

gordijnen gesloten blijven. Dan bellen we even 

aan, maken een praatje en kijken wat we voor 

hem kunnen betekenen. De sociale controle 

is groot in de wijk en dat heeft vooral veel 

voordelen. We zorgen voor elkaar. Dat doen 

niet alleen de buurtbewoners, maar ook het 

sociaal werk van  ContourdeTwern.”

Lijkt het je leuk om een keer langs te komen 

in de Wissel? Kom gerust langs voor een 

bakje koffie, thee mag ook. De Wissel zit in de 

Leliestraat 49. 

Training Vrouwenkracht gaat starten! 

De training Vrouwenkracht start weer! 

Vanaf december kun je iedere woensdag-

ochtend van 8.45 - 11.45 uur in de Poorten 

terecht voor: meer leren over budgettering, 

gezonde voeding, koken, sporten en het 

versterken eigen kracht. 

Neem voor meer informatie en om aan 

te melden contact op met Shirley van 

den Broek:  013 464 92 10. Voor deze  

bijeenkomsten betaal je eenmalig € 7,50. 

Gebruik Meedoenregeling is mogelijk.  

Bouwmeesterbuurt beweegt! 

Sinds het voorjaar loopt er wekelijks een 

wandelclub in en rondom de Bouwmeester-

buurt. Wil je ook gezellig meelopen, meld je 

dan aan via: 013 464 92 10 of via mail:

wendyzwekars@contourdetwern.nl. 

Vrijblijvend een keertje aansluiten bij het 

wandelen zonder aanmelding is ook mo-

gelijk. De wandelclub Bouwmeesterbuurt 

start iedere woensdag om 11.00 uur voor 

Biljartcafé Koopman. De route is ongeveer 

vier kilometer in een rustig tempo. 

ContourdeTwern wil alle bewoners 
van Oud-Noord hele fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2020 toewensen!

Werken  in de Wissel

“Wie goed doet, goed ontmoet!”. Dat ver-

telde een bezoekster tijdens het evenement 

Kracht On Tour, waar ook het Vrijwilligers-

punt vertegenwoordigd was. “Ik ben opge-

voed en opgegroeid met de gedachte me in 

te zetten voor een ander. En als je dat doet, 

komt het ook weer terug. En dat klopt, want 

ik ervaar heel veel dankbaarheid en waar-

dering voor mijn inzet als vrijwilliger.” 

Tja, vrijwilligerswerk. Is dat nog van deze tijd? 

Zijn er nog mensen die de tijd en zin hebben 

om iedere week ergens te gaan werken zonder 

ervoor betaald te worden? “Jazeker”, vertelt 

Babiche Klijs, coördinator van het Vrijwilligers-

punt in Oud-Noord. “Maar de omstandigheden 

en het type vrijwilliger veranderen wel. Zo zijn 

er steeds meer vrijwilligers die niet vast willen 

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!

zitten aan iedere week dezelfde werkzaam-

heden. De vrijwilligers van nu doen liever een 

leuke klus en gaan dan weer door. Er zijn ook 

veel mensen die kiezen voor vrijwilligerswerk 

omdat ze, door omstandigheden, lang niet 

hebben gewerkt. Vaak zijn mensen lang ziek 

geweest. Het is dan erg pittig om uit het niets 

weer te gaan solliciteren en ergens volle bak 

aan de slag te moeten gaan. Door te starten 

met vrijwilligerswerk kunnen ze het werk en 

hun inzet opbouwen. Soms rolt daar een vas-

te baan uit, soms een opleiding. Maar sowieso 

altijd een goede persoonlijke leerervaring. Het 

zijn mooie trajecten om te begeleiden.”

Vrijwilligers hebben zo een eigen reden om ‘te 

werken voor niets’. Twan, vrijwilliger bij Auto-

maatje, vindt het heel fijn om anderen te hel-

pen. ”Maar”, zegt hij erbij, “als ik eerlijk ben doe 

ik het ook voor mezelf. Te veel thuis zijn is niet 

goed voor mij. Op deze manier kom ik de deur 

uit, ontmoet ik mensen en kan ik anderen hel-

pen. Het mes snijdt aan meerdere kanten.”

“Ik ben me suf aan het solliciteren maar het lukt 

maar niet”, vertelt Mark. “Maar ik wil niet hele 

dagen afwachten totdat ik eindelijk op gesprek 

mag komen. Ik vind het heel fijn en leerzaam 

om me als vrijwilliger in te zetten. Zo blijf ik be-

zig en bouw ik een mooi cv op. Vrijwilligerswerk 

is ook werkervaring!”

Lijkt het jou ook leuk om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan? Maar weet je niet zo goed waar 

je moet starten? Bij het Vrijwilligerspunt Oud-

Noord helpen we je graag. We kijken wat je leuk 

vindt, waar je blij van wordt en wat past in jouw 

leven. We kijken Tilburg-breed en kunnen be-

middelen bij allerlei organisaties. Van Resto013 

tot De Wever. En van vluchtelingenwerk tot Phi-

ladelphia Zorg. Als je de eerste stap maar zet, is 

het altijd mogelijk om vrijwilligerswerk op maat 

voor je te vinden. 

