!! Dit is een websiteversie van de maart 2018 editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van Persoonlijkekunstencreatie.nl. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere
(commerciële) doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van Persoonlijkekunstencreatie.nl.
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Chris van der Werff vertolkt samen met Des Unique ‘Take me home’, in 2017 in De Poorten

Hind Hakki
Foto: Leander Petit

Juni: Muziekmarathon trapt af in De Poorten
Op zaterdag 2 juni is de officiële opening van de tweede editie van de Tilburgse
Muziekmarathon. Met initiatieven van wijkbewoners en muzikanten en met medewerking
van niemand minder als de Tilburgse sterren Hind Hakki en Michelle Sweegers.
Van rap tot klassiek, de opening is veelbelovend!
Vanaf 14.00 uur zal een als orgel opgetuigde fiets voor de ingang van De Poorten de bezoekers
welkom heten voor een zeer gevarieerde middag vol met muzikale verrassingen.
Binnen in het centrum, hal en ontmoetingsruimte zijn
er de hele middag previews te zien en te horen van
deelnemers aan de Tilburgse Muziekmarathon.

Kom op 2 juni

naar de opening

van de Tilburgse
Muziekmarathon
in De Poorten

Twee grote nationale muziektalenten zullen acte de présence
geven deze middag. Artiest Hind Hakki treedt op met vocal
group Des Unique en met singer-songwriter Gerton Govers.
De in Hasselt woonachtige Michelle Sweegers, harpiste met
internationale allure die in grote klassieke orkesten speelt, zal
haar muzikale kunsten vertonen. Flamenco-gitarist
Toon Jansen en piano-zangduo Sas Bouma en Dave Banhart
laten zich zien en horen.

Juni muziekmaand door Tilburgse Muziekmarathon
Bijna vier weken lang klinkt elke dag in een andere wijk, op diverse locaties zo’n zes uur lang
muziek van de Tilburgse Muziekmarathon. In wijkcentra, op podia, in verzorgingshuizen en
op straat. Centraal staat verbinding, want de Tilburgse Muziekmarathon bevat een groot
aantal, zeer diverse muzikale activiteiten waar mensen met elkaar worden verbonden. Vele
muzikanten, wijkbewoners en organisaties doen mee en dat leidt tot bijzondere ontmoetingen.

Tapijttegelhuis Tilburg
bestaat 35 jaar
Tapijttegelhuis Tilburg bestaat 35 jaar
Ter ere van het jubileum krijgen lezers van
de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord tegen
inlevering van de advertentie op de voorpagina de gehele maand juni 10 procent
extra korting op de toch al laag geprijsde
tapijttegels uit voorraad, en er is voor iedere
koper een leuk presentje.
Lees verder pg. 11

Tapijttegelhuis Tilburg

Lanette Clinic
Door: Netty Dekkers
Lente en Lanette:
een perfecte combinatie
Het valt op dat de avonden zo snel langer
duren. Wat fijn om meer licht te hebben! De
lente kriebelt en stimuleert. Nieuwe ideeën
borrelen op en het huis krijgt weer een
grote schoonmaakbeurt. Dit geldt ook voor
het uiterlijk. De kraaienpootjes die in de
winter niet opvielen, worden uitvergroot in
het lentelicht. Vandaar dat Lanette op 15 juni
een Lanette VIP-Night houdt.
Lees meer pg. 11
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Altijd de laagste prijs!!

vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt
• PVC
• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

Tapijttegelhuis

UW TRAP

35 jaar
GESTOFFEERD

incl. tapijt
10%
v.a. € 250,extra
korting

“De goedkoopste op het gebied van
compatible inktcartridges”

op alle tapijttegels
uit voorraad! *
* Tegen inlevering van deze
advertentie, alleen geldig
in juni 2018

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

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon
multipack vanaf € 24,95
+ 1 patroon naar keuze gratiS

SECONDLI FE

• Tapijttegels,

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 19 62 63 06
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com

Michelle Sweegers

Een greep uit de agenda:
Diverse weekmarkten in juni: optredens van de vorig jaar ontstane BesterdMarketBand
6 juni

De Bibliotheek ‘t Sant: thema-ochtend Musica Dementia door Factorium
met ouderenwerk.

10 juni

Concertzaal Theaters Tilburg: bijzondere uitvoering Carmina Burana door het
Tilburgs Operakoor en de Tilburg Big Band.

13 juni

De Hazelaar: 11Eleven met een muzikale theatervoorstelling

17 juni

MFA de Symfonie: een benefietmuziekmiddag voor de stichting Beauty, Brains &
Beyond georganiseerd door Anouk Kamp en Hennie Jacobs. Aanvang 14.00 uur
met in totaal 10 optredens door o.a. de band S3RIOUS, popkoor Prestige,
zangeres KIZZY en rapper Zorro.

24 juni

Sprokkelrock in Bosvreugd: bands van het Factorium.

27 juni

Oude Warande: het vorig jaar geformeerde Catalpa Quintet zal een wandelroute
muzikaal begeleiden en een eindvoorstelling verzorgen op het terras van Grotto
in de binnen cirkel van de Warande.

De meeste optreden zijn gratis, sommige met een kleine entreeprijs.
Kijk voor meer optredens, informatie, aanvangstijden en entree
: www.muziekmarathon.tilburg.com en www.facebook.com/tilburgsemuziekmarathon

In deze editie:

Activiteiten
in de wijkcentra

Gemeente
wijknieuws pg. 10

pg. 7

Feestelijke aftrap werkzaamheden
prieel Den Herdgang
pg. 12

"Praat mee."
Over de toekomst
van de Spoorzone

pg. 14

Open dag
alle Tilburgse
wijkcentra

pg. 16
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Muziek in Oud-Noord
Des Unique zingt bij opening Muziekmarathon
Bij de opening van de tweede Muziekmarathon op zaterdag 2 juni in De Poorten zal de
Tilburgse vocal group Des Unique weer te horen zijn, met twee speciale nummers. Els van
Lieshout, lid van Des Unique èn buurtbewoner in Oud-Noord, vertelt er wat meer over.

Als rode draad van de Tilburgse Muziekmarathon maken deelnemers gebruik
van de basiscompositie 'Tilburg'. Dit nummer werd gecomponeerd door Fons
Mommers en Jeroen van den Hurck en is tijdens de marathon vrij te gebruiken.

Lente-Concert

Harpiste Michelle Sweegers
speelt tijdens opening
Muziekmarathon

Michelle is geboren, opgegroeid
TILBURG
en nog steeds woonachtig in
m.m.v.
de wijk Tilburg Oud-Noord. Op
haar 7e jaar ging ze met haar
ouders naar een open dag bij de
tonpraoter
entertainer
Tilburgse Dans- en Muziekschool
Michelle Sweegers
op 20-jarige
leeftijd
de finale van
(nu Factorium)
in de Goirkestraat.
In het kader
van de Muziek-marathon
Tilburg brengt
het koor
eentijdens
afwisselend
het
Rosa
Spier
Harpconcours
2018
In eerste instantie
wilde
ze
viool
en verrassend programma, m.m.v. tonpraoter Maureen van Bavel en
leren spelen
maar toen
entertainer
Eddy ze
de langs
Jezus, die 60er en 70er jaren muziek ten gehore zal brengen.
met dank aan:
het harplokaal kwam, werd ze aangetrokken door de klanken van de harp. Vanaf dat
moment is de harp het belangrijkste in Michelle’s leven geworden.

Maureen van Bavel - Eddy de Jezus

Het leuke van de harp vindt Michelle dat je er
zoveel mee kunt, hele mooie klassieke muziek,
maar ook jazz, folk en zelfs popmuziek. Dat
laatste laat ze het liefste op haar elektrische
harp horen.
Dat Michelle muzikaal is blijkt wel: met haar
20 jaar heeft Michelle al veel prijzen gewonnen
in zowel binnen- als buitenland. Daarnaast
staat ze regelmatig op de bühne, als soliste
maar ook in verschillende orkesten en
ensembles. Het leuke van optreden vindt
Michelle vooral de reacties die ze krijgt over
haar harpspel. De harp blijkt toch nog een

Wat voor groep is Des Unique precies?
“Des Unique is een ‘all female’ vocal group uit Tilburg. Spreek de naam
maar eens op z’n Tilburgs uit. We zingen uitdagende, meerstemmige
arrangementen van bekende popnummers, sommige met pianobegeleiding en sommige a capella. We treden regelmatig op in Tilburg
en omgeving. Soms doen we mee aan landelijke wedstrijden, waar we
regelmatig in de prijzen vallen. Vorig jaar hebben we in Waalwijk met
de 3JS tijdens hun U2-tournee op het podium gestaan met
‘Still haven’t found’. Dat was vet!”
Kun je iets vertellen over de nummers die jullie zingen bij de Muziekmarathon?
“Het eerste nummer ‘Ik ben de stad’, werd vorig jaar speciaal voor de Muziekmarathon
geschreven. Fons Mommers en Jeroen van den Hurck schreven het refrein van het lied en ik
heb er samen met Harry Swinkels, onze pianist, enkele coupletten bij geschreven. Vorig jaar
werd bij de Muziekmarathon samen met rapper Gairo spontaan besloten om een stukje rap
toe te voegen. Het lied is echt een ode geworden aan Tilburg.”
En jullie zingen nog een ander bijzonder nummer?
“Inderdaad, het heet ‘Take me home’. Chris van der Werff, tolk Gebarentaal, heeft dit
nummer in maart samen met ons vertolkt in onze voorstelling ‘Down the rabbit hole’.
We vonden zijn interpretatie van dit nummer erg mooi en we hopen dat hij voor deze
gelegenheid bij de opening van de Muziekmarathon nog een keer met ons wil optreden!”

En… Des Unique zoekt leden. Heb je interesse? Kijk op: : www.desunique.nl

weinig voorkomend instrument, waarover
het publiek zich blijft verwonderen.
In juni heeft Michelle haar bachelorexamen
op het conservatorium van Antwerpen
en daarna hoopt Michelle te worden aangenomen op het conservatorium van Lyon
om daar haar mastertitel te gaan halen. En
dan? Michelle wil de wijde wereld in, zo veel
mogelijk optreden als solo harpiste maar ook
met gezelschappen om een zo groot mogelijk
publiek laten genieten van haar harpmuziek.

zondag 10 juni 2018

aanvang: 14.00 uur - entree: gratis
MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg
Meer informatie over Michelle is te
vinden op : www.michellesweegers.nl

RatjetoeKoor zingt op opening Muziekmarathon
Zingt u ook mee?
RatjetoeKoor zoekt muzikanten!!
RatjetoeKoor uit Tilburg is dringend op zoek naar muzikanten, het gaat om een ervaren
en enthousiaste:

Wij zijn een gezellig koor. Ons repertoire bestaat uit zowel Nederlandse- als anderstalige
liedjes, waaronder ook liedjes uit de jaren ’60-’80. We treden vaak op tijdens festivals,
maar ook in verzorgingshuizen zijn we een graag geziene gast, en natuurlijk tijdens de
opening van de Muziekmarathon op 2 juni in De Poorten.
De repetitie is elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in MFA De Poorten. Wil jij ons
koor versterken? Maak een afspraak met de voorzitter Peter Weijters : pweijters@icloud.com
: 013 571 06 24 / 06 19 28 64 11
Optredens terugkijken en meer
informatie : www.ratjetoekoor.nl
S c h i l d e r w e r k e n

- SCHILDERWERK

Suzuki Vioolstudio
voor ouder én kind

Aanbieding
10 lessen
Oudercursus
& Vioolles

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

3 juni, concert Oisterwijks Kamerkoor
Door: Henriëtte van Raak,
wijkbewoonster en koorlid
Het Oisterwijks Kamerkoor bestaat inmiddels
26 jaar, en ikzelf zing al zo’n 14 jaar met veel
plezier bij dit koor. Een fijne club zangers,
die de muziek zo mooi als mogelijk is, willen
uitvoeren. Veel leden hebben daarom dan
ook zangles.
Peter van Aerts, een bevlogen dirigent, leidt
dit koor met zijn kundigheid én met veel
enthousiasme. Het leuke van dit koor is dat
we een Hallo
afwisselend
Twan,repertoire zingen met
soms heel verrassende keuzes.

Dit keer zingen we een programma waarin
de vrouw centraal staat. Met werken van
verschillende componisten, zoals Monteverdi,
Britten, Pärt brengen we 'Ode aan de vrouw'.
Het is een afwisselend en verrassend
programma; van prachtige oude muziek tot
wat meer modern met zelfs jazzy klanken.
Heerlijk om te zingen! Wellicht kunt u dat
terug horen in de klank!
Het concert vindt plaats in de Petrus en
Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg
en begint om 15.00 uur. Kaarten zijn € 13,In de voorverkoop: € 11,- via 013 544 20 89 of
: reserveren@oisterwijkskamerkoor.nl
Meer info : www.oisterwijkskamerkoor.nl

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die m

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

Hennie van Lare

schrijfdocent

En ik ben vast vervelend,
maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21
www.schrijfwerkplaats.com
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

e

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

€ 305,-

€ 175,-

Martine Littel
Suzuki Viooldocente

06 44 94 00 81

www.suzukivioolstudio.nl
martine@suzukivioolstudio.nl

IJsselstein

Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00
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Verenigingen uit Oud-Noord
treden op tijdens de
Muziekmarathon in Tilburg
De Bent,
muziek met en zonder handicap

2 Ja a r !

mei 2018

Lenteconcert Resurrexit tijdens
In het kader van de
Tilburgse Muziekmarathon
Tilburgse
Muziekmarathon
zal Gemengd Koor
Resurrexit op
zondagmiddag 10 juni
een Lenteconcert
geven in wijkcentrum
MFA de Symfonie
(Noord) aan de
Eilenbergstraat 250 in
Tilburg. De aanvang is
14.00 uur en het concert
is gratis toegankelijk.

Resurrexit brengt die middag een verrassend en afwisselend programma ten gehore, waaraan
ook tonpraotster Maureen van Bavel haar medewerking verleent. Entertainer Eddy de Jezus
geeft met een solistisch optreden van muziek uit de 60'er en 70'er jaren een sfeervolle
dimensie aan het Lenteconcert. Het concert staat onder muzikale leiding van Wil van Leijsen
en wordt op piano begeleid door Cia de Backer-van Venrooij. Er is tevens gelegenheid
om te dansen.
U vindt nadere informatie op onze website : www.resurrexit.nl.
Dit concert is mogelijk dankzij de bijdrage van Art-fact, ContourdeTwern, De Noordraad.
De Bent is een groep van 12 muzikanten met een verstandelijke beperking. Inmiddels is ze
uitgegroeid tot een heuse popformatie die zowel Nederlands - als Engelstalige popmuziek
ten gehore brengt. Om een idee te geven: nummers van de Dijk, Bob Marley, The Beatles,
Elvis, maar ook van Andre Hazes en Claudia de Breij flitsen in een razend tempo voorbij.
Veelal nummers uit de Top 2000 en wat eigen nummers.
Dat samen muziek maken voor deze bandleden hun lust en leven is, moge duidelijk
zijn! Dat blijkt uit de meer dan enthousiaste
wijze waarop 'De Bent' repeteert. De Bent
oefent ze elke 2 weken in wijkcentrum Het
Spoor. Daar voelen ze zich meer dan thuis,
mede door het gastvrije personeel en leiding.
De twee wekelijkse (vrijwillige) begeleiding
is al 20 jaar in handen van Wil Dekker, een
ervaren Tilburgse muzikant. Hij leidt de
repetitie, geeft individuele leden aandacht
en houdt contact met hun dagelijkse
begeleiding en ouders.
Het bijzondere aan deze popgroep is, dat
deze muzikanten ondanks (of dankzij?) hun
beperkingen enorme muzikale kwaliteiten tot
ontwikkeling weten te brengen. De huidige
bezetting is: piano, lead- en slag gitaar, baskeyboard, drums, bongo en conga en zang.
De Bent heeft podiumervaring opgedaan op
vele feesten en festivals, zowel in Tilburg als

Het Tilburgse accordeonorkest staat onder leiding van Tom van Aarle en heeft een zeer
daarbuiten. Er is naast de regio Tilburg opgevarieerd repertoire van swing, musical tot popmuziek en originele accordeoncomposities.
getreden in Breda, Den Bosch, Rotterdam enz.
Vooral de laatste jaren is het muzikale niveau
Op zondag 10 juni 2018 zal Tilburgse Accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux een
enorm gestegen. Dat heeft er bijvoorbeeld
optreden verzorgen voor de bewoners van Zorgcentrum De Bijsterstede.
toe geleidt, dat de Bent regelmatig in het
Aanvang 14.30 tot 16.30 uur, toegang openbaar, entree € 4,00 voor niet-bewoners.
Factorium (muziekschool) optreedt en daar
enkele (docenten)
Dinsdag 19 juni zal Les Musiciens Joyeux samen met De Bent optreden in
fans heeft.
MFA Het Spoor.Aanvang 19.00 tot 22.00 uur, toegang gratis, optredens
Gezamelijk optreden
van het jeugdensemble LMYO!, accordeonorkest LMJ en De Bent.
De Bent,
Beide muziekgezelschappen repeteren in het wijkcentrum en zullen het
Voor zowel jong
thema ‘muziek verbindt’ letterlijk en figuurlijk tot uiting brengen door
als oud zijn de
het jeugdensemble LMYO!
een gezamenlijk optreden voor de wijkbewoners en geïnteresseerden.
nummers een
en Les Musiciens Joyeux
genot voor het
Maak kennis met de accordeon
oor. Luisteraars,
Les Musiciens Joyeux stelt als aanbieder van Try-out Cultuur in de maand
maar ook
juni iedereen die accordeon wil leren spelen in de gelegenheid om kennis
dansliefhebbers
19.00 tot 22.00 uur
kunnen dik aan
te maken met dit mooie instrument. Heb je interesse, neem dan contact
hun trekken
op of kom geheel vrijblijvend eens luisteren en kennismaken op een
Toegang gratis
komen.
repetitieavond. Er zijn mogelijkheden voor individuele lessen en samenspel
in het jeugdensemble. We repeteren wekelijks op dinsdagavond van
Agenda en meer informatie:
20.00 tot 22.00 uur in MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36.
: www. debent.webnode.nl
Het jeugdensemble repeteert van 19.00 tot 19.30 uur. De dirigent houdt daarbij altijd
www.facebook.com/de.bent.5
rekening met de mogelijkheden van nieuwe leden. Meer informatie : www.lmjtilburg.nl

19 juni, Het Spoor

De Bent

jeugdensemble LMYO!

saskiadellevoet.nl

MEDIACOACH

Les Musiciens Joyeux toont schoonheid
accordeon tijdens Tilburgse Muziekmarathon

MINDFULNESS TRAININGEN

COMMUNITY(art)projecten

Les Musiciens Joyeux
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Sport
en
Wijk Theresia Fietstocht 2018
Zondag 10 juni, 10.30 uur

75-jarig jubileum Tafeltennisvereniging Irene
Op 14 augustus 1943, 75 jaar geleden, werd
Tafeltennisvereniging Irene door leden van
voetbalvereniging Willem II opgericht als TTV Tilburgia.
Tegenwoordig is de naam Tilburgse TafeltennisVereniging
Irene (TTV Irene) en bestaat ze uit zo’n 160 leden. In
de tachtiger en negentiger jaren was TTV Irene zelfs de
grootste tafeltennisvereniging van Nederland. Gedurende
haar bestaan heeft ze vele regionale en nationale titels
behaald, deelgenomen aan Europacup wedstrijden en
zelf ook verschillende topevenementen georganiseerd.

Reünie op 18 november
"Contact tussen buurtbewoners en
gezellig bewegen". Dat is hetgeen
Ad van Dooren van wijkraad
Theresia voor ogen heeft. Hiervoor
organiseert hij namens de wijkraad
een fietstocht met buurtbewoners.
"Gewoon een gezellige dag vrijblijvend
al bewegend ditjes en datjes doornemen en wellicht onderweg een
terrasje pikken of samen een
zelfgemaakte en meegebrachte lunch
nuttigen. Meer hoeft het niet te zijn.
Maar wel leuk voor wijkbewoners",
aldus Ad, die gokt op geweldig weer.
40 km door stad en vooral ook door de
natuur. Vertrekpunt: MFA Het Spoor,
om 10.30 uur, aanmelding voor 6 juni
via : adjevandooren@gmail.com
of : 06 30 56 75 00

in Oud-Noord

beweging

T.T.V. Irene bestaat in 2018 75 jaar. Met een
spellen- en sportmarathon in januari, een
receptie voor iedereen die Irene een warm
hart toe draagt en een feestavond
in mei voor leden, hun familieleden en de vele vrijwilligers
die binnen de vereniging actief
zijn, zijn we al gefeliciteerd
en is dit jubileum gevierd.
Het jubileumjaar wordt op zondag 18 november
groots afgesloten met een evenement voor
leden en oud-leden. Om zoveel mogelijk oudleden te betrekken, is de jubileumcommissie
op zoek naar personen die in een ver
verleden, maar ook gedurende recentere
jaren lid zijn geweest van de club of op
andere wijze actief betrokkenheid hebben
gehad. Bent u een oud-lid van TTV Irene of
kent u iemand die dat is? Neemt u contact
op met de heer Wim Smeekens :
013 533 90 30 of : irene75jaar@hotmail.com
zodat u over het evenement geïnformeerd

kunt worden en u zich kunt aanmelden. Dan
bent u er in november bij als de club samen
met vele (oud-)leden herinneringen op haalt.
U kunt dan ook een balletje te slaan en het
‘Irene gevoel’ van weleer herbeleven onder
het genot van een hapje en drankje.
Deze reünie wilt u niet missen!

stadsgenoot TTV LUTO een ambitieus
traject gestart om gezamenlijk een nieuwe
accommodatie te realiseren bijvoorbeeld op
het voormalige NOAD-terrein aan de Melis
Stokestraat. Samen met het Sint Jorisgilde
(voetbooggilde) wordt de haalbaarheid
hiervan momenteel onderzocht.

Een nieuw clubgebouw
Het clubgebouw, Tafeltenniscentrum Irene
aan de Insulindestraat 3A, is sinds 1979 eigendom van de vereniging. Het behoort tot de
bekendste tafeltennisaccommodaties van
Nederland. Grote namen uit de tafeltenniswereld zoals Jacques Secrétin, Vincent Purkart,
Daniela Gergelcheva, Jan-Ove Waldner,
Jörgen Persson en onze nationale trots
Bettine Vriesekoop, hebben in het verleden
ooit in deze hal gespeeld, net zoals bekende
clubleden Frank Boute, Heleen Hop en huidig
paralympisch kampioene Kelly van Zon.
Omdat de huidige locatie van het tafeltenniscentrum in de toekomst wellicht een nieuwe
bestemming krijgt, is TTV Irene met

Tafeltennist u ook mee?
Bijna iedereen heeft weleens een wedstrijdje
tafeltennis gespeeld op de keukentafel, tijdens
de vakantie op de camping of gedurende de
pauze in de bedrijfskantine. Het is een sport
die laagdrempelig is, die geschikt is voor jong
en oud, voor personen met een beperking
en voor recreatief en competitief ingestelde
spelers. Het is een mooie vrijetijdsinvulling en
een gezonde want door onderzoek is bewezen
dat tafeltennis een positief effect heeft om
ouderdomsziektes tegen te gaan. Op de
website : www.ttvirene.nl leest u wanneer
u kunt langskomen om deze sport zelf een
keertje vrijblijvend uit te proberen.
U bent van harte welkom!

Ronde van den Besterd, zondag 17 juni
Na een fantastische terugkeer van de befaamde Ronde van den Besterd in 2017, kan een volgende editie
in 2018 niet uitblijven. Sterker nog: de organisatie vanuit Ondernemers Vereniging den Besterd, breidt
het programma verder uit door in het voorprogramma van de wielerronde ook een hardloopronde
in te bouwen. Het parcours is toevallig precies één Engelse mijl lang (1609 meter) en dat bracht
de bekende Tilburgse hardloper Greg van Hest aan het denken.
De wielrenners van de Brabantse Wieler Federatie hoefden niet lang over na te denken. De eerste
editie van de Ronde van den Besterd smaakte zo goed dat de editie van 2018 als vanzelfsprekend op de
agenda werd gezet. Ook dit jaar is gekozen voor Vaderdag, zondag 17 juni, om de Ronde te verrijden.
Op het Besterdplein is er van alles te doen en te beleven voor de jeugd, terwijl de ouders kunnen genieten
van een hapje en een drankje op het terras. Het belooft een prachtige dag te worden, hopelijk net zo
zonnig als vorig jaar. En er is dit jaar nog meer te beleven!

Besterd Mijl
10.00 uur, 1, 2, 3 Engelse mijl
10.45 uur, Eliteloop 1 mijl

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

Ronde van den Besterd
11.30 uur, 50+ & Dames
13.00 uur, 50-

Deelnemen of helpen
Wil je deelnemen aan de Ronde van de Besterd of op de dag zelf helpen als vrijwilliger? Ga naar
: www.rondevandenbesterd.nl en vul het formulier in of stuur een bericht naar
: rondebesterd@korvel-besterd.nl Inschrijven Besterd Mijl gaat via Runshop Greg van Hest,
14.30 uur, Dikkebandenrace
Wilhelminapark 45. Voorinschrijving tot vrijdag 15 juni: € 3,- Inschrijven op dag zelf: € 5,- Meer
15.00 uur, Retro Koers
informatie : 013 577 06 88 : info@runshopgregvanhest.nl : www.runshopgregvanhest.nl

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

Tai Chi
Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur
Gratis proefles
TuiNa praktijk
Marjo Geeris
info@marjogeeris.nl

06 - 16 51 37 07
www.marjogeeris.nl
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Nieuwe voetbalvereniging
aan Spoordijk

De jeugdcommissie van de Koninklijke Erkende
HengelaarsVereniging De Ruischvoorn, organiseert een
jeugddag vlakbij het clubgebouw aan de Centaurusweg.
Voor het vissen gebruikt de vereniging de vijvers
aan de Centaurusweg en het Quirijnstokpark.

Wil jij leren vissen? Kom dan op 16 juni naar de
Jeugd Kijk- en Doedag van de Ruischvoorn!
09.00 uur tot ca 18.00 uur; verzamelen bij het clubgebouw
van de Ruischvoorn, Centraurusweg 140
Onderwerpen:
ÊÊ Wedstrijd witvissen met vaste hengel. Wie het meeste vangt in één uur?
ÊÊ Roofvissen praktijk: werpen met roofvishengel en diverse kunstazen
ÊÊ Theorie over witvissen en roofvissen
ÊÊ Vliegvissen binden van een kunstvlieg en werpen met vliegenhengel
ÊÊ Karpervissen Werpen met karperhengel, voeren met werpstok en voerboot
ÊÊ Theorie over Vliegvissen en Karpervissen
Ouders en begeleiders zijn ook welkom. De kinderen worden door
leden van de KEHV de Ruischvoorn naar de vijver gebracht. Daar
leren ze onder begeleiding van jeugdcoaches de in en outs van
het vissen. Tussendoor kun je vragen stellen aan de vrijwilligers.
Kom ook, iedereen heeft prijs! Je hoeft
helemaal niets mee te brengen!
Wij zorgen voor eten, drinken en voor al het vismateriaal
zoals hengels, ook bij de viswedstrijd. De prijs
wordt aan iedereen aan het
eind van de dag uitgereikt.
Inschrijfgeld: € 3,- opgeven tot
12 juni bij : kebr@home.nl
Meer informatie: lees de rubriek
Nieuws bij Jeugdafdeling op
de site van Ruischvoorn
: www.ruischvoorn-tilburg.nl
www.facebook.com/ruischvoorn
Centaurusweg 140 : 013 544 05 22

Aan de Spoordijk zijn inmiddels 7 mooie,
verlichte velden waarvan drie van kunstgras
en één hybrideveld (dit is een natuurgrasveld
versterkt met kunstgrasvezels). De tijden om
te voetballen of te trainen zijn voor iedereen op
een voor hun leeftijd gunstig moment en dat is voor
iedereen fijn. De club is in gesprek met de gemeente
om midden op het complex een nieuwe kantine te
bouwen met maar liefst 14 kleedkamers en tal van
andere ruimtes. De start van de bouw zou volgens
de planning van de gemeente al in 2019 plaats
moeten gaan vinden. Met de reeds bestaande
velden en de tribune (met nog eens 4 kleedkamers)
staan we dan garant voor jaren voetbalplezier.
FC Tilburg heeft als doelstelling een gezellige, open
vereniging te zijn voor iedereen, ongeacht voetbalvaardigheid, geslacht, afkomst of huidskleur. Daarbij
gaat het om samen te (leren) voetballen, gezelligheid en sociale contacten te waarborgen. Ook
prestatiegerichtheid is één van de punten. Zo zijn er
selectieteams met gediplomeerde trainers voor alle
leeftijds-categorieën. We willen zo veel mogelijk
‘eigen’ spelertjes opleiden voor heren of dames 1.
Maar ook de zogenaamde breedtesport telt mee. Zo
helpen deze gediplomeerde trainers
ook de trainers en leiders van de
lagere elftallen vooruit. De hele club
heeft dankzij hoofdsponsor BliconBeveiliging hetzelfde prachtige
tenue en de meeste teams lopen
dankzij teamsponsoring rond
in dezelfde trainingspakken.
Sinds vorig seizoen speelden de
vrouwen en meiden van NOAD
en LONGA al samen en sinds
het Europees kampioenschap
van de oranje-dames is de
meiden-afdeling nu de snelst
groeiende van Tilburg en
omstreken.

Raven hengelsport, vispas

Ringbaan Oost 102
013 542 47 94
www.facebook.com/raven.tilburg
www.raven.nl/tilburg/nl/store/33

Karate

FC Tilburg

TSV NOAD is opgericht in
1910 en na 59 jaar verhuisd
van de Melis Stokestraat naar
de Spoordijk. Daar is NOAD gefuseerd
met LONGA (opgericht 1920) en RKTVV
(Wilhelmina, opgericht 1917). Uit deze
3 clubs is vorig jaar op 1 juli Fusie Club
Tilburg (FC Tilburg) opgericht. De fusie
was noodzakelijk om voor alle leden een
mooie toekomst te scheppen en om alle
voetballers nog beter te kunnen bedienen.

EEN SPORT, EEN MARTIALE KUNST,
EEN MANIER VAN LEVEN
Een schitterende vechtkunst
waarin traditie en sport met
elkaar gecombineerd zijn tot EEN

Nu ook bij jou in de buurt!
met trainingswww.bushinkan.nl
Joost Franken 013-4562481 Website
tijden en alle info:

Er zijn bij FC Tilburg nu circa
120 speelsters actief in 8 teams,
beginnend vanaf M(eisjes)O9.
De club beschikt tevens over een uitgebreide biljartafdeling waar iedere
donderdagavond wordt gespeeld.
Op donderdagmiddag is er ook nog
een fanatieke groep die wandelvoetbal (65+) speelt.
Spoordijk eenvoudig bereikbaar
voor voetballers uit Oud-Noord
FC Tilburg is voor alle voetballers in of
buiten Tilburg eenvoudig te bereiken.
De club ligt aan de Spoordijk 30 en
is via de Bosscheweg bereikbaar. Wil
je lid worden of gewoon een keertje
komen kijken? Neem dan contact
op via het onderstaande mailadres.
Vermeld je naam en je leeftijd, je
hoort dan z.s.m. wanneer je een keer
mee kunt komen trainen. En wie weet
voetbal je in september al samen
met je vriendjes of vriendinnetjes.
Wellicht tot gauw aan de Spoordijk!
Wil je meer informatie? Bezoek
onze site : www.FC-Tilburg.nl of
mail naar : info@fc-Tilburg.nl
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(Sport)
Ondernemers
uit de wijk

Beurdenoort (Sport)massage en
Stichting Ride4Kids
Door: Petra van Onzenoort - van Beurden
In deze editie van de Wijkkrant staat Sport centraal, een
onderwerp wat mij als sportzorgmasseur natuurlijk enorm
aanspreekt. Sporten is gezond, het maakt je lichamelijk
en geestelijk sterker èn het voorziet in een stukje
ontspanning al dan niet in het gezelschap van anderen.
Kortom: sporten is een gezonde en sociale bezigheid.
Wat kan een sport(zorg)masseur hierin
betekenen? Het arsenaal van een
sportzorgmasseur omvat: massage, (medical)
tapen en bandageren, advies en oefeningen
geven op het gebied van spierversterking,
spierstabilisatie en spierrekken.
Als sportzorgmasseur maak ik deel uit van de
Sportzorgketen. Dit betekent dat ik nauw
samenwerk met o.a. (sport)fysiotherapeuten,
(sport)artsen, huisartsen en de Spoedeisende hulp.
Dit alles, wil niet zeggen dat een (top)sporter
ongemakken moet hebben om op de
behandeltafel van de sportmasseur plaatst te
nemen. Beter van niet zelfs! Het is de kunst
om blessures te voorkomen en spieren en
bindweefsel-structuren soepel te houden!

“Of je nu een topsporter
bent of voldoening haalt uit
een blokje om met de hond,
een sportmasseur houdt je
spieren soepel en gezond!”
In praktijk Beurdenoort Sportmassage aan
de Theresiastraat kun je terecht voor diverse
massages. Alleen op afspraak! Voor meer
info : www.beurdenoort-sportmassage.nl
: van.beurden@kpnplanet.nl
of : 06 22 89 23 55
Stichting Ride4Kids en de Pyreneeën Challenge
Ook dit jaar ga ik van 12 t/m 14 september
naar de Pyreneeën om daar als masseur,
vrijwilliger en hardloper mijn energie te
geven voor de Stichting Ride4Kids.
Dit is een stichting voor kinderen geboren
met een energiestofwisselingsziekte. Deze
kinderen hebben een ernstig gebrek aan
energie in hun lichaamscellen waardoor
spieren, hersenen en organen niet goed
werken. Ze lopen een ontwikkelingsachterstand op en zonder medicijnen overlijdt
50% van hen voor hun 10e levensjaar!
Speciaal voor deze kinderen is er de
Stichting Ride4Kids. Zij zamelt geld in
om wetenschappelijk onderzoek en de
ontwikkeling van medicijnen en therapieën
mogelijk te maken. Eén van de grootste
evenementen die zij daarvoor organiseren is
de Pyreneeën Challenge. Het is een 3 daags
fiets-, hardloop- en wandelevenement
waarbij pittige cols van de Pyreneeën
worden beklommen. Uiteraard gaan
alle opbrengsten naar dit goede doel!
Het zou fantastisch zijn als je mij daarbij
wilt helpen door mij te sponsoren
met een zelf in te vullen bedrag. Via
onderstaande link kom je op mijn profiel
en kun je klikken op ’Steun mij!’.
: www.ride4kids.nl/vrijwilliger/
petra-van-onzenoort-van-beurden
Je kunt ook doneren in de collectebus
aanwezig bij Stichting Stadstuin Theresia,
Theresiastraat 15a. Voor vragen kun je
contact met me opnemen. : 06 22 89 23 55
: van.beurden@kpnplanet.nl

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord ook VÓÓR ondernemers:

▪▪adverteren vanaf € 10,- excl. btw per keer, contactgegevens op de wijkinformatiepagina,
8 x = 1 x gratis, advertentietarieven : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
▪▪advertentie, met link naar uw website, op de websitepagina : www. 			
persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
▪▪gratis plaatsing van een zelfgeschreven artikel over uw bedrijf.
(max. 400 woorden/2 foto's, voor u geschreven tegen een kleine vergoeding.)
Mail Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Zelfgenezing met Qigong of Tai Chi
Door: Rinus van den Broek
Ruim 30 jaar geleden zat ik stevig in de
lappenmand. Ik had diabetes type 2,
zware rugklachten en veel last van moeheid. Via een kennis kwam ik in contact
met de Chinese bewegingsleer Qigong.
Qigong bestaat uit vloeiende bewegingen op
het ritme van de ademhaling. Hierbij wordt
de aandacht steeds gericht op spanning en
ontspanning in delen van het lichaam. De
eerste les was meteen raak, het voelde
heerlijk om te doen en ik besloot dagelijks
te oefenen.
Na drie weken heb ik mijn medicijnen voor
diabetes weggegooid. Anderhalve maand later
belde mijn huisarts op, hij maakte zich zorgen:
“Je moet diabetes serieus nemen, u bent niet
teruggekomen voor nieuwe medicijnen.” Mijn
antwoord: “Ik denk dat ik geen diabetes meer
heb, ik word uitgerust wakker, heb geen zware
benen meer en ook mijn stemmingen zijn
stabiel.” Op verzoek van de huisarts ben ik
teruggegaan naar het ziekenhuis voor een
meting. Mijn bloedsuikerspiegel was prima in
orde. De rugklachten werden in het begin wat
heviger. Dit kwam doordat mijn wervelkolom
en mijn spieren in de onderrug door het
bewegen werden gecorrigeerd. Na enkele
maanden werd de pijn minder en het is
binnen één jaar helemaal weg gegaan.
Deze Qigong oefening verbetert
de ademhaling door de spieren
van de borstkas te oefenen. De
stijgende en dalende beweging
van het lichaam stimuleert
de nieren. De beweging
van de armen vergroot de
beweeglijkheid in de schoudergewrichten. Het vergrotende karakter van de
oefening geeft een positieve mentale visie en
verbetert de algemene geestelijke functies.

Qigong is een Chinese geneeswijze
Omdat ik verbluft was over het resultaat ben
ik de Traditionele Chinese Geneeswijze gaan
bestuderen, waarvan Qigong een onderdeel
is. In 1992 liep ik stage in een groot ziekenhuis
in Beijing in China. Daar ontdekte ik dat Qigong
niet alleen in parken werd gedaan, maar ook
in moderne ziekenhuizen wordt gebruikt
als therapie. Voor vele chronische klachten
zoals reuma en artrose, hart en vaatziekten
en longproblemen werd Qigong met succes
ingezet. In 1992 stond hersenbloeding in ieder
westers land in de top 5, maar in China niet
eens in de top 10 van stervensoorzaken. Toen
we een professor in het ziekenhuis naar de
reden hiervan vroegen zei hij: “Ouderen doen
in China bijna allemaal aan Qigong of Tai Chi.
In deze bewegingsleren zit veel coördinatie,
waardoor de hersenschors wordt geactiveerd
en de doorbloeding in het hoofd beter wordt.”
Erkenning door westerse medici
Doordat Qigong en Tai Chi zoveel voor me
hebben betekend, besloot ik mijn best te doen
om het te verspreiden, zodat meer mensen de
vruchten ervan kunnen plukken. 20 jaar
geleden ben ik met CNGO gestart. In de
Groeseindstraat 91 in Tilburg geven we
wekelijks 40 lessen in Chinese bewegingsleren,
zoals Qigong, Tai Chi, dansvormen en Kung Fu
(ook voor kinderen).
Stimulerend voor mij is dat in die 20 jaar de
houding van westerse medici ten opzicht van

Qigong en Tai Chi enorm is veranderd.
Vroeger wilde men er niets van weten. Nu
zijn er in het CNGO velen die meedoen op
advies van huisarts, cardioloog,
reumatoloog of longarts.
Jongeren doen liever Tai Chi, dit is naast een
vorm van Qigong ook een verdedigingsport
en daarom intensiever.
Senioren kiezen vaker voor Qigong, omdat dit
eenvoudig te leren is en men de oefeningen
direct kan richten op het verminderen van
klachten. De afdeling huisartsengeneeskunde
van de Erasmus Universiteit en de Universiteit
van Gent hebben beide na onderzoek
vastgesteld dat senioren die Qigong of Tai
Chi doen 60% minder vallen dan anderen.
Elke dag overlijden in Nederland negen 60
plussers aan de gevolgen van een val en
iedere vijf minuten komt er een senior door
vallen op de spoedeisende eerste hulp.
Gratis proeflessen
Kortom, genoeg reden om met Qigong
of Tai Chi aan je gezondheid te werken.
Maar belangrijker nog is dat het heerlijk
ontspannend is om te doen. Voor je het
weet heb je er een (gezonde) verslaving bij!
Een eerste les is altijd een gratis proefles.
Tegen inlevering van dit artikel ontvang u
twee gratis proeflessen extra.
Meer info: www.cngo.nl

BusinessHub Besterd, ‘Proeflokaal’ voor ondernemers
BusinessHub Besterd is van start gegaan aan het Besterdplein 5. Het betreft een nieuw
concept waarbij actief leegstandbeheer van winkelpanden en het verbinden van
ondernemers in en rondom het winkellint Besterd worden gecombineerd.
Het inrichten van een

proefwinkeltje

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

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

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

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

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

In de BusinessHub is plaats voor proefwinkeltjes, vanaf 5 euro per week. Er zijn
flexwerkplekken beschikbaar. Er is een
ruimte voor workshops, kinderfeestjes of
evenementen en er is een E-zone voor gameprofessionals. Deze combinatie maakt dit
tot een landelijk uniek vastgoedconcept.
Uitnodiging: Kom gewoon even langs om te kijken
De BusinessHub Besterd wil bij uitstek
(startende) ondernemers in en rondom de
Besterd een kans geven om zijn of haar idee/
winkelconcept uit te proberen. Wij bieden
simpelweg ruimte voor ondernemerschap
op alle terreinen. Ben je op zoek naar
(tijdelijke) ruimte, dan nodig ik je van harte
uit om even bij ons langs te komen.
Proefwinkel gezocht?
Winkellint Besterd is een winkelgebied met
veel speciaalzaken waar vakmanschap,
meesterschap en persoonlijke aandacht
centraal staan. Wil je een winkel beginnen
met jouw speciale product of heb je een
nieuw concept, meld je aan; mogelijk is
de BusinessHub het begin van je succes.
Sociale innovatie
De inrichting van de BusinessHub bestaat
geheel uit gebruikte spullen. Die zijn allemaal

afkomstig vanuit de kringloop of werden
beschikbaar gesteld door bewoners en
ondernemers uit de wijk. Daarnaast betalen
de ondernemers die gebruik maken van de
faciliteiten van de Hub met ‘sociaal kapitaal’.
Ofwel: met de inzet van hun expertise om
het winkelgebied aantrekkelijker te maken en
de betrokkenheid te versterken. Daarnaast
vormen de winkeliers mogelijk interessante
klanten voor deze ondernemers.
Winkellint Besterd
Het concept is een initiatief van de winkellinten Korvel-Besterd en wordt ondersteund
door de gemeente Tilburg. Voor meer
informatie kunt u navraag doen bij
Rolph Adriaansen : 06-55770523;
: www.businesshubbesterd.nl of loop
binnen bij Besterdplein 5 Tilburg.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

7

Activiteiten in de wijkcentra
24 juni, Open dag Tilburgse wijkcentra:
 Workshops in De Poorten
 Kookworkshop in De Wissel

 Mega rommelmarkt in Het Spoor
 Gezonde voeding en meer bewegen in De Baselaer

8 juni, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
6 juli
Aanvang: 19.30 uur (kaartverkoop 19.00 uur)
Entree: € 4,- incl. filmkaartje, portie popcorn, drankje én een hartig hapje.
24 augustus
Voorverkoop kaartjes alle voorstellingen: receptie Het Spoor, : 013 542 16 64
14 september
Bij iedere voorstelling zijn er twee vrijkaartjes te winnen!

8 juni KEDI

Kedi is het debuut van de Turkse Ceyda
Torun. Zij volgt met haar camera zeven van de
honderdduizenden katten die rondlopen in Istanbul.
Kedi schetst een profiel van een oude stad en zijn
unieke inwoners gezien door de ogen van één van de
meest mysterieuze en geliefde dieren aller tijden: de
kat. Kedi maakt zelfs van hondenmensen kattenfans.
Na de film is er mogelijkheid nog even na te praten met een glaasje erbij.
ZEVENZaligeZomerfilms, écht een avondje uit!
De ZEVENZaligeZomerfilms worden mogelijk gemaakt door o.a. Verrijk je Wijk met bijdragen van:
Wijkraad Theresia en Wijkraad Loven-Besterd en ContourdeTwern.

15 juni, 50+ dansen, De Poorten
De zomer brengt zijn eigen dansen voort: dansend op de
pedalen de berg op, of in de wind met je dansende badlaken
dat niet op het strand wil gaan liggen, of schuifelend in de
wachtrij voor een pretparkattractie.
Maar niet vóór een avondje de beentjes van de vloer. Sleur je partner over de dansvloer, druk
je partner aan de boezem en schuifel van tegel naar tegel, of rock en roll haar of hem tegen het
plafond aan. Je ziet het: voor elk wat wils, en dat zoals altijd op de zeer dansbare muziek van onze
enthousiaste DJ. De muziek, hapjes en nootjes staan al op jullie te wachten. Aanvang 20.00 uur.

16 juni, Banden plakken bij Repair Café, De Baselaer
In wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175, staan op 16 juni tussen 11.00 en 13.00 uur weer
diverse vrijwilligers klaar om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Bezoekers van het
Repair Café, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding,
fietsen, speelgoed, servies, alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een
geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Tijdens het Repair Café is er elke
maand een andere extra activiteit.

Zaterdag 16 juni
‘Fietsbanden plakken’
Weggooien? Mooi niet!
Weggooien? Mooi niet! Dat is het motto van
het Repair Café. We willen niet dat bruikbare
spullen zomaar worden weggegooid. Naast
repareren is er daarom ook de mogelijkheid
goede spullen te schenken! Hiervoor is
er tijdens ons Repair Café een 'weggeeftafel'.
Hierop mogen (alleen) spullen die op deze
tafel passen worden neergelegd, zodat
een ander die gratis kan meenemen.
U kunt denken aan speelgoed,
gebruiksartikelen, kleding, boeken, enz.
Hulp bij mobiele telefoon of tablet
Naast het repareren van spullen, is er
ook standaard een vrijwilliger die u
wegwijs kan maken in het gebruik van uw
tablet of mobiele telefoon. Let op, dit is
géén reparatie maar hulp in het gebruik

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

In de Poorten is een initiatief van Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt en ContourdeTwern om samen leuke
activiteiten te organiseren voor de wijkbewoners in MFA de Poorten, Hasseltstraat, Tilburg.

Donderdag 7 juni - Gedichtenwedstrijd
Hou je van woorden en taal? Schrijf je graag? Maak je wel eens gedichten? Doe mee en
maak kans om onze nieuwe wijkdichter in Oud-Noord te worden. We zijn op zoek naar een
junior wijkdichter (tot 18 jaar) en een volwassen wijkdichter. Stuur je gedicht vóór 31 mei
naar : secretariaat@goirke-hasselt.nl of lever het in bij de receptie in De Poorten. De
2 winnende gedichten komen in De Poorten te hangen en worden in de media gepubliceerd.
19.00 uur, inloop met koffie en thee,
19.30 uur, start programma:
Voordracht junior dichters, Voordracht Rozelijn van Gurp (Junior Stadsdichter), uitslag jeugd
Pauze
Voordracht volwassen dichters, uitslag volwassenen
Jury: Onias van Landveld (Stadsdichter), Rozelijn van Gurp, Frans van
Blitterswijk (ContourdeTwern), Monique Krugers (wijkraad)

Vrijdag 22 juni - Improvisatietheater Vreemde kerkgangers
Vreemde kerkgangers is een meespeel-improvisatietheatervoorstelling gespeeld door
improvisatietheatergroep ‘Na het zingen de kerk uit’, bestaande uit wijkbewoners.
Aanvang 20.30 uur, entree is gratis!
Gratis workshop improvisatietheater voor bewoners in Goirke, Hasselt of Bouwmeesterbuurt
Doe ’s middags mee aan een workshop improvisatietheater en sta 's avonds zelf op het podium.
Middag: gratis workshop improvisatietheater; Avond: voorstelling ‘Vreemde kerkgangers’
14.00 uur:
workshop improvisatietheater van regisseuse en theatermaker Liejan Kolsters.
Samen met de andere deelnemers ontdek je de basis van improviserend theater maken
zoals ze dat op TV doen in de programma’s de Lama’s, Alpacas en de Grote Improvisatieshow.
18.00 uur:
samen met andere acteurs relaxen en eten.
20.30 uur:
optreden voor voor publiek op het PoortenPodium met de improvisatievoorstelling.
Ben je 12 jaar of ouder en heb je altijd al willen improviseren en acteren? Dan is deze kans echt
iets voor jou! Geef je snel en gratis op vóór 17 juni. Er kunnen maximaal 15 acteurs meespelen.
Dansers zijn ook welkom. Opgeven doe je bij Monique Krugers : secretariaat@goirke-hasselt.nl
: www.goirke-hasselt.nl en : www.contourdetwern.nl
Loop eens binnen in De Poorten en hou het infobord in de gaten.

Burgemeester op bezoek in wijk Theresia en MFA Het spoor

ervan! Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik een app
op mijn telefoon zetten?,’ ‘Wat moet ik
doen om een contact toe te voegen aan
een groep in de WhatsApp?’ of ‘Hoe kan
ik een foto meesturen met een e-mail?’
Samen repareren is een ontmoeting
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners die spullen weggooien zonde
vinden, met elkaar in contact te brengen.
En om te ontdekken dat er heel veel kennis
en praktische vaardigheden in de buurt
aanwezig zijn. "Als je samen met een tot dan
toe onbekende buurtgenoot een wekkerradio
of een cd-speler repareert of een broek
herstelt, bekijk je die persoon toch anders als
je hem of haar de volgende keer op straat
tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot
heel leuke contacten in de buurt."
Het Repair Café
in De Baselaer
wordt ondersteund door Stichting
Repair Café, : www.repaircafe.org

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

Burgemeester Theo Weeterings
geflankeerd door leden van wijkraad.

Bouwplaats van de nieuwe moskee, Stedekestraat.

Woensdag 9 mei heeft Burgemeester Theo Weeterings een bezoekje gebracht aan de wijk
Theresia. Het startte met een info-half-uurtje verzorgd door wijkraad Theresia. Hier werden
actuele initiatieven uit de wijk nog eens gepitched. Ook de plaats van de nieuwe moskee
in de Stedekestraat is bezocht. De burgemeester werd meteen gestrikt om
het ontwerp officieel te onthullen. Daarna ging de burgervader de wijk in.
wijkraad

Wijklunches in Het Spoor: 30 juni, 25 augustus, 29 september,
20 oktober, 24 november, 15 december (kerstlunch)
Aanvang 12.00 uur, € 2,50 p.p. Vooraf aanmelden en betalen
tot en met donderdag voor de wijklunch bij Het Spoor.
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15-jarig bestaan Stichting Alleen op deze aarde

Tante Pollewop in Kenia

Op 17 juli viert de Stichting Alleen op deze aarde dat ze 12,5 jaar bij Café zaal Bierings
mogen zijn en dat ze 15 jaar bestaan.
De stichting is in 2002 opgericht voor ouderen die de kerst alleen moesten doorbrengen. Het
was een jaar waarin we moeilijk zaten qua huisvesting. Oprichter Frans van de Moosdijk zocht
de publiciteit om aandacht te vragen voor deze groep mensen. Toenmalige wethouder
Jan Hamming (nu burgemeester van Zaanstad) schrok toen hij hoorde dat de stichting zonder
onderdak met hun Kerst-in buiten op straat stond. Hij stelde het PvdA-gebouw ter beschikking
en mede met hulp van Mooi zo Goed zo (onderdeel van ContourdeTwern) kon de Kerst-in doorgaan.

Wat doet Tante Pollewop in Kenia?
Dat willen we deze keer graag kort
toelichten. Want met winkelen bij Tante
geef je niet alleen jezelf een leuke outfit
cadeau. Je helpt direct vele honderden
kinderen en jongeren aan goed onderwijs.
Daarvoor is er een stichting opgericht in
2005 met de naam Elimu Mount Elgon.
Elimu betekent onderwijs in de Swahili taal.
Mount Elgon is een prachtig natuurpark.
Er was veel nodig toen Ad en Ank Waijers
uit Tilburg voor het eerst in het Keniaanse
dorp Chepchoina kwamen. Zij schrokken
van de omstandigheden waarin kinderen les
kregen. Met zestig kinderen in een lokaal
waar de wind vrij spel had bijvoorbeeld. Een
tropenarts uit Nederland, dr. Bea Andersen,
was daar al actief en zij is sindsdien de
contactpersoon bij de ontwikkeling van
vele mooie initiatieven. Er zijn samen met
de lokale bevolking scholen gebouwd.

Een kleuterschool, een basisschool en
diverse gebouwen voor voortgezet
onderwijs waar jongeren een goed vak
leren. Momenteel wordt er gebouwd
aan een klein hotel. Daar krijgen straks
leerlingen les in het runnen van dat hotel .
Behalve in gebouwen wordt ook al jaren
geïnvesteerd in goede leerkrachten,
studiebeurzen voor uitblinkers zonder
geld, etc. Ook sporten vinden we
belangrijk. Daarom willen we nog
een atletiekbaan aanleggen. Genoeg
ambities dus voor de komende jaren.

Frans: “Het jaar daarop waren er sponsoren voor de Kerst-in en kwamen we in het buurthuis in
de Kapelstraat. Het aantal deelnemers steeg naar 40 mensen. Na een jaar werd het buurthuis
gesloten omdat toen MFA De Poorten open ging. Na gesprekken met de Twern bleek dat de
stichting zelfstandig moest doorgaan en geen gebruik kon maken van het wijkcentrum.”
Johan Bierings van Café zaal Bierings, waar Frans van de Moosdijk mopperend binnenkwam en
zei dat de Kerst-in weer niet door zou kunnen gaan, bood aan de zaal te gebruiken. De stichting
is er meteen ingetrokken en niet meer weggegaan. Het eerste jaar kwamen er 50 mensen
eten, en de eerste 2 jaar werd er alleen de Kerst-in georganiseerd. Daarna kwam er een ander
bestuur dat meer activiteiten wilde; liefst iedere maand een activiteit. Gelukkig kon het bestuur
subsidie van de gemeente krijgen en daarmee de kosten van meerdere activiteiten dekken.
De Tilburgse bevolking bestaat uit ongeveer 50% aan ouderen. Frans:

“Vorig jaar zijn er 1450 eenzame ouderen geholpen. Dat is een behoorlijke klus,
het geld van de gemeente is allang niet meer toereikend, maar we kunnen rekenen
op de steun van goede doelen. Wij willen iedereen bedanken die ons helpt om
samen de eenzame ouderen in de gemeente Tilburg minder eenzaam te maken.”
Het feest voor het 15-jarig bestaan is op
17 juli en begint om 12.00 uur met eten. De
rest van de middag is nog een verrassing, we
zoeken nog naar een leuk optreden. De dag
duurt tot 17.00 uur, kosten voor deelname:
€ 8,00. Aanmelden kan bij Juanny van der
Elzen, : 013 456 04 92 Meer informatie
over Stichting Alleen op deze aarde :
www.stichtingalleenopdezeaarde.nl of
mail : eenzaamvolwassen@gmail.com.

Al deze zaken vragen heel veel inzet van
mensen en geld. Tante Pollewop draagt
een flinke steen bij. Jij dus ook als je in de
Molenstraat kleding brengt of koopt. De
stichting is dan ook heel dankbaar met
de inzet van velen. Voor meer informatie,
kijk op : www.elimumountelgon.nl.

Western dansen voor Stichting Handicap op 2 en 3 juni
Deze Stichting heeft als doel om mensen
met een enkel- of meervoudige beperking
het plezier van het paardrijden te geven.
Paardrijden heeft een enorme toegevoegde
waarde voor deze ruiters. Op motorisch,
sociaal en recreatief gebied worden allerlei
doelen bereikt, en daarnaast is het uiteraard
ook een ontspannende en plezierige bezigheid. Op dit moment wordt er therapeutisch
en recreatief lesgegeven aan ruim 250
ruiters, allen met een zorgvraag.
Daarnaast bieden we dagbesteding aan een
leuke groep cliënten.

Door: Dilia Couwenberg

Met andere bewoners van Oud-Noord ben
ik al jaren lid van country- en dansclub The
White Stallion. We organiseren op 2 en 3 juni
het 18e Amarant Country Festival. De
opbrengst van dit festival komt, zoals ieder
jaar, geheel ten goede aan Stichting Handicap.

Op zondag 3 juni van 11.00 t/m 18.00 uur
treden voor u op:
Countryzanger Robbