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Vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 februari is het feest in de wijk en omgeving.  
Veel buurtbewoners van Oud-Noord zijn lid van een carnavalsvereniging 
in tilburg. Vele vrijwilligers van de carnavalsverenigingen hebben zich  
ingezet om voor hun club een mooi carnavalsprogramma neer te zetten. 
De prinsen en hun raden gaan u voor in het feestgedruis. Ook stadsprins Prins Knet d’n irste & 
adjudant Paul zullen de verenigingen, de basisscholen en verzorgingshuizen in Oud-Noord bezoeken. 

Op zaterdag en zondag is er bij parochie Peerke Donders gelegenheid om carnaval in te zegenen in een  
van de vieringen. Trek je leukste outfit aan.

Carnaval is voor jong en oud
Zoals bij C.V. De Kappesientjes. In hun residentie Partycentrum Van Opstal zullen op zaterdagavond speciaal 
voor de jeugd de Brabantse carnavalssensatie Johnny Purple en dj Daani de zaal veranderen in een groot feest. 
Ook is er iedere middag kindercarnaval bij C.V. De Kappesientjes. 
C.V. De Kerkuilen vieren feest in ’t Uilennest, daar is het op zaterdag- en zondagmiddag speciaal voor de  
kinderen, maar iedereen mag binnen komen vliegen.
C.V. De Tunnelplekkers hebben op zondag 16 februari al hun TOF Feest in Boerke Mutsaers, een gezellige  
middag voor iedereen om alvast in de stemming te komen. Op zaterdag 22 februari is er eerst een middag  
voor de kinderen en een feestavond met veel bekende dweilorkesten. 
Nog meer kindercarnaval bij C.V. De Klutskus, activiteitengroep De Nieuwe Jordaan, zie de  
                                                   kinderpagina’s 6 en 7
Zin in een lekkere hap en daarna feesten? Ga dan op zaterdag 22 februari naar het Duvelbal van Gasterij  
de Commanderie. Vanaf 18.00 uur kun je eten bij de foodcorners en vanaf 20.00 uur is het feest met  
kapellen in de tuinkamer en met dj Ruud in het café. 

Voor de ouderen onder ons is er gelegenheid het feest te vieren op maandagmiddag 24 februari bij Café-zaal 
Bierings. Daar organiseert C.V. De Hoekzêlers een leuke middag waar vele orkesten en kapellen zullen binnen  
lopen. Voor ouderen worden ook leuke middagen georganiseerd in de woonzorgcentra. 
                        Lees meer over carnaval 2020 op pagina 2 t/m 7 en in de woonzorgcentra pagina’s 12 en 13

Sla in de tussentijd op zondag 23 februari niet D’n Opstoet over, deze begint om 12.30 uur. En de Kènderstoet 
begint op dinsdag 25 februari om 13.30 uur. Opgeven en meer informatie : www.kruikenstad.nl

21 februari tot en met 25 februari 

 Zòt zèèn in en buiten de wi k

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!!

Tijdelijk bij aankoop 
van een PVC vloer 

deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

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.

Voorbereidingen opening moskee 
Stedekestraat in volle gang

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

Voor Man en Vrouw
 10% 50+-korting                                                      Boek nu: lanette.boekingapp.nl  

LANETTE Huidinstituut
  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:

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,-

Samen maken we onze wijk 
leuker, mooier en gezelliger

Carnaval belooft weer een mooi feest te worden bij C.V. De Kappesientjes.

Expositie Wij zijn urban! in de werkplaats  
van Schônste wijk en plastic evenement  
in het Spoorpark in mei. Lees meer  pagina 9

Oplevering 1e fase van el-feth moskee staat  
gepland op 15 maart 2020. reguliere gebeds-
diensten kunnen dan al plaatsvinden. 
Officiële opening gepland in september 2020. 
Lees verder                                           pagina 10

CARNAVAL 2020 

!! Dit is een websiteversie van de editie februari 2020 van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord bedoelt om te lezen. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming 
van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wilt u deze editie of delen daarvan gebruiken voor eigen belang neem contact op met: Claudia van der Waal: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
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dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 
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C.V. De Kappesientjes bestaat ondertussen alweer 31 jaar. 
Wij zijn blij om jullie te laten weten dat wij nu voor het 
negende jaar carnaval mogen vieren in onze residentie 
Partycentrum Van Opstal aan de Koestraat 28 te tilburg.

Tijdens carnaval 2020 hebben wij vanaf zaterdagmiddag 22 februari 
tot en met dinsdag 25 februari dagelijks diverse activiteiten op het 
programma staan voor zowel jong als oud. We beginnen op zaterdag, 
zondag en maandag om 14.00 uur en op dinsdag om 13.00 uur. 
De toegang is gratis.

Iedere middag zal in het teken staan van kindercarnaval, waarbij 
dagelijks onze mascotte, een Yeti, zich tussendoor laat zien. Daarnaast 
is er dagelijks een springkussen aanwezig. Op zaterdagmiddag hebben 
wij als extraatje een ballonnenclown, die voor de kinderen een 
mooie creatie maakt. Ook zullen wij meerdere dagen schminken en 
glittertattoos bij de kinderen aanbrengen die hierin geïnteresseerd zijn. 

Onze carnavalsvereniging heeft Oudhollandsche spelletjes in bezit, waar we op de zondag- 
en dinsdagmiddag gebruik van maken. Vooral het eendjes vangen is een enorme hit bij 
de kinderen. Voor de dorst en lekkere trek verkopen wij snoepkaarten voor een bedrag 
van € 5,00. Hiervoor krijgen de kinderen diverse lekkernijen en drie bekers ranja. 
Wij organiseren deze kindermiddagen omdat onze carnavalsvereniging kinderen zeer 
belangrijk vindt. De vereniging is namelijk opgericht om de kinderen een veilige en 
fijne plaats te bieden waar zij van carnaval kunnen genieten. Zo is ook ons motto: 

Komt u ook eens naar onze bingoavonden in het Wijkcentrum De Nieuwe Stede, 
Capucijnenstraat 156. Maandelijks organiseert onze carnavalsvereniging een bingo. De 
opbrengsten hiervan worden gebruikt voor de kindermiddagen tijdens de carnaval. 

De zaterdagavond staat ook voor een deel in het teken van de jeugd. We hebben Johnny 
Purple gevraagd een optreden te verzorgen en daarnaast een dj gehuurd, genaamd 
Daani. Zij is vooral bekend van festivals, waaronder Zwarte Cross en Defqon1. 

De andere avonden zijn voor jeugd, jongeren en ouderen, iedereen die een gezellig 
carnavalsfeest wil. C.V. De Kappesientjes en Partycentrum Van Opstal nodigen jullie 
uit om carnaval samen met ons te vieren. Zoals onze oprichters altijd al zeiden: 

Weet je nog niet wat je aan moet trekken of zoek je een passend accessoire bij  
je kostuum? Ga eens kijken bij de kringloop in de wijk. 

Kinder- en dames carnavalskleding bij Tante Pollewop kringloopboetiek. De  
opbrengst van de winkel gaat naar onderwijsprojecten in Kenia en andere  
goede doelen. Meer informatie over de goede doelen van  

Tante Pollewop, kijk op de site : www.tantepollewop.org 
                 Molenstraat 47. Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur. 
                        

Of scoor je outfit bij Kringloop tilburg.
Kringloop Tilburg is een sociale onderneming  

met de maatschappelijke missie: reduce,  
reuse, recycle. Overbodige goederen 

krijgen een tweede leven door hergebruik of 
          recycling. : www.kringlooptilburg.nl 
      www.facebook.com/Kringloop013 of 
 Instagram: @kringloop013 of bezoek de winkel  
aan de Ceramstraat 12. Open: di. t/m vr. van  
10.00 tot 18.00 uur en za. van 10.00 tot 17.00 uur. 
Voor afwijkende openingstijden check Facebook. 

Carnaval bi  C.V. De Kappesientjes 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

De Raad van C.V. De Kappesientjes met opper Bjorn 
(uiterst links) en adjudante Ilona (uiterst rechts)

De jeugd heeft  de toekomst!

Kinderen vermaken zich met Oudhollandsche spelletjes bij C.V. De Kappesientjes. 
Meer kindercarnaval in de wijk zie kinderpagina 6 en 7

Meer informatie: : www.kappesientjes.nl of Facebookpagina: Kappesientjes.
Partycentrum Van Opstal, Koestraat 28, : 06 50 50 39 25, : www.partycentrumtilburg.nl

Tweedehands carnavalsoutfits bij Kringloop Tilburg of
Tante Pollewop kringloopboetiek
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           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

  

C.V. De tunnelplekkers is een open 
vereniging voor jong en oud. Onze feesten 
zijn daarom voor iedereen toegankelijk: voor 
onze leden, maar ook voor iedereen die op 
een gezellige wijze carnaval met ons wil  
vieren, dus ook voor alle bewoners van 
tilburg Oud-Noord. We doen dit al 52 jaar  
met veel plezier bij boerke mutsaers aan  
de Vijverlaan 2, bij het tunneltje onder het  
Station Tilburg Universiteit (vroeger Station  
West). Daarom kunnen we met trots zeggen  
dat we de enige verenging zijn binnen  
carnavalesk Tilburg die een eigen station heeft.
 
 

C.V. De Tunnelplekkers

Opper Ton en adjudant Joop 
van C.V. de Tunnelplekkers.

Naast het carnaval hebben we twee  
fantastische voorfeesten. 
Het muzikaal Verbroederingsfeest dat 
we al gevierd hebben op 1 februari en 
daarnaast op 16 februari het TOF feest 
(Tunnelplekkers Ontvangst Feest). Twee 
feesten die al jaren niet meer zijn weg  
te denken in onze agenda. 
 

Naast onze feesten met carnaval hebben  
we gedurende het jaar diverse activiteiten  
die de Brabantse gezelligheid onder-
strepen. Kortom: een vereniging waar 
carnaval, het gezin en vooral veel plezier  
hoog in het vaandel staan. Wij hopen u  
dan ook van harte welkom te heten op  
een van onze feesten! 

Agenda C.V. De Tunnelplekkers
Zondag 16 februari, 13.00 uur: 
TOF Feest. Gratis toegang. 

Zaterdag 22 februari, 14.00 uur: 
Kindercarnaval met optreden van 

clown Howie. Voorverkoop kaarten bij  
Boerke Mutsaers. Kinderen t/m 12 jaar  
€ 5.00 (incl. chips, een zakje snoep en  
een drankje). Volwassenen gratis. 

Zaterdag 22 februari , 21.00 uur: 
Feestavond met veel bekende dweilorkesten. 
Gratis toegang. 
Meer informatie: : detunnelplekkers.nl

Tot ziens op een van onze feesten bij 
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2.                                  
: info@boerkemutsaers.nl : 013 590 08 08   
: www.boerkemutsaers.nl 

Carnavalskostuum 
Door: Erik Tukker, 
Dierenspeciaalzaak Discus Animo

in deze eerste column wil ik het 
graag eens hebben over honden- 
en kattenkleding. Ons geliefde feest 
in Kruikenstad staat namelijk voor 
de deur; carnaval! Heel tilburg 
kleurt weer groen-oranje en kijkt 
uit naar d’n Opstoet. ik ook! 

Naast de al groen-oranje kleurende 
agapornis (dwergpapegaaien) bij 
ons in de winkel, geldt dit soms 
ook voor andere huisdieren. Met 
name voor honden en katten 
worden er erg grappige carnavals-
outfits uit de kast getrokken 
om ze volledig in de bij ons zo 
geliefde kleuren te steken. Een Amerikaanse trend, net als Halloween en Valentijnsdag, 
waar we onze dierbare viervoeter of gevederde vriendjes maar al te graag bij betrekken. 
Ik geef u groot gelijk hoor. Het is echt niet zo gek wanneer u uw huisdier als een 
volwaardig gezinslid ziet, wel eens zegt hoeveel u van het diertje houdt, en het op 14 
februari verwent met een extraatje. Ik begrijp dan ook zeker wel dat u graag wilt dat uw 
huisdier het carnavalsfeest met u mee viert, want “zòt zèèn is immers zo gèk nòg nie”. 

Eén ding vind ik alleen wel heel erg belangrijk: plezier. Heeft uw huisdier er net zoveel plezier  
aan als u? Wij kruiken en kruikinnen feesten erop los met ons groen-oranje hart, maar zijn  

onze huisdieren er net zo enthousiast over? Of willen wij dit zelf graag? Uw hond mee- 
nemen naar d’n Opstoet raad ik sowieso af. Het geluid en de drukte is veel te over- 

weldigend en zorgt enkel voor stress. Laat uw maatje lekker thuis in de eigen  
veilige omgeving. En wanneer u beide handen vrij heeft, bent u beter in  

staat om de polonaise te lopen! Win-win. 

Wilt u uw hond of kat toch graag verkleden met carnaval? Houd dan 
rekening met het draagcomfort. Wanneer uw huisdier wel in is voor wat 

gekkigheid zal deze het absoluut niet vervelend vinden om een jasje, dekje of 
ander kostuum te dragen en zult u hierbij ook geen gedragsveranderingen 
opmerken. Zorg ervoor dat het kostuum speciaal voor dieren gemaakt  
is, niet te strak zit, geen gevaarlijke onderdelen bevat en uw maatje tijdens  

het dragen niet onrustig of gestrest raakt. Laat uw huisdier er ook zeker  
niet de hele dag in lopen en zorg dat het kostuum alleen zedragen wordt  

wanneer u er zelf bij bent. 
Honden en katten zijn gevoelige wezens en hebben hun eigen waar-
nemingen en emoties, houd deze in de gaten. De foto’s van het carnavals-

kostuum zullen ontzettend schattig en grappig zijn, maar vindt uw huisdier 
dit zelf ook leuk? Zolang u dit belang voor-
opstelt, zal uw huisdier net zo gelukkig met 
carnaval zijn als u en ik dat zijn. Het geluksgevoel  
van uw huisdier is afhankelijk van de keuzes  
die u als eigenaar maakt. 
Voor informatie en advies komt u wellicht wel  
eens in onze winkel aan de Gasthuisring 36-38,  
of heeft u mogelijk bij de dierenarts, fokker,  
vereniging, gedragsspecialist of andere kenners 
geïnformeerd. Wij zullen het er allen over eens  
zijn: het welzijn van uw huisdier staat voorop.

Daarnaast worden de extra knuffels, kusjes 
en cadeautjes die u voor Valentijnsdag geeft,  
natuurlijk ook ontzettend gewaardeerd door  
uw huisdier. 

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

C.V. De Tunnelplekkers 
zoekt bouwers! 
Wij zijn ook heel actief in de bouwhal in de 
Ledeboerstraat 5, waar we waar we bijna 
negen maanden per jaar bezig zijn met het  
bouwen van een praalwagen in de hoogste 
categorie voor de grote optocht tijdens 
carnaval. Zijn er mensen - zelfs die mogelijk 
niks geven om carnaval, maar die het wel  
leuk vinden om creatief bezig te zijn - die  
willen werken in de techniek of op een 
andere wijze geïnteresseerd zijn in het  
bouwen van een carnavalswagen? 
iedereen is van harte welkom om te komen 
kijken. De koffie staat klaar. We kunnen 
altijd extra handjes en voetjes gebruiken.
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Dit heb ik door de jaren heen gedaan met 
familie en later ook met vrienden. Elk jaar 
gingen we weer van Middelburg waar ik 
woon naar Tilburg om carnaval te vieren. En 
we konden altijd wel ergens overnachten.

Tot het moment kwam, dat ik op een dag 
gebeld werd door de voormalige opper Joost 
de Leeuw, die mij de vraag stelde of ik naast 
hem wilde komen staan. Hier moest ik wel 
even over nadenken, maar ik heb Joost laten 
weten dat ik heel graag naast hem wilde 
komen staan oftewel zijn adjudant wilde 
worden. Dit heb ik 5 jaar met liefde en plezier 
gedaan. Na 14 jaar opper te zijn geweest, vond  
Joost het mooi geweest voor zichzelf. Bij de 
eerstvolgende vergadering heb ik mij toen 
verkiesbaar gesteld om het stokje over te 
nemen.  
Ik werd gekozen om opper van De Kerkuilen  
te worden, en daarmee kwam mijn droom uit.  
Helaas kon mijn opa dit allemaal niet mee- 
maken, maar ik weet zeker dat hij trots op  
mij is.
Ik ben nu met carnaval 2020 alweer voor de  
vierde keer opper, en heb het nog steeds 
super naar mijn zin. Ik heb inmiddels zoveel  
mensen leren kennen van bevriende 
verenigingen en kapellen, dat ik gewoon niet 

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

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Zowel de viering op zaterdag 22 februari om 16.00 uur in woonzorgcentrum Padua in de Hoefstraat als de viering op zondag 23 februari om 11.00 uur in de  
Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat staan in het teken van carnaval. Dit is al een lange traditie in Toren de Vlaspit*. u bent uitgenodigd om  
verkleed naar de vieringen te komen. 

In de woord- en communiecarnavalsvieringen zal met aangepaste teksten, bekende liedjes en een mooie overweging dit thema uitgewerkt worden. 
De vieringen sluiten aan bij het motto van carnaval in Tilburg: ‘Zòt zèèn is zo gèk nòg nie’. Het koor Resurrexit zal op zondag de viering opluisteren.

*Toren de Vlaspit is onderdeel van Parochie Peerke Donders en heeft als kerklocatie de Petrus Donderskerk in de Enschotsestraat. Ook worden de vieringen in  
Zorgcentrum Padua verzorgd.

Carnavalsmissen Parochie Peerke Donders

Een reisje door de ti d in ’t Uilennest

  Resurrexit
Gemengd Koor Resurrexit is een oude bekende onder de koren in deze parochie. Zij is op zoek  
naar enthousiaste leden die behalve bij enkele liturgische diensten in de Mariakerk in Tilburg  
Noord en in de Petrus Donderskerk in Tilburg Oud-Noord ook nog in de zorgcentra hun stem  
willen laten horen met nostalgische liederen. 
Resurrexit is ook te vinden op enkele podia in Tilburg met een doelgericht repertoire, waar  
zij gezamenlijk met ander koren of op een buurtbühne optreedt. 

Zing mee met Resurrexit
Mocht u geïnteresseerd zijn om met ons mee te zingen, dan kunt u ons vinden om 13.45 uur 
op onze dinsdagmiddagrepetitie in De Baselaer aan de Hoefstraat. U kunt onze voorzitter 
Jan Kapitein ook telefonisch bereiken onder telefoonnummer : 013 455 05 29 of u kunt 
bellen naar secretaris Jan de Groot : 06 83 69 90 26, of via email : info@resurrexit.nl 
Overige informatie vindt u op onze website : www.resurrexit.nl 

meer zonder carnaval kan. Ook heb ik tijdens 
carnaval de liefde van mijn leven ontmoet,  
die net zo’n carnavalsgek is als ik. We hebben  
inmiddels twee lieve zoontjes die er nu ook  
mee opgroeien.

We wonen nog altijd in Zeeland, maar een 
stukje rijden voor het mooiste feest van 
het jaar hebben wij daar graag voor over.
Met carnavaleske groet, 
Opper Henry Dekker van C.V. De Kerkuilen.

Ook dit jaar kun je 
jezelf terugvinden op 
de honderden foto’s die 
er door de jaren heen 
gemaakt zijn. Kijk hoe 
je veranderd bent…

C.V. De Kerkuilen is 48 jaar jong, en bijzonder:  
al 48 jaar in dezelfde residentie, ’t Uilennest 
aan de Koestraat 125. met ook dit jaar opper 
Henry en adjudant maartje en - wie kent hem 
niet - grootvorst Joost de Leeuw, die volgend 
jaar al 25 jaar actief is bij De Kerkuilen. 

Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag 
gratis attracties, hapjes en drankjes voor het 
kindercarnaval. Het is een komen en gaan in 
het Nest. Dinsdagmiddag gaan we de bevriende 
verenigingen en o.a. woonzorgcentrum 
De Bijsterstede bezoeken met een bloaskapel. 
Voor iedereen een heel gezellige carnaval,  
aan ons zal het niet liggen.  

Opper Henry
Mijn naam is Henry Dekker, en ik kom al van 
kinds af aan bij C.V. De Kerkuilen om carnaval te 
vieren in deze mooie residentie café ’t Uilennest.

De reden dat ik hier op carnavalsgebied ben 
opgeroeid is begonnen met mijn opa Henk 
Dekker, die 5 jaar opper geweest is bij 
C.V. De Kerkuilen. En mijn ouders Henk jr. en 
Nel Dekker, die mij altijd meenamen naar het 
kindercarnaval op zaterdag- en zondagmiddag. 
Ik had het hier altijd goed naar mijn zin. 
Leuke spelletjes gedaan, lekker gegeten en 
gedronken en natuurlijk flink gefeest.  

Opper Henry Dekker van C.V. De Kerkuilen.

Cafe ‘t uilennest Koestraat 125  
: 013 850 06 63 : www.uilennest.nl
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De Möllukus zijn het hele jaar door te zien op braderieën, blaasorkestenfestivals en  
evenementen. Zo gevarieerd als de leeftijden zijn van de leden, zo gevarieerd is ook  
het repertoire. 

Buiten het carnaval zijn er nog meer hoogtepunten. Bijvoorbeeld het jaarlijkse weekendje 
wijnfeesten in Rachtig, met een volle bus richting Duitsland eind augustus. We zijn hoorbaar 
aanwezig op de  jaarlijkse trucktour en de avondvierdaagse. En afgelopen 16 december kon 
wind, regen en kou ons niet tegenhouden om muziek te maken bij de Villa Pardoes Winterrun. 

In november organiseren we ons eigen "Kauwkleumfist", wat ieder jaar weer een groot feest  
is. Wij ontvangen dan circa 15 orkesten bij Gasterij de Commanderie aan de Rielseweg 861.  
Volgend jaar voor de 22ste keer. De sfeer, muziek en gemoedelijkheid onder de muzikanten  
is supergezellig. 

Op 15 februari gaan we proefbloazen in de stad en met carnaval zijn we zeker een keer per 
dag  in een van de instellingen/bejaardentehuizen van Tilburg te vinden. We spelen graag  
voor dit dankbare publiek. Aanvragen hiervoor graag via het contactformulier op de  
website : www.demollukus.com
 

22 februari: De möllukus spelen op het Duvelbal in De Commanderie
Op zaterdag 22 februari is er een groot feest met live muziek in Gasterij De Commanderie. Het  
Duvelbal is een gezellig carnavalsfeest voor jong en oud! Vanaf 18.00 uur zijn de foodcorners  
open voor een heerlijke carnavalshap. Vanaf 20.00 uur barst het feest los met kapellen in de  
tuinkamer en met dj Ruud in het café. Onder andere Carnavalsorkest De Möllukus zal  
daarbij aanwezig zijn.

24 februari: De möllukus aanwezig op de muzikale middag bij Café-zaal bierings 
Vanaf 13.30 uur is er feest bij C.V. De Hoekzêlers van Stichting Alleen op deze aarde  
in Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50.

Meer over het carnavalsprogramma van de De Möllukus : www.demollukus.com en onze 
Facebookpagina: fb.com/mollukus  kan iedereen ons volgen.

En is nu je interesse gewekt om ook bij ons te komen 
spelen, dan kun je altijd een repetitie bijwonen op 
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij Café Bierings 
of even contact opnemen. Je bent van harte welkom.

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  ●

Sinds april 2016 zwerft TilburgsAns door de stad: het 
Tilburgse lettertype met eigenzinnige karakters en 
inmiddels 123 pictogrammen van karakteristieke locaties, 
verhalen, evenementen en woorden. TilburgsAns (zeg 
maar Ans) is het ietwat rauwe, vrolijke, humoristische en 
experimentele lettertype, gebaseerd op het karakter van 
de stad Tilburg. Gratis te downloaden en gebruiken voor 
eenieder die het geschikt acht voor zijn of haar publicatie. 

Het lettertype wordt op allerlei manieren toegepast in wijkkranten, kleding, etiketten, platte- 
gronden, kaarten, stickers, posters, flyers en tatoeages. Ook de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
gebruikt dit lettertype in de koppen van de artikelen. 

Het eerste pictogram van TilburgsAns was de kruikenzeiker en die werd gemaakt op  
9 oktober 2014. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Om dit lustrum te vieren is een speldje  
gemaakt van dit icoon van Tilburg. Een sieraad voor op je trui, je tas, je boerenkiel,  
je spijkerjas, je galajurk of vlinderdas. Meer informatie over de kosten van het speldje  
en bestellen : kruikenzeiker@tilburgsans.nl

Exposities TilburgsAns in de wik
Wekelijks organiseren de ontwerpers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen 
de kaajbaandexpositie van pictogrammen op de vuilcontainers van 81 huishoudens. Iedere 
donderdagochtend gratis te bezichtigen, omgeving Theresia. Wilt u zelf ook zo’n expositie? 
Informatie bij : info@tilburgsans.nl of kijk op de website : www.tilburgsans.nl 

Expositie ‘Wè knòrrie?’
Overzichtstentoonstelling TilburgsAns in het Metropolitan Museum Tilburg, de raamexpositie  
aan de Stedekestraat 15. De bewoners organiseren meerdere keren per jaar deze tentoon-
stellingen. Tot en met 18 februari is de Expositie ‘Wè knòrrie?’ van TilburgsAns nog te zien. 

Louwdiner en een leuke muzikale middag bi  C.V. De Hoekzêlers

Met de groeten van Ans, Ti lburgsAns

Carnavalsorkest De Möllukus 

Op 24 februari organiseert C.V. De Hoekzêlers 
van Stichting Alleen op deze aarde weer een leuk 
carnavalsfeest voor ouderen op maandagmiddag 
24 februari bij Café-zaal bierings, Goirkestraat 50. 

Om 12.00 uur is er een Louwdiner, en om 13.30 uur 
gaat het carnaval los met o.a. het carnavalsorkest 
De Möllukus, C.V. De Narretjes, C.V. 
De Troetelbeertjes, C.V. De Kappesientjes, 
C.V. De Verwarring, C.C. De Berggeiten. Ook de 
De stadprins Prins Knet d’n Irste met zijn Raad 
van Elf en met de Hofkapel de Sleutelsollers zijn 
er bij. Tevens is er op deze middag een reünie
voor oud-leden van C.V. De Hoekzêlers.

Het wordt dus weer een leuke middag. 
Opper Franske d’n 10e zal u voorgaan in het 
feestgedruis, met aan zijn zijde adjudant Fred.

Voor het Louwdiner en een consumptie betaal je 
€ 10,00 per persoon, vooruit te betalen. Opgeven 
bij Frans van de Moosdijk, : 0629060602.
 

Om 13.30 uur is het gratis entree, orkesten en 
verenigingen zijn ook onaangekondigd welkom. 
Meer informatie : www.alleenopdezeaarde.nl
Activiteiten St. Aoda zie ook WTON agenda  
                                                                        pagina 14

C.V. De Juinen is de carnavalsvereniging van Jong Nederland Loven-besterd. Zij organiseren  
op donderdag 20 februari in buurthuis De Wissel speciaal voor mensen met een  
verstandelijke beperking een leuke avond van 19.30 tot 22.30 uur. Iedereen is van harte  
welkom. Carnavalsorkesten De buskes en Nog 1tje dan komen optreden.

Zaterdag 21 maart organiseert C.V. De Juinen weer het Leutergala. 

Feest bi  C.V. De Juinen voor mensen met een verstandeli ke beperking
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Kinder Kinder 

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

52
95

26
28

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

Je woont toch om te l
even!

Kindercarnaval 

Schminken tijdens kindercarnaval 
C.V. De Kerkuilen, ‘t Uilennest.

Zòt zèèn is zo gèk nòg nie, ôk bi  C.V. De Klutskus

 Jeugdprins Dylano van C.V. De Klutskus

Clown Howie op bezoek op 
22 februari bij het kindercarnaval van 
C.V. De Tunnelplekkers bij Boerke Mutsaers.

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zover, 
carnaval in Kruikenstad. Ook dit jaar kunt u terecht 
bij C.V. De Klutskus (Jong Nederland ASG). 

Op zondagavond openen onze deuren om 19.30 uur, voor alle kinderen en volwassenen  
(en volwassenen zonder kinderen) voor een gezellige en gemoedelijke avond.  
Deze zal duren tot 23.00 uur.

En dan op maandag: ons welbekende en drukbezochte kindercarnaval. Voor al onze 
jeugdleden van Jong Nederland, maar zeker ook voor alle andere kinderen en hun 
ouders. Met spelletjes, carnavalsmuziek, dansjes en bezoek van carnavalsbandjes. 

Deze middag zal om 13.30 uur geopend worden door onze eigen jeugdprins  
Dylano met zijn Raad van Elf. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen tot 10 
jaar een ketting met een aantal bonnen (entree is € 1,50). Verder hebben 
we natuurlijk de bar, de snoepkraam, de grabbelton en de frietkraam. 

  Om 20.00 uur sluiten we carnaval dan af bij C.V. De Klutskus. 
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Aanmelden via de site, meer informatie en andere activiteiten SST:  
Theresiastraat 15a, : www.stadstuintheresia.nl 
: info@stadstuintheresia.nl en                        WTON agenda pagina 14

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.

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

Openingstijden: maandag t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur.
                                                              Het hele jaar open; dat zijn in 2020: 366 dagen!

Wat ga jij doen na carnaval?   
           Kom naar Ontdekstation013!
Ga jij ook carnaval vieren, maar weet je niet zo goed wat je daarna in je vakantie 
kunt gaan doen? Ontdekstation013 is open en daar is van alles te doen en te beleven!  
Kom met je vader, moeder, opa, broer, zus, vriend, vriendin. Ontdekstation013 is  
uitermate geschikt als gezinsuitje.

Technisch lego: Lego We Do
Vind jij het leuk om met lego te bouwen? Met 
technisch lego kun je weer heel nieuwe dingen  
maken. Koppel jouw bouwmerk met sensoren  
aan een ipad en laat het bewegen, draaien,  
rijden! Met de handige software is het  
programmeren een eitje.

Maak je eigen drumbeat!
Houd je van muziek? Doe dan mee met de 
geluidsworkshop. Je leert hoe geluid werkt. 
Wat zijn geluidsgolven? En hoe maak je zelf  
muziek? Je kunt aan de slag met een 
programmeerbare synthesizer of drum.

Limonadefabriek
Maak je eigen limonade in onze Limonade- 
fabriek! Speciaal ontwikkeld voor kinderen 
tot 8 jaar. Er is een hele stellage, waaruit 
je je eigen glaasje kunt tappen. En dan 
proeven maar! Is jouw eigen limonade de 
lekkerste limonade die je ooit geproefd hebt?

Vincents Tekenlokaal
Een paar keer per dag gaat Vincents Tekenlokaal open en kun je vrij tekenen op de 
digitale tekentablets. Ontdek de ontelbare mogelijkheden van digitaal tekenen! Wil 
je weten hoe laat het tekenlokaal precies open is? Bel dan vanaf 11.00 uur naar 
Ontdekstation013 voor het actuele dagprogramma of bekijk de stories op  
Instagram (@ODS013tilburg).

Horecahoek
We zijn vanaf 11.00 uur open. Kom gerust al zo vroeg, dan is het vaak nog lekker 
rustig en kun je overal goed terecht. In onze horecahoek kun je een heerlijk kopje 
koffie, tosti of poffertjes bestellen. En dan snel na de lunch verder  
op ontdekkingstocht!

Openingstijden
Wij zijn geopend van woensdag 26 februari t/m zondag 1 maart tussen 11.00 en 
17.00 uur. Tijdens de carnavalsdagen (21 t/m 25 februari) zijn we gesloten. 

Kijk voor meer informatie op onze website : www.ontdekstation013.nl. 
Entreeprijzen: € 7,50 voor kinderen (vanaf 4 jaar) en € 2,50 voor volwassenen.
Let op! Wij hanteren een Pin Only beleid. Bij ons kun je niet met contant geld betalen. 

   Adres 
Ontdekstation013 vind je in de Spoorzone,  
Hal 79, Burgemeester Brokxlaan 20, 
5041 SB Tilburg, : 06 493 22 050  
: info@ontdekstation013.nl

Carnaval vieren 
voor en met kinderen  
in de wijk Oud-Noord.  
Meestal gratis  
entree voor het 
kindercarnaval 
(kleine bijdrage 
consumpties). 
Informeer vooraf 
bij carnavals-
vereniging of 
residentie.

Kènderstoet Basisschool De Stappen
Vrijdagochtend 21 februari, 10.45 uur:
Kom kijken naar de carnavalsoptocht door 
de wijk van Basisschool De Stappen.

C.V. De Kappesientjes 
Iedere middag zal in het teken staan van 
kindercarnaval.                       Zie pagina 2

C.V. De Tunnelplekkers
Zaterdag 22 februari, 14.00 uur: 
Kindercarnaval met optreden van  
clown Howie.                            Zie pagina 3

C.V. De Kerkuilen
Zaterdagmiddag 22 februari en  
zondagmiddag 23 februari: Attracties, 
hapjes en drankjes voor het kindercarnaval. 
                                               Zie pagina 4
Stichting Stadstuin Theresia
Zaterdag 22 februari: kindercarnaval.
         Zie pagina 7
Gasterij De Commanderie
Zondag 23 februari, 11.30 uur:
kindercarnaval.  

C.V. De Klutskus
Maandag 24 februari, 13.30 uur: 
Kindercarnaval met jeugdprins Dylano 
met zijn Raad van Elf.          Zie pagina 6

Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan
Maandag 24 februari, 13.30 uur: 
kindercarnaval.                     Zie pagina 7

Kènderstoet van de stad
Dinsdag 25 februari: Doe mee of 
kom kijken naar de Kènderstoet, 
deze vertrekt om 13:30 uur vanaf het 
Radiopleintje (Heuvelstraat), meer 
informatie : www.kruikenstad.nl

Kindercarnaval bi  De Nieuwe Jordaan Kènderstoet Basisschool De Stappen

Kindercarnaval

22 februari
in de Stadstuin

Bij de optocht mag een dweilorkest natuurlijk niet 
ontbreken. Dus carnavalsorkesten, als jullie zin en tijd  
hebben om ons carnavalsfeest 21 februari nog leuker 
te maken, laat het dan weten aan de werkgroep 
via : voorzitter.ordestappen@gmail.com

Kom kijken op vrijdagochtend 
  21 februari naar de carnavalsoptocht        
         door de wijk met kinderen van 
                      Basisschool De Stappen.

De optocht start om 10.45 uur, route: 
opstellen op de parkeerplaats aan de
Schaepmanstraat, Oude Langstraat  
     Doctor Ariënstraat, Theresiaplein,  
 Minister Mutsaersstraat,  
       Buitenstraat,
                        Van Mierlostraat,                
           Energieplein, Minckelerstraat,                                                  
                                   Schoolplein   

  
 

Twee bezoeksters koppelen hun legocreatie aan een ipad en zien dat het werkt.

Op maandag 24 februari organiseert activiteitengroep 
De Nieuwe Jordaan een kindercarnaval bij De Poorten.  
Voor alle kinderen van 1 tot 13 jaar.  

De kinderen kunnen glittertattoos laten zetten en er is een 
touwtrekkraam. Voor een kleine vergoeding heeft een kind altijd 
prijs. De entree is gratis. De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

Meer activiteiten activiteitengroep 
De Nieuwe Jordaan: Paas-kinderbingo 

op maandag 13 april en 27 april 
koningsrommelmarkt bij De Poorten 
(er zijn nog tafels beschikbaar). Voor 
alle activiteiten meer informatie : 
hantonlove@hotmail.com of Facebook: 

www.fb.com/DeNieuweJordaan



8WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD feBRUARI/mAART 2020

Galerie Pjotr, te bezoeken op afspraak. Goirkestraat 78, 
: 013 536 54 39 of : 06 13 57 64 44  zie ook : www.galeriepjotr.nl

Loven
Besterd
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Lanette Huidinstituut
Dermaplaning versus microdermabrasie - welke huidbehandeling is beter?

Dermaplaning is een behandeling waarbij 
alle dode huidcellen en donsharen worden 
verwijderd van het gelaat. Deze worden 
met een steriel chirurgisch mesje, speciaal 
ontwikkeld voor dermaplaning, verwijderd 
van de huid. Pijnloos en effectief. 
De huid wordt dagelijks blootgesteld 
aan agressieve milieutoxines, irriterende 
stoffen en zonneschade. Hierdoor kan 
de bovenste laag er saai uitzien en kan 
men er ouder uitzien. Dermaplaning 
verwijdert die beschadigde huidcellen 
zodat nieuwere kunnen ontstaan. Gelijk 
na de behandeling heb je een zachte, 
stralende en frisse huid, ontdaan van dode 
huidcellen en donshaar. Dermaplaning 
geeft de huid een natuurlijke glans.

Dermaplaning verschilt van 
scrubtechnieken zoals chemische peelings 
en microdermabrasie omdat er geen 
chemisch product, zuiging of kristallen 
bij de behandeling betrokken zijn.

Dermaplaning wordt geprezen als de nieuwe behandeling voor huidafschilfering, maar  
is het efficiënter dan microdermabrasie?

LANETTE Huidinstituut - Alleen het allerbeste voor je huid! Gespecialiseerd in anti-aging en huidverstrakking. 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend persoonlijk advies. 
: 013 785 75 87 : lanette@kpnmail.nl Lees meer over de behandelingen en boek direkt online een  
afspraak op : www.lanette.eu

TextielMuseum wil nieuw makershart van de stad creëren

Tilburg is gevormd door zijn textiele verleden, 
waarvan de voormalige fabrieksgebouwen in 
de stad de stille getuigen zijn. Op de plek die 
ooit het hart van de textielindustrie was, wil 
het TextielMuseum het verborgen erfgoed 
en de verhalen van vroeger nieuw leven 
inblazen en verbinden met de culturele en 
innovatieve kracht van hedendaagse makers. 

De toekomstvisie van het museum behelst 
onder andere een doorontwikkeling van het  
TextielLab voor professionele makers en 
publiek, een maaklab voor families en een 
nieuwe interactieve presentatie over de 
historie van de textielindustrie. Met een ver- 
nieuwd museumaanbod, gericht op duurzaam-
heid, innovatie en makerschap, werkt het 
museum toe naar 100.000 bezoekers en 
gebruikers. Daarbij wil het museum het  

Om een nationaal en internationaal gewaardeerde ontwikkelplek voor kunst, mode en design in textiel te kunnen blijven en dit met  
een groter en breder publiek te kunnen delen, is het voor het TextielMuseum noodzaak om te vernieuwen. 

huidige publiek blijvend interesseren, alsook  
een breder en jonger publiek aanspreken en  
betrekken bij textiel.

Makershart van de stad
Het Drögepand (met nu nog huurders 
van Stichting Ateliers Tilburg) biedt een 
uitgelezen kans voor partners zich fysiek te 
vestigen op het terrein. De diversiteit aan 
partijen zal het complex aantrekkelijker 
en dynamischer maken voor bezoekers, 
buurtbewoners en professionals. Met dit 
makershart geeft het museum invulling aan 
het beleid van de stad Tilburg als ‘stad 
van makers’, op een manier die perfect 
aansluit bij de oorspronkelijke functie van de 
textielfabriek: een plek waar bedrijvigheid, 
creativiteit en vakmanschap samenkomen. 

Ook wordt het Mommers-en Drögecomplex 

meer opengesteld naar de omliggende wijk.  
Bijvoorbeeld door het introduceren van dak- 
tuinen en pleinen en het doorbreken van de  
gesloten gevels. 

De toekomstvisie van het TextielMuseum 
vraagt om een gezamenlijk optrekken tussen  
het museum, de gemeente Tilburg en andere 
inhoudelijke en financiële partners. De 
gemeente Tilburg en het TextielMuseum 
onderzoeken nog dit jaar de mogelijkheden 
hiertoe, aansluitend op de ambitie die de 
gemeente heeft met het Museumkwartier. 

Een aanvraag om het TextielLab op te nemen  
als ontwikkelinstelling wordt ingediend voor  
de cultuurplanperiode 2021-2024 van de  
rijkssubsidieregeling culturele basisinfra-
structuur. Dit kan een stevige basis opleveren 
voor de realisatie van de toekomstvisie.

Exposities TextielMuseum zie WTON agenda  
                                                                pagina 14

Kans maken op toegangskaartjes  voor twee 
personen voor de prijs van één? Doe mee 
met de fotopuzzel op                          pagina 10

Directeur Errol van de Werdt:
‘In ons vernieuwde museum willen wij zoveel 
mogelijk mensen verwonderen met textiel. We zien 
een geweldige kans om in de rol van katalysator het 
Museumkwartier van Tilburg een impuls te geven en 
hier een nieuw makershart van de stad te creëren.’

Mommerspand

Entreegebouw

Drögepand

Bezoekers van tentoonstelling Cultural 
Threads, 2019. Foto: Daisy van Knotsenburg

TextielLab – de professionele werkplaats van het 
TextielMuseum Foto: Josefina Eikenaar

Links: ontwerper Kustaa Saksi bewerkt zijn ontwerp Archipelago in het TextielLab Foto: Josefina Eikenaar. Midden: Schetsen van het Mommers- en 
Drögecomplex, uit: Toekomstvisie TextielMuseum 2020-2024 rechts: Cover Toekomstvisie TextielMuseum 2020-2024 Foto: Raw Color.

microdermabrasie met de Cryo-Dermabrasion 
is een mechanische dieptepeeling, die ervoor 
zorgt dat dode huidcellen laagje voor laagje 
worden verwijderd door middel van heel fijne 
kristallen. Deze behandeling stimuleert de celvernieuwing 
en het onderhuids bindweefsel/collageen en verbetert de 
bloedcirculatie. Oneffenheden, grove poriën, pigmentvlekken, 
littekens, restacne en fijne lijntjes kunnen aanzienlijk worden 
verminderd. De structuur van de huid wordt gladder en 
de huid toont egaler. De behandeling zorgt dan ook voor 
een algehele huidverbetering en voor huidverjonging. 

Laat u informeren bij LANETTE Huidinstituut; heeft u veel  
oppervlakkige oneffenheden en onsierlijk donshaar in het  
gezicht dan is dermaplaning een optie, bij diepere 
huidproblemen wordt microdermabrasie aanbevolen. 

Voor meer informatie betreffende de behandelingen, zie:
micordermabrasie : lanette.eu/cryo-dermabrasie
dermaplaning : lanette.eu/dermaplaning
Een afspraak maken kan online : lanette.boekingapp.nl 

10% 50+-korting  

MicrodermabrasieDermaplaning

Wenzislav Iliev

Expositie 
Galerie Pjotr: 

Een keur 
van technieken

te bezoeken tot 25 april

 Galerie Pjotr presenteert 
een aantal kunstenaars die 
allen academisch geschoold 

zijn en een meester in de door 
hen gebruikte techniek.

Getoond wordt het werk van 
de volgende kunstenaars:

Lei Hannen, Wim Lemmens, 
T. Melih Gorgun, Cor Rijken, 

Wenzislav Iliev, Feridun Ugur, 
Henk Graat en Peter Verbraak.
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Activiteiten in de wik(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

Films in De Poorten

De eerstvolgende repair Café’s 
in De baselaer zijn op 

zaterdag 15 februari en 21 maart
van 11.00 tot 13.00 uur.

Deze vorm van dansen is voor iedereen toegankelijk. 
We dansen in een rustig tempo op muziek uit o.a. 
de Balkan, Griekenland, Israël, Roemenië.

Volksdansgroep Shalom, woensdag van 13.00 uur tot 
14.30 uur. Kom gerust een keer kijken of doe gewoon  
meteen mee om te proberen (2 x gratis). 
Kosten: € 65,- per half jaar. Voor meer informatie:  
Marie-Anne Suijkerbuijk,  : 013 543 22 48

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, 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

14 februari: a Star iS bOrN  
De derde remake van de succesvolle film uit 1937 met Janet 
Gaynor en Frederic March. Het verhaal is niet zo belangrijk, de 
artiesten des te meer. Was het in 1954 Judy Garland met James 
Mason en in 1976 Barbra Streisand met Kris Kistofferson, nu zijn 
het Lady Gaga en Bradley Cooper die het verhaal dragen. Een 
country-ster op zijn retour ontdekt een jong talent. Natuurlijk 
krijgen ze een relatie en natuurlijk wordt hij alsmaar jaloerser 
op haar succes. Lady Gaga kreeg een Oscar voor het door haar 
geschreven Shallow en de film kreeg nog zeven Oscar nominaties.

13 maart: tHe GOLDfiNCH  
The Goldfinch (Het Puttertje) is het derde boek van 
Donna Tartt, een Canadese schrijfster. Het Puttertje 
is een schilderijtje van Carel Fabritius uit 1654 dat 
een vogeltje laat zien, dat vastzit met een kettinkje. 
Het hangt in het Mauritshuis in Den Haag, maar 
speelt ook een cruciale rol in het boek. Het staat 
symbool voor het leven van Theo Decker, wiens leven 
bepaald is door één verschrikkelijke gebeurtenis.
The Goldfinch is de verfilming door regisseur John 
Crowley van dit prachtige boek met o.a. Nicole Kidman.
(extra lange film, 157 minuten!)
 

Repair Café’s in De Baselaer

Vanaf 18 februari: Expositie Wi zin urban! 
De expositie ‘Wij zijn urban!’ toont creaties 
van kinderen die naschoolse schilderlessen 
hebben gevolgd in het atelier van een 
wijkkunstschilder. Ze hebben naar de wijk 
gekeken en van die indrukken maakten 
ze urban schilderijen. Kom dat zien! 

Doneer je Schônste plastic 
Schoongemaakt plastic, typen 1, 2, 4 en 5,  
kunnen we gebruiken om mooie dingen 
van te maken voor de wijk. Meer over 
plasticsoorten lees je op onze website. 

Vooraankondiging - Plastic evenement  
in Het Spoorpark
Langste plastic slinger: Op 16 mei vindt in Het 
Spoorpark een evenement plaats rond plastic.  
Studenten van studentonderneming ENTR  
pitchten hun winnende idee aan 
Stadsmakers013: de langste plastic slinger van  
Tilburg. Eerder al maakten zij een slinger rond  
het Pieter Vreedeplein. 
Deze nog te maken langste slinger realiseren  
ze tijdens het evenement met Spoorpark-
bezoekers en ambassadeurs. Via Schônste wijk 
wordt de plastic slinger op termijn verwerkt  
tot een artistieke creatie, die weer  
terugkomt in de stad. 

Schônste Botenbattle: Ook vinden tijdens het  
evenement andere activiteiten plaats, zoals de 
Schônste Botenbattle. Dat is een battle tussen 
BS De Vijf Hoeven en BS Cleijn Hasselt met 
levensechte boten, gemaakt van plastic (pet)
flesjes. Deze flesjes zijn door wijkbewoners 
gedoneerd. De botenbouw vond plaats in de  

KOM VOLKSDANSEN in de De Baselaer

Nieuws van Schônste wik
Van expositie tot plastic evenement, een overzicht van voorjaarsactiviteiten door 
of met Schônste wijk. Samen maken we onze wijk leuker, mooier en gezelliger.

werkplaats en werd begeleid door  
Ontdekstation013. 
Kinderen leerden over drijfkracht, ontdekten  
handige manieren om flesjes vast te maken  
en leerden ontwerpen rond het concept 
flesjesboot. Iedereen kan komen kijken naar 
het resultaat.  
Na afloop worden de 
boten ontmanteld en 
gaan de flesjes naar 
een organisatie die de 
flesjes verwerkt tot 
nieuwe producten. 

Interesse om mee te doen 
met activiteiten, een idee 
inbrengen of gewoon 
op de hoogte blijven? 
Abonneer je op de 
(digitale) nieuwsbrief, 
word lid van de 
Facebookgroep, check de 
website en lees Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord. 

Kom naar de expositie 
‘Wij zijn urban!’ (vanaf 
18 februari) of kom 
plastic doneren: 
Schônste wijk Werkplaats, 
Van Bylandtstraat 25.  
Open op dinsdagen 
en op verzoek, voor 
tijden zie de website.

GEZOCHT: 
nieuwe locatie WERKPLAATS Schônste wik
In het voorjaar moeten we het pand in de van Bylandtstraat verlaten. We 
zoeken daarom een nieuwe ruimte, op de begane grond en ter grootte 
van een huiskamer of klaslokaal in de Hasselt. Tips krijgen we graag. 

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

Zingen bi de Begonia’s
Houd je van zingen? Gezelligheidskoor De Begonia’s 
is een goede bekende in Tilburg Oud-Noord. Het koor 
bestaat uit ongeveer vijftig leden uit de hele stad en 
repeteert iedere donderdagavond in De Bijsterstede. 
Het koor zingt Nederlandstalige liedjes met een lach 
en een traan, begeleid door muziekbanden. Bij het 
koor staat het plezier in het zingen en muziek maken 
voorop. De leden zijn enthousiaste amateurzangers die 
het fijn vinden om samen te zingen en dit plezier graag 
willen delen met het publiek. De Begonia’s treden vele 
malen per jaar op voor zorgcentra, de K.B.O en  
De Zonnebloem, maar ook in cafés, op feestjes, kerst- 
markten en korenfestivals. 

Na een periode met een ledenstop is er nu weer plaats 
voor enkele nieuwe leden. Zin om mee te doen? Neem 
dan even contact op via : begonias@live.com of loop 
eens binnen tijdens de repetitie, op donderdagavond 
van 20. 00 tot 22. 00 uur in woonzorgcentrum 
De Bijsterstede aan het Energieplein. 

Voorbeeld urban schilderij van wijkkunstschilder Len Lommerse

Start nieuwe cursussen bij Feniks
Bij Feniks start op 6 maart ‘Opkomen voor jezelf’ (doen wat je wilt en zeggen wat je denkt!) en 

op 11 maart start ‘Lift je leven’. Hierdoor krijg je op een leuke manier meer grip op je leven, o.a. 
geld, gezondheid, milieu, tijd voor jezelf, etc.  

Voor cursussen bij Feniks geldt de 
Meedoenregeling of ze zijn gratis. 

Kijk voor meer informatie op 
  : www.feniks tilburg.nl  

          of bel  : 013 542 18 96.
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bibliotheek midden-brabant biedt verschillende cursussen aan voor jong en oud. Zo is met 
de start van het nieuwe cursusseizoen het aanbod uitgebreid voor mensen die graag willen 
leren hoe ze dingen op de computer kunnen doen. en wie graag een nieuwe taal leert, 
kan kiezen uit meer dan dertien cursussen. Ook voor het opdoen van nieuwe kennis op 
het gebied van cultuur, lifestyle en creatieve ontwikkeling kan iedereen bij de bibliotheek 
terecht. Zo is de bibliotheek de plek waar mensen hun leven lang kunnen blijven leren.
 

In februari start de nieuwe cursus ‘Loop door de tijd: geschiedenis voor iedereen’. Deelnemers 
krijgen een overzicht van de belangrijkste veranderingen van 1900 tot aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Speciaal voor ouderen start in maart een cursus die helpt om langer 
zelfredzaam te kunnen blijven. En in maart start ook de cursus Communiceren met Kinderen. 
 

Het totale aanbod cursussen is te vinden op : www.bibliotheekmb.nl/leren
Voor leden van Bibliotheek Midden-Brabant geldt een korting van 5% op de cursussen op het  
gebied van taal en digitaal.

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 start met nieuwe cursussen

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

Mevrouw Rigrutto die de gratis cursus in digitale 
vaardigheden Klik & Tik volgt. Ymke Frijters Fotografie.

De el-feth moskee van de marokkaanse Vereniging 
Masjid El-Feth is sinds 1989 gevestigd in een voor- 
malige textielfabriek aan de Stedekestraat. Helaas  
werd de moskee in 2006 op last van de gemeente  
gesloten omdat de brandveiligheid binnen het  
pand niet op orde was. 
Na de sluiting is de vereniging tijdelijk in de 
voormalige theologische faculteit aan de 
Academielaan getrokken. Vanwege diverse 
procedures die tot aan de Raad van State 
liepen heeft het tot 14 februari 2017 geduurd 
voordat er groen licht kwam voor de bouw 
van de nieuwe moskee. In mei 2018 is de 
bouw officieel gestart met de onthulling van  
het  bouwbord door burgemeester Weterings,  
de huidige voorzitter en de oud-voorzitter  
van de vereniging. 
 
Multifunctioneel gebouw 
De moskee is een multifunctioneel gebouw.  
Dit betekent dat de moskee naast de gebeds-
ruimte ook diverse maatschappelijke functies 
heeft. Zo heeft de moskee bijvoorbeeld een 
ontmoetingsruimte en een aantal klaslokalen 
voor de weekendschool. De moskee biedt 
in totaal ruimte aan 920 personen.  

De afronding van de 1e fase van het gebouw 
staat gepland op 15 maart 2020. De 1e fase 
bestaat uit de afbouw van de parkeerkelder 
en de twee verdiepingen.  

De moskee komt weer terug naar Theresia

Daarna is de moskee gereed voor de reguliere  
gebedsdiensten. De verwachting is dat kort  
daarna fase 2 wordt afgerond, zodat dan ook  
de sociaal-maatschappelijke functies van het  
pand in gebruik genomen worden. De officiële  
opening van de moskee staat gepland op 
12 september dit jaar. Hier worden ook de 
buurtbewoners te zijner tijd voor uitgenodigd.   
 
Vriwillige giften
De moskee is belangrijk in het leven van de 
moslim. Het is het gebedshuis waar dagelijks 
de vijf verplichte gebeden worden gehouden. 
Ook is de moskee een ontmoetingsplaats 
waar mensen samen komen. Moslims zien 
het (mee)bouwen van een moskee als een 
goede daad. Daarom is de El-Feth moskee 
volledig gefinancierd met vrijwillige giften. 
Wilt u ook een gift doen of meer informatie 
over de El-Feth moskee : el-feth.nl of 
www.facebook.com/nieuwbouwelfeth

Word donateur van de 
El-Feth Moskee Tilburg!

Wil je meehelpen? Maak dan eenmalig 
een (mooi) bedrag over, of help ons 

maandelijks met een machtiging.
Kijk op : el-feth.nl en help mee!

De tekst op de minaret is de Islamitische 
geloofsbelijdenis: ‘Er is geen andere god dan 
Allah en Mohamed is zijn profeet’. 



11WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD feBRUARI/mAART 2020

De oplossing van de kerstpuzzel 2019: 
1. Raad de locatie: Textielplein 1,  
: schonstewijk.weebly.com/mooiste-plekjes.html: 
Dessinateurstraat-Textielplein. Maker: Joep van 
Gassel met input van wijkbewoners en onderzoek in 
het TextielMuseum! 
2. Zoek het woord:                     
                             Ja, ik ben wijknieuwsgierig.

Oplossing en uitreiking prijzen kerstpuzzel 2019

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

Foto: Henriëtte van Raak

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is  
genomen? Mail dan uw oplossing voor 10 maart naar 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van 
uw antwoord: naam, adres, e-mailadres en locatie van de foto. 

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

 Î boeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS : all-aboutflowers.nl
 Î nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS   

        : gdemanmelis.nl
 Î waardebon van € 15,- te besteden bij alle behandelingen vanaf € 50,- bij 

        LANETTE HUIDINSTITUUT : lanette.eu
 Î Onder de overige juiste inzenders worden WTON-tassen met cadeaus  

 van de ondernemers van de PAPERPASION beurs en 2e kaartje gratis,  
 entreekaarten TExTIELMUSEUM verloot.
U krijgt bericht wanneer u een van deze prijzen heeft gewonnen. In de eerstvolgende 
wijkkrant en op : persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-
oud-noord worden de antwoorden en de namen van de winnaars gepubliceerd. 

Winnaars WTON-tassen met cadeaus van de ondernemers van de  
PaperPasion beurs, : paperpassion.nl
en 2e kaartje gratis, entreekaarten Textielmuseum, : textielmuseum.nl: 

maria Wijnands, Jan Peijnenborg, frank Staps.

Een vetbolhouder van 
R.J.Dierenbenodigdheden. 
: rj-dierenbenodigdheden.nl

Vloerreinigingsmiddel van 
Tapijttegelhuis Tilburg. 
: tapijttegelhuis-tilburg.nl

Olmer Steegh (rechts) geeft de 4 lunchbonnen 
van Buurhuis De Wissel aan André van Bijnen.
: contourdetwern.nl

Charlot de Man overhandigt 
de Converse rugtas van 
G. de Man-Melis. 
: gdemanmelis.nl

Medewerkster van LANETTE Huidinstituut met
de bon voor de Coolslimming Cryo behandeling. 
: lanette.eu

Ronald IJsselstein (rechts) overhandigt het 
PLUS boodschappenpakket aan Peter Vos.
: plus.nl/supermarkten/tilburg_plus-ijsselstein_634

Opgave februari

En de winnaars zi n:

Alle prijswinnaars: Van harte gefeliciteerd!  

marcel van uden

andré van bijnen

Proefpakket van 5 lessen t.w.v € 45,- CNGO. :  www.cngo.nl

Hanneke aurik Judith van Loon

frans van abbeelen

anita de Groot

Peter Vos

Brigitte van Gestel

Bloemenbon van All About Flowers. : all-aboutflowers.nl

brenda de beer

monique van de Camp
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Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 

Berlagehof 60 
5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 

Openingstijden restaurant  
Koffie drinken vanaf 9.30 uur 
Warme maaltijd,   
Tussen 12.00 - 13.30 uur en/of 
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 Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
Maandelijks ontvangt u dan  
de activiteitenkalender 
   

Like onze Facebookpagina: 
fb.com/denherdgang  
 

Meedoenregeling 
Heeft u recht op de meedoen- 
regeling? Deze kunt u gebruiken  
in Den Herdgang. Meer informatie 
via Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
 

Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur; 
in de even weken op woensdag- 
middag, aanvang 14.30 uur. 

 

Activiteiten 

Carnaval 
 
 
 
 
Dinsdag 18 februari 
Brabantse koffietafel, € 14,95 p.p.  
met aansluitend carnavalsavond  
met als afsluiting bezoek van  
Prins Knet d'n Irste en zijn gevolg. 
 
Aanvang koffietafel: 
17.00 uur, opgeven in restaurant.  
Feestavond:  
van 18.30 tot 20.45 uur 
 
Zaterdag 22 februari 
13.30 uur, Grote Blaozers,  
mini concert. 
 
Zondag 23 februari 
11.30 uur, Snertconcert met  
onze Gangmaokers.  
 
Maandag 24 februari 
14.30 uur, Dweilen met  
Gangmaokers en ’t Smoesje.  
 
Dinsdag 25 februari 
14.30 uur, Carnaval met Bob en Trudy 
en uiteraard sluiten onze eigen 
Gangmaokers carnaval af. 
 
Woensdag 26 februari  
11.00 uur, Aswoensdagviering  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 29 februari 
Extra dag dus extra activiteit. 
Optreden van Gezelligheidskoor  
De Begonia’s. Aanvang 14.30 uur 
 

Woensdag 11 maart 
Zanger Lauw 
Aanvang 14.30 uur 
 

Entree optredens 
Zonder welzijnspakket betaalt u € 5,00 
entree (inclusief koffie & thee) 

Verkoop 
 
Donderdag 13 februari 
Harry Kerkhofs Mode  
Van 10.00 tot 12.00 uur  
 

Dinsdag 17 maart 
Vincken Mode 
Van 9.30 tot 11.30 uur 

 

Zondagmiddagmatinee 
 

Zondag 29 maart optreden van duo 
 

De Pappenheimers 
 

Aanvang 14.30 uur 
Gratis entree 

 

Gezocht een  
vrijwilliger  

voor onze schildersclub. 
 

Ieder vrijdag schilderen onze 
bewoners van 9.30 tot 11.30 uur.  

Uiteraard o.l.v. lieve creatieve 
vrijwilligers.  

 
Maar we zouden er heel graag een 
creatieve vrijwilliger bij hebben, die 
handig is met penseel en potlood.  

 
Wilt u meer informatie of gewoon 

een kijkje nemen? 
Neem contact op met 

C.olieslagers@dewever.nl 
 
  

 

Vaste weekactiviteiten (per 1-2-’20)  
 
Maandag:  
Verhalencafé                    10.00 -11.30 
Barakken            10.00  -11.30 
Uurtje Klassiek (om de week)  10.00  -11.30 
Gymclub (om de week)            10.00 -11.30 

Beweegcafé              14.00 -16.30 
Schilderclub             14.00 -16.30 
Sjoelclub                         14.00 -16.30 
 

Dinsdag:   
Wandelclub                     10.00   -11.30 
Creatief Café             10.00  -11.30 
Geheugentraining            10.00  -11.30 
Rummiclub                      14.00  -16.30 
D’n Proeverij                 14.00   -16.30 
Handwerksoos             14.00  -16.30 
 

Woensdag: 
Verhalencafé             10.00-11.30  
MBVO-groep 1                 10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Bingo                                14.00-16.30 
 

Donderdag:  
Gezelspel             10.00 -11.30  
Creatief Café             10.00-11.30 
Beleefcafé                       14.00-16.30 
Wandelclub             14.00-16.30  
 

Vrijdag: 
Soos             10.00 -11.30 
MBVO-groep 1                10.00 -10.45 
MBVO-groep 2                 11.15 -12.00 
Vrouwen Clubke (om de week)  14.00 -16.30  

Mannen Café (om de week)      14.00 -16.30 

Indoor Boules (om de week)     14.00 -16.30 
Matinee (in even weken)                                   14.30-16.30  
 

Zaterdag: 
Eucharistie (oneven weken)               16.00-17.00 

Zondag:  
Samen Zingen (oneven weken)   14.30 -16.00 
Matinee Vrienden van      14.30-16.30 
De Bijsterstede  
(volgens schema activiteitenkalender)  

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  

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 48 
 

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 

 

 
 

 

 
ACTIVITEITEN ONDERSTEUNING 

 
Werkdag(en) en tijdstip(pen) 

Ma t/m Zo - van 09.45 tot 12.15 uur 
   Ma t/m Zo - van 13.45 tot 17.00 uur 

Ma t/m Zo - van 18.30 tot 21.00 uur 
 

Taakomschrijving 
- Halen en brengen van bewoners. 
- Begeleiden van bewoners tijdens 

een activiteit. 
 
 
 

VOOR HET WINKELTJE 
 

Werkdag en tijdstip 
Donderdag - van 09.00 tot 12.15 uur 

 

Taakomschrijving 
- Artikelen verkopen in de winkel. 

- Helpen in de Brasserie (restaurant). 
 

 
 
 

 
KOFFIE-UURTJE GASTVROUW, -HEER 

 

 Vind jij het leuk om met onze 
bewoners in contact te komen? 

Heb je daarnaast in de 
ochtenduren wat vrije tijd 

beschikbaar en affiniteit met onze 
bewoners?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

We willen voor onze bewoners elke 
ochtend, van maandag t/m vrijdag, 

tussen 10.00 en 11.15 uur een 
koffie-uurtje organiseren. Ook voor 
deze activiteit zijn wij nog op zoek 

naar vrijwilligers. 
 

  Taakomschrijving 
- Het klaarzetten van koffie/thee 

en koekjes op tafel. 
- Het ontvangen van de bewoner(s) 

die zich bij het koffie-uurtje aan 
wil(len) sluiten. 

- De interactie met de deelnemer(s) 
aan gaan door ‘een luisterend oor’ 

te bieden, een gesprek met hen 
aan te gaan en/of hen ergens mee 
te helpen indien zij vragen hebben. 

 

Heb jij interesse in deze, of een van 
de andere vrijwilligersfuncties bij  

De Bijsterstede?  
Meld je dan nú aan!  
013 549 61 48 

Dan zorgen wij ervoor dat de koffie 
alvast voor je klaarstaat. 

 
De Bijsterstede maandelijks een 

activiteitenkalender uitgeeft waarin 
u een wisselend aanbod aantreft 

van onze extra activiteiten voor die 
maand? Interesse om deze digitaal 
te ontvangen? Meld u dan aan op 

onderstaand e-mail adres: 
t.lapien-vrijwilliger@dewever.nl 

 
De Bijsterstede, Energieplein 54 
5041 NH Tilburg, 013 549 61 00 
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Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407 - Tel: 013 549 26 00 
Website: dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen 
Facebookpagina: fb.com/joanneszwijsen    

 
 
Maandag 24 februari 
Carnavalsbandjes  
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 
Donderdag 12 maart   
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 

Donderdag 26 maart 
Vrijheidsconcert met De Gouden Mix 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 

Donderdag 2 april 
Paasstukjes maken 
Van 15.00 tot 16.30 uur. € 4,50 
 
 
 

 
Donderdag 16 april 
Bingo 
Van 15.00 tot 16.30 uur.  € 4,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
Wilt u meer informatie over deze 
vrijwilligersfunctie? Graag contact 
opnemen met vrijwilligers-
coördinator Anke Verdijk,  
013 549 26 00, Woonzorgcentum  
Joannes Zwijsen. 
 

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 
Deelname € 2,50 per keer 

Bibliotheek 
Leestafel         10.30 – 11.45 uur 

Kleding herstellen 
Leestafel         14.00 – 16.00 uur 

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

Dinsdag 

Koor                10.00 – 11.30 uur 
Deelname € 2,50 per keer  

Rikken             19.00 – 21.00 uur 
Welzijnsruimte Piazza  
                         

 

 

 

 

 
 
Woensdag 

Gym                  10.30 – 11.30 uur 
Welzijnsruimte Piazza  
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: 
                                 facebook.com/Paduatilburg 

 Vrijdag 14 februari 
Gezelligheidskoor de Begonia’s 
Van 14.30 tot 16.30 uur. € 2,50 
 
Zondag 23 t/m  
Woensdag 26 februari 
Carnaval bij Padua 
Van 14.00 tot 18.00 uur.  
Informeer naar de entree.  
 

Vrijdag 6 maart 
John Desmares & Friends 
Van 14.00 tot 16.30 uur. € 2,50 
 

Loop eens binnen voor een 
van onze vele activiteiten  

of voor een kopje koffie 
met iets lekkers erbij. 

 
Volg ons ook op Facebook 
facebook.com/Paduatilburg 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dagelijks geopend van 
9.00 tot 18.30 uur. 

 
 

 

Vrijwilliger gezocht 
 

Op de donderdagochtend tussen 
10 en 12 uur zijn we op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om met 
een groepje ouderen te schilderen. 
De basistechnieken van het 
schilderen worden hier toegepast 
en als vrijwilliger ondersteun je 
de medewerker Welzijn. Lijkt het 
je leuk en wil je meer informatie? 
Bel: 013 540 86 00 of mail naar: 
e.swietkowiak@dewever.nl 

 

 
 

 
Carnaval bij Padua 
Kom gezellig carnaval vieren bij Padua, 
van zondag 23 februari t/m dinsdag 
25 februari! Met diverse bandjes en  
op maandag een bezoek vanuit de 
Bustour Kruikenstad. Op woensdag 
sluiten we carnaval af met haring-
happen en muziek van dj Thijs.  
 

Prijswijziging Restaurant 
Vanaf januari 2020 gelden er nieuwe 
horecaprijzen, om deze binnen de 
gehele Wever naar hetzelfde niveau te 
brengen. Voor het actuele overzicht 
kunt u terecht bij het restaurant. 

 

 

 De Wever

 De Wever

Wij bieden verzorging, verpleging en onder-
steuning bij u aan huis. Denk bijvoorbeeld 
aan hulp bij het douchen, wondzorg, 
technische zorghandelingen en bijvoorbeeld 
zorg en advies bij dementie. We bieden geen  
zorg in de vorm van huishoudelijke werk- 
zaamheden. De buurt waar u woont, bepaalt 
bij welk team u terecht kunt, al werken we bij 
drukte met alle drie de teams samen.  
 

We bespreken de mogelijkheden met u als  
cliënt. We denken altijd mee en zoeken  
naar oplossingen.

Adviesgesprek wikverpleegkundige
Zijn er vragen die u het liefst persoonlijk wilt 
bespreken, of heeft u zorg nodig, maar weet 
u niet welke zorg bij u past? Dan kunt u een 
adviesgesprek aanvragen met de wijk- 
verpleegkundige van het buurtteam in uw 

wijk. Tijdens het gesprek vertelt u alles over 
uw situatie, hoe het met u gaat en hoe u zich  
voelt. We kunnen dan goed bepalen welke 
zorg of hulpmiddelen u nodig heeft om langer  
zelfstandig thuis te wonen. 
Het kan zijn dat wij u niet de zorg kunnen 
bieden die u nodig heeft. In dat geval 
denken wij actief met u mee en kijken we 
of wij u kunnen verwijzen naar een plek 
waar ze u wel kunnen helpen. Soms heeft 

u een (aanvullende) indicatie nodig. Een 
indicatie is het vaststellen van de zorg die 
u nodig heeft. Ook dit regelen wij voor u.

Neem contact met ons op via :
buurtteam.tilburg.groeseindhoefstraat@thebe.nl
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl 
 kijk in de contactgegevens op pagina 15,  
of kijk op : www.thebe.nl

App voor zelfstandig wonende ouderen 
Heeft u een vraag over gezondheid, welzijn of ondersteuning en  
wilt u snel antwoord? 
 

Met de app Thepp krijgt u snel een persoonlijk én deskundig antwoord van een team  
ervaren medisch verpleegkundigen. Deze vragen hoeven niet voor uzelf te zijn, maar  
kunnen ook betrekking hebben op iemand voor wie u zorgt. Zo is Thepp er voor  
zorgvragers, hulpbehoevenden en mantelzorgers. 

De app Thepp is gratis te downloaden in de Google Play Store of App store.

Wijkverpleegkundige van Thebe geeft uitleg over de app Thepp.

 Thebe Wijkverpleging buurtteams Oud-Noord
In Oud-Noord werken drie teams van Thebe Wijkverpleging. Buurtteam Groeseind/Hoefstraat, Hasselt/Goirke en Spoorzone. 
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vervolg WeKeLiJKSe WiJKaCtiViteiteN 
Het Spoor8: do:  19.00u, Zumba
                    1e vr vd maand: 14.00u, Bingo  
                          vr:   10.00 - 12.00u,  WeHelpen   
                    2e vr vd maand 20.00u, Viernes de Fiesta, zie p. 16
Woonzorgcentra: zie p. 12 en 13
Den Herdgang7: oneven weken op di: 19.00u, Bingo       
                                  even weken op wo: 14.30u, Bingo
De bijsterstede7: wo: 14.30u, Bingo
Joannes Zwijsen7: wisselend do 15.00u, Bingo, zie p. 13
Padua7: ma: 14.15u, Wijkbingo
Februari
12: 10.00, Klankontspanning, IMB1 
13: 13.00, Palliatief spreekuur, IMB1 
        13.30, Lotgenotenbijeenkomst ‘Uitgezaaide  
                                                                             borstkanker, IMB1 
14: Valentijnsdag, extra knuffels, kusjes en
          cadeautjes voor mens en dier, Discus Animo
14:  14.30u, Optreden De Begonia’s, Padua7, zie p. 13 
           19.30u, Filmavond, De Poorten8
15: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
15:  Proefbloazen De Möllukus, stad Tilburg
16: 14.00u, TOF Feest
                     C.V. de Tunnelplekkers, Boerke Mutsaers
17:  10.00, Ontspanning voor Hoofd en Lichaam, IMB1 
18: 12.00u, Eten en sjoelen, St. Aoda2
18: 18.00u, Brabantse koffietafel en carnavalsavond,  
                                                      Den Herdgang7, zie p. 12
19: 20.00u, Mans Genoeg: Als de                
                                                      man verliest, BLenKM3 en F17
20: 19.00, Mannen en Kanker, IMB1 
        19.30u, C.V. De Juinen, Jong Nederland  
         Loven-Besterd, De Wissel8
21:  20.00u, Lekker dansen, De Poorten8

21 t/m 25 Carnaval: zie pagina 1 t/m 7, 
agenda kindercarnaval zie p. 7  
en carnavalsmiddagen woonzorgcentra7 o.a.
25: De Bijsterstede7 m.m.v. CV De Kerkuilen, zie p. 12 en 13
26 t/m 1 mrt: 11.00u, activiteiten Ontdekstation01313
26: 19.30u, Lezing hPP6: Vloekt. en gij zult niet vinden, SST6

27: 13.00, Palliatief spreekuur, IMB1 
29: Extra dag 2020
        12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
        14.30u, Optreden De Begonia’s, Den Herdgang7
Maart
  1: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
  2: 19.00, Lotgenotenbijeenkomst Hematon  
                                                              “Kanker en Werk”, IMB1
  4: 10.00, Creatief Schrijven, IMB1
       10.00,, Inloopochtend ‘Borstkanker’, IMB1 
  6: Start cursus ‘Opkomen voor jezelf’, Feniks17
  8: 18.00u, Internationale Vrouwendag,                                              
                           Theater de Nieuwe Vorst, BLenKM3 en F17
10: Deadline artikelen editie april WTON
        10.00u, Indian Head Massage, IMB1
11: 09.30u, Start cursus ‘Lift je leven’, Feniks17
13:  13.30u, Paas-kinderbingo, De Poorten8, ANJ4
          19.30u, Filmavond, De Poorten8
15: 09.00u, Vlooienmarkt Oisterwijk, dElijn12
       Oplevering 1e fase en in gebruikneming        
                                    van El-Feth moskee, Stedekestraat
16 t/m 22: Themaweek Padua, zie p. 13
16: 19.00u, Thema-avond ‘Je partner heeft kanker  
                                          maar hoe gaat het met jou’, IMB1
17: 12.00u, Eten en sjoelen, St. Aoda2
20: 19.00, Mannen en Kanker, IMB1 
21: 11.00u, Repaircafé, De Baselaer8
21: 20.30u, Leutergala, C.V. De Juinen, De Wissel8
25: 10.00,, Inloopochtend ‘Borstkanker’, IMB1
       19.30u, Lezing hPP6: Pensioenakkoord in zicht? SST6
28: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
29: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
       14.30u, Optreden van duo De Pappenheimers,  
                                                                    Den Herdgang7, zie p. 12
31: 12.30u, OM6 Paasversiering maken, SST6
April
  1: Editie april WTON
  4: 20.00u, Voorjaarsconcert Cantiqua Concert,  
                                                  De Schalm Berkel-Enschot
  5: 11.00u, Voorjaarsmarkt Rijen,K&K16
  8: 18.00u, Koken voor en door Theresia, SST6
12: 12.00u, Paasin, St. Aoda2
13: 12.30u, OM6 Paasbrunch, SST6
22: 19.30u, Lezing hPP6: Het Holocaust monument, SST6
25: 12.00u, Wijklunch5, Het Spoor8
27: 09.00u, Koningsrommelmarkt, De Poorten8, ANJ4
       10.00u, Koningsdagbraderie De Hasselt, K&K16
28: Deadline artikelen editie mei WTON

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.
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 di. 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. 

Uitgavedata en deadline artikelen 2020:

Download de planning 2020, artikelvoor- 
waarden of bekijk de krant digitaal op 
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de  

auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (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.

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 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
            Lezingen het Paviljoenpodium = hPP: vrij entree. OM= Ontmoetingsmiddagen, 15,-
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       10schonstewijk.nl   11www.hall-fame.nl 
12dElijn = deevenementenlijn.nl   13ontdekstation013.nl  14paperpassion.nl/knitenknot.nl  15spoorparktilburg.nl  
16K&K = koolenenkoolen.nl  17F =  www.fenikstilburg.nl

Voor het voorjaarsconcert op zaterdag 4 april a.s.  
staat namelijk een nieuwe cantate op de rol: 
“Laat mijn tranen jouw voeten wassen”, de 
Maria Magdalena cantate. Een verhaal in 
theatrale setting over het leven van Maria 
Magdalena, met regie van Eliane Feijen. 
Ook deze nieuwe cantate - opnieuw een 
wereldpremière - komt van de componisten-
hand van Arjan van Baest, waarbij het libretto 
is geschreven door Judith ter Hofstede. 

U kunt het concert ook bezoeken via de 
stichting ‘Vier het Leven’. Deze stichting 
organiseert culturele activiteiten voor 
ouderen (65+) die niet graag alleen op stap 
gaan. Zij worden thuis opgehaald door een 
gastheer of gastvrouw van ‘Vier het Leven’. 
Meer informatie via : www.4hetleven.nl 

4 april, New Classics concert 
van Cantiqua Concert 

Na het enorme succes van het 
uitvoeren van de Caeciliacantate in haar 
najaarsconcert in 2018, gaat Cantiqua 
Concert verder op deze ingeslagen weg.

Voorjaarsconcert Cantiqua Concert
Laat min tranen jouw 

voeten wassen
zaterdag 4 april 2020

20.00 uur.

Cultureel Centrum De 
Schalm Berkel-Enschot.

Entree € 17,50, 
€ 15,00 voorverkoop via: 

Lia de Kok : 06 55 77 87 87
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com

: www.cantiqua.nl

Mans Genoeg:  Woensdag 19 februari, 20.00 uur, 
de Kennismakerij, LocHal, toegang: gratis.

 Markten bij u in de buurt 
Zondag 15 maart: Vlooienmarkt Oisterwijk,  
Sporthal D’n Donk. 09.00 - 16.30 uur, entree 
€ 2,50 p.p. en kinderen t/m 12 jaar gratis.

Zondag 5 april: Voorjaarsmarkt Rijen, 
11.00 - 1700 uur.
Zondag 27 april: Koningsdagbraderie
De Hasselt Tilburg, 11.00 - 1700 uur.

De evenementenlijn 
Kraam huren? : www.deevenementenlijn.nl                

Koolen & Koolen 
Kraam huren? : koolenenkoolen.nl

Tim Overdiek (voorheen NOS-correspondent 
en meer) is therapeutisch coach en schrijver. 
In zijn praktijk begeleidt hij vooral mannen 
met verlies of tegenslag. Dat is de rode 
lijn in zijn interactieve presentatie. Geen 
onderwerp blijft onbesproken, en geen enkele 
vraag is taboe. : www.timoverdiek.nl
 
 

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij Feniks

Hoe rouwen mannen om de dood van een 
geliefde, om een gestrande relatie, om verlies 
van gezondheid of plotseling ontslag op het 
werk? Wat kunnen vrouwen hierin leren? 
Hoe ontmoeten of hoe verliezen vrouwen 
en mannen elkaar in de aanloop naar of in 
de periode na een overlijden? Tim Overdiek 
gaat bij Mans Genoeg in op deze en andere 
vragen, vanuit persoonlijke verhalen en 
ervaringen én in gesprek met het publiek.

Als ervaringsdeskundige kent Overdiek beide 
kanten van de medaille. Hij was 13 jaar toen 
zijn vader overleed na een hartstilstand. In 
2009 overleed zijn echtgenote Jennifer (41) 

aan de gevolgen van een verkeersongeval. 
Hij bleef achter met hun zoontjes van 9 en 
12 jaar. Over het eerste jaar na haar dood 
schreef hij het boek ‘Tranen van Liefde’.

Op 1 oktober 2019 is ‘Als de man verliest’ ver- 
schenen. Samen met co-auteur Wim van Lent  
behandelt Tim mannelijke thema’s als onmacht,  
isolement, seksualiteit, suïcide, vaderlijn. Met  
openhartige gesprekken met bekende 
Nederlandse mannen over hun verliesverhaal, 
onder wie A.F.Th. van der Heijden, Humberto 
Tan, Douwe Bob, Ahmed Marcouch, Mano 
Bouzamour. Beide boeken zijn op deze avond 
te koop en worden door Overdiek gesigneerd.

Foto: Hester Doove

Mans Genoeg is een project van Feniks Emancipatie Expertise Centrum, mede mogelijk gemaakt door de 
Kennismakerij en gefinancierd door het Oranje Fonds. Meer info over Mans Genoeg : www.fenikstilburg.nl

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2020 Deadline artikelen
Wo. 1 april Di. 10 maart
Wo. 20 mei Di. 28 april

exPOSitieS
textielmuseum: t/m 1 maart, Black & White; vanaf 14 
maart 2020 t/m 7 maart 2021, Rode draden, Oude 
en nieuwe verhalen in kunst en design; t/m 10 mei, 
The Art of Lace, Haute couture van Chanel tot Iris 
van Herpen; vanaf 29 mei t/m 1 november 2020, 
Gedachtespinsels, Dutch Design door Kiki van Eijk.
Galerie atelier Pjotr: t/m april, expositie “Een keur 
van technieken”; wo: 10.00u en 14.00u, lessen 
schilderen en boetseren o.l.v. Peter Verbraak. 
Escape Rooms Dolfijn: Nemo en Hotel Akasaka.
tilburgsans: wekelijks do.ochtend 
kaajbaandexpositie, wijk Theresia; t/m 18 februari, 
expositie ‘Wè knòrrie?’, Stedekestraat 15.
LocHal, Stadsbalkon: t/m mei 2020, expositie 
STILLLEVEN, openingstijden: lochal.nl, BLenKM3.
Schônste wijk Werkplaats: vanaf 18 feb, di. middag, 
expositie ‘Wij zijn urban!’ Van Bylandtstraat 25.
WeKeLiJKSe WiJKaCtiViteiteN 
Stichting Stadstuin Theresia6:
di en do:  10.00 - 16.00u, Inloopdagen
Elke zo t/m juni: 10.30u, lunch met soep en pudding
Hall of fame: wo: 14.00u, Kinderknutselmiddag
bijsterhof: do: 14.00u, Bingo
Wijkcentra: zie p. 16
De Poorten8: ma, di, do, Vrijwilligerspunt Oud-Noord
                          wo:  08.30u, Ontbijt  
                                   08.45u, Vrouwenkracht                                      
                                   20.00u, Biodanza 
                          do:  09.00u, Taalclub 
                                   13.30 u, koffie-inloop,  zie p. 16
                           vr:   14.00u, Bingo
De Wissel8: do:  12.00u, Lunch
De baselaer8:   di:  13.00u, Spreekuur hulp en  
                                                                            ondersteuning
                                   13.30u, koffie-inloop,  zie p. 16
                                   19.30u, Computer-inloop 
                         wo:          13.00u, Volksdansgroep Shalom
                          do:  10.45u, Gymclub Fit-Oud
                                   14.00u, Bingo

 Agenda
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Bent u blij met de wijkkrant en wilt u dat deze 
kan blijven bestaan? Koop dan de tas € 3,50, 
pen € 3,50, samen € 6,00. Zo steunt u de  
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. 
Stuur een mailtje naar
de redactie, dank u wel 
voor uw bijdrage.

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

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

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

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

Verzorging

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

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

Hypotheek/Bank

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

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

G. de man-melis                
Molenstraat 128                              013 542 11 61                                                 
info@gdemanmelis.nl   www.gdemanmelis.nl

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

Uitvaart

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

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

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

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

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

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

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

Administratie

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

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

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

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

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

Kinderopvang
Kinderstad tilburg Oud-Noord
bSO den bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang Den bijstere    
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

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

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

PLuS iJsselstein
Besterdring 110                          013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plus- 
                                                       ijsselstein_634

 Supermarkt

Huis en inrichting

Evenementen

Koolen & Koolen organisatie en  
adviesbureau. Braderieën en Themamarkten 
Inschrijven voor kraam of grondplaats:  
 info@koolenenkoolen.nl          013 580 15 14 
                                       www.koolenenkoolen.nl

De evenementenlijn V.O.f.                                            
0416 530 502                         06 51 21 79 20
Vlooienmarkten
info@deevenementenlijn.nl      Inschrijven voor 
kraam/meer info op: www.deevenementenlijn.nl

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

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         

boerke mutsaers
Vijverlaan 2                                   
info@boerkemutsaers. nl         013 590 08 08
                                     www.boerkemutsaers.nl

Zorg in de wik

Gasterij de Commanderie
Rielseweg 861                        013 518 12 38
info@decommanderie.nl
                                     www.decommanderie.nl

thebe Wijkverpleging Oud-Noord
Groeseind/Hoefstraat                      088-1176770
buurtteam.tilburg.groeseindhoefstraat@thebe.nl
Hasselt/Goirke                                 088-1176771
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Spoorzone                                         088-1176772
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

Dansbeleving wo-avond in De Poorten  
3 introductielessen Biodanza voor € 25,-
Vooraf aanmelden:              06 2474 7030
info@dansbeleving.nl      www.dansbeleving.nl

Te koop - Te huur - Gezocht

monique van Houtum uitvaartbegeleiding
Oude Lind 35                               013 572 18 22 
info@moniquevanhoutum.nl 
                              www.moniquevanhoutum.nl

Te koop

Ondernemers, wilt u ook:
 Î een aankondiging van uw activiteit  

      in de agenda?
 Î uw contactgegevens in de  

 wijkinformatie?
 Î iets te koop/te huur aanbieden?  

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

Adverteren vanaf € 10,- excl. btw
Advertenties en contactgegevens van  
bedrijven. Altijd vindbaar voor de bewoners  
in uw wijk. tarieven en formaten downloaden 
: persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord  
of mail naar de redactie.

Wikraden

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

Wijkraad

Abonnement op de WTON
Ontvangt u de WTON niet omdat u een 

NEE-NEEsticker heeft of woont u buiten de  
wijk tilburg Oud-Noord, maar u wilt hem  

toch graag ontvangen? 
U kunt hem dan ophalen in de wijk- of 
woonzorgcentra in de wijk. Of u kunt 

een abonnement nemen op de WTON. 
U betaalt € 2,- per editie, dit is € 14,- per 
jaar, vooraf te betalen. (Op het moment 

dat u een abonnement aangaat, wordt de 
jaarprijs berekend van het lopende jaar).

u krijgt dan de WTON op de 
uitgavedatum bij u in uw brievenbus.
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Na het succes van de koffie-inloop in De 

Poorten is besloten een koffie-inloop te 

organiseren in De Baselaer. De koffie-inloop 

is bedoeld voor mensen die zich soms alleen 

voelen of niet veel sociale contacten hebben.

Hier ontmoeten ze anderen, drinken ze 

samen een kopje koffie en kunnen ze een 

praatje maken met elkaar. “Het is fijn om 

met anderen koffie te drinken, al is het maar 

voor een paar uurtjes in de week. Je hebt 

dan toch wat aanspraak en komt een keer 

uit huis”, aldus een vaste bezoekster.

Er zijn veel mensen die alleen zijn. Ze zijn 

alleenstaand, hebben hun partner verloren, 

of hebben weinig familie. Of familie die heel 

ver woont. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker 

het lijkt om vrienden te maken. Het gaat niet 

meer zo vanzelf. De valkuil is dat mensen hele 

dagen binnen zijn en alleen iemand zien als ze 

boodschappen gaan doen.

Kom samen koffie drinken 
in De Baselaer

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.

Ontmoetingen realiseren

De koffie-inloop in De Poorten loopt zo goed, 

dat er is besloten een tweede te organiseren 

in De Baselaer. Initiatiefnemer Paul vertelt hier 

meer over: “Daar waar behoefte is, organiseren 

we activiteiten voor de bewoners. Ik werk 

als individueel adviseur bij ContourdeTwern. 

Dat betekent dat ik mensen help bij vragen 

omtrent wonen, welzijn, zorg, financiën en 

administratie. Ik draai spreekuren en kom veel 

bij mensen thuis. Daar ontmoet ik veel mensen 

die wel behoefte hebben aan een praatje en 

wat aandacht. Ik sluit al regelmatig aan bij de 

inloop in De Poorten. Door de grote behoefte 

aan contacten ga ik ook een open inloop 

organiseren in De Baselaer.”

Nooit alleen

Door iets te organiseren in de directe 

woonomgeving van bewoners hoopt Paul 

mensen meer uit hun huis te krijgen. “Ik zie 

dat wel bij de mensen die al gaan. Ze hebben 

  OPSTAPbus

een daginvulling en het geeft wat structuur 

in de week. Inmiddels is de open inloop in De 

Poorten ‘heilig’. Er worden ook leuke extraatjes 

georganiseerd met Pasen, Sinterklaas en Kerst 

bijvoorbeeld. Dan zie je iedereen genieten. 

Want zo vanzelfsprekend als dat wij Kerst vieren 

met het gezin, is dat niet zo voor iedereen 

helaas. Bezoekers voelen zich gezien en 

gewaardeerd als ze komen. Dat wil ik ook graag 

in De Baselaer bereiken.”

Meer informatie? 

Lijkt het u leuk om een keer te komen? U bent 

welkom op dinsdag van 13.30 - 15.00 uur in De 

Baselaer. Vindt u het spannend om de eerste 

keer alleen te komen? Bel gerust met Paul. Hij 

kan ervoor zorgen dat u wordt ontvangen in De 

Baselaer. Paul van Sambeek: 06 576 80 203 of 

De Baselaer: 013  543 59 09. Mocht u een keer in 

De Poorten willen langskomen, de open inloop 

is op donderdag van 13.30 - 15.00 uur en wordt 

begeleid door Sonja Havens. 

 

Samen op stap  naar  een  grand-café,  

tuincentrum  of  theater:  dat  kan  met  de   

OPSTAPbus! In de bus ontmoet u andere 

mensen met wie u leuke en bijzondere uit-

stapjes maakt. U kunt iedere dag gebruik-

maken  van de bus. 

Op woensdag wordt de bus gebruikt om samen 

boodschappen te doen. Er zijn twee bussen en 

in iedere bus gaan een chauffeur  en een bege-

leider met u mee. 

Wilt u ook mee?

De  OPSTAPbus  is er voor  zelfstandig  wonen-

de  65-plussers  uit  Tilburg,  Berkel-Enschot  en  

Udenhout.  U wordt thuis opgehaald (uw even-

tuele rollator kan ook mee), gaat samen naar 

de activiteit en u wordt nadien thuisgebracht. 

De OPSTAPbus bezorgt u een gezellige en  ont-

spannen dag  en  stelt  u  in  de  gelegenheid  

om  andere mensen te ontmoeten. 

Viernes de Fiesta

Kom je ook dansen? 

Iedere tweede vrijdag van de maand:  

‘Viernes de Fiesta’ in Het Spoor. Entree is  

gratis.  De eerstvolgende keer is 14 februari, 

20.00 - 23.00 uur. 

Vrijwilligersmarkt 

Vrijwilligers Tilburg organiseert tijdens de 

Dutch Happiness Week een markt die je 

moet beleven. Er zijn tientallen vrijwilli-

gersorganisaties aanwezig bij de vrijwil-

ligersmarkt die graag met jou in gesprek 

gaan. Verzamel kanskaarten in het LIVE  

Monopolyspel, bezoek de barber, laat je  

inspireren door de ‘motivational  

speaker’, get a gadget, kom chillen in de  

Vacaturebank, praat met een matchmaker, 

doe de vrijwilligerstest en scoor een leuke 

vrijwilligersklus. 

Datum: 19 maart, 15.00 - 18.00 uur, 

Fontys Hogescholen Tilburg.

Meer info?  Babiche Klijs, 013 464 92 10, 

babicheklijs@contourdetwern.nl.

Huis van de Wijk

In de wijk Kasteel Noord komt een ‘Huis 

van de Wijk’, een huiskamer waar bewoners 

samen koffie kunnen drinken en elkaar op 

een laagdrempelige manier kunnen ont-

moeten. De opening is naar alle waarschijn-

lijkheid eind februari. Woont u in Kasteel 

Noord? Dan ontvangt u vanzelf een folder 

in de brievenbus bij een Ja-Ja sticker. 

Meer info? Mail naar: 

leilahermus@contourdetwern.nl.

U kunt zich zonder indicatie aanmelden bij 

het servicebureau van de OPSTAPbus: iedere   

maandag, dinsdag en donderdagochtend van 

09.00 - 12.00  uur  via  013 572  83  89.  De  vrijwil-

ligers vertellen u dan graag meer over de werk-

wijze van de bus. Bij inschrijving ontvangt u de 

introductiebrief met alle benodigde informatie. 

Tevens ontvangt u iedere maand het program-

maboekje. 

Het programma is daarnaast te  raadplegen via 

www.contourdetwern.nl/opstapbus. 

Voor deelname kunt u de Meedoenregeling  

inzetten. 