De beroemde Pippi Langkous zei ooit: “Ik heb 

het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 

kan!”. Dat is het motto van ons werk!

Het Vrijwilligerspunt zit in de Poorten op maan-

dag, dinsdag en donderdag. 

Je kunt ons bereiken via 013 464 92 10, 

vrijwilligerspuntoudnoord@contourdetwern.nl. 

                     

Alvast meer info? 

Kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl. 

v.l.n.r.: Per, Olmer en  Shannon
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zijn mooie trajecten om te begeleiden.”

Vrijwilligers hebben zo een eigen reden om ‘te 

werken voor niets’. Twan, vrijwilliger bij Auto-

-

pen. ”Maar”, zegt hij erbij, “als ik eerlijk ben doe 

ik het ook voor mezelf. Te veel thuis zijn is niet 

goed voor mij. Op deze manier kom ik de deur 

uit, ontmoet ik mensen en kan ik anderen hel-

pen. Het mes snijdt aan meerdere kanten.”

“Ik ben me suf aan het solliciteren maar het lukt 

maar niet”, vertelt Mark. “Maar ik wil niet hele 

dagen afwachten totdat ik eindelijk op gesprek 

om me als vrijwilliger in te zetten. Zo blijf ik be-

zig en bouw ik een mooi cv op. Vrijwilligerswerk 

is ook werkervaring!”

Lijkt het jou ook leuk om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan? Maar weet je niet zo goed waar 

je moet starten? Bij het Vrijwilligerspunt Oud-

Noord helpen we je graag. We kijken wat je leuk 

vindt, waar je blij van wordt en wat past in jouw 

leven. We kijken Tilburg-breed en kunnen be-

middelen bij allerlei organisaties. Van Resto013 

tot De Wever. En van vluchtelingenwerk tot Phi-

ladelphia Zorg. Als je de eerste stap maar zet, is 

het altijd mogelijk om vrijwilligerswerk op maat 

voor je te vinden. 

De beroemde Pippi Langkous zei ooit: “Ik heb 

het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 

kan!”. Dat is het motto van ons werk!

Het Vrijwilligerspunt zit in de Poorten op maan-

dag, dinsdag en donderdag. 

Je kunt ons bereiken via 013 464 92 10, 

vrijwilligerspuntoudnoord@contourdetwern.nl. 

                     

Alvast meer info? 

Kijk op www.vrijwilligerstilburg.nl. 

v.l.n.r.: Per, Olmer en  Shannon
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Of werken in de Wissel leuk is? Op die vraag kan 

Olmer, sociaal werker, alleen maar volmondig 

‘ja!’ antwoorden. “Werken in dit buurthuis is 

echt heel tof en dankbaar werk. Het is geen 

negen-tot-vijf baan, er gebeurt wel eens wat en 

iedere dag is anders.” Samen met Shannon, Per 

en stagiairs werkt Olmer nu zo’n vijf jaar in de 
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wijklunch, inloop en een sportochtend. “We 

kennen de buurt en de bewoners heel goed. 

We zijn een beetje familie geworden. Naast 

het organiseren van activiteiten, helpen we 

buurtbewoners ook bij het zelfstandig wonen 

in de wijk. Als we bijvoorbeeld weten dat 

meneer Jansen altijd ’s morgens om negen 

uur de gordijnen open heeft, valt het op als de 

gordijnen gesloten blijven. Dan bellen we even 

aan, maken een praatje en kijken wat we voor 

hem kunnen betekenen. De sociale controle 

is groot in de wijk en dat heeft vooral veel 

voordelen. We zorgen voor elkaar. Dat doen 

niet alleen de buurtbewoners, maar ook het 

sociaal werk van  ContourdeTwern.”

Lijkt het je leuk om een keer langs te komen 

in de Wissel? Kom gerust langs voor een 

Leliestraat 49. 

Training Vrouwenkracht gaat starten! 

De training Vrouwenkracht start weer! 

Vanaf december kun je iedere woensdag-

ochtend van 8.45 - 11.45 uur in de Poorten 

terecht voor: meer leren over budgettering, 

gezonde voeding, koken, sporten en het 

versterken eigen kracht. 

Neem voor meer informatie en om aan 

te melden contact op met Shirley van 

den Broek:  013 464 92 10. Voor deze  

bijeenkomsten betaal je eenmalig € 7,50. 

Gebruik Meedoenregeling is mogelijk.  

Bouwmeesterbuurt beweegt! 

Sinds het voorjaar loopt er wekelijks een 

wandelclub in en rondom de Bouwmeester-

buurt. Wil je ook gezellig meelopen, meld je 

dan aan via: 013 464 92 10 of via mail:

wendyzwekars@contourdetwern.nl. 

Vrijblijvend een keertje aansluiten bij het 

wandelen zonder aanmelding is ook mo-

gelijk. De wandelclub Bouwmeesterbuurt 

start iedere woensdag om 11.00 uur voor 

Biljartcafé Koopman. De route is ongeveer 

vier kilometer in een rustig tempo. 

ContourdeTwern wil alle bewoners 

en alle goeds voor 2020 toewensen!

Werken  in de Wissel

“Wie goed doet, goed ontmoet!”. Dat ver-

telde een bezoekster tijdens het evenement 
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Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!
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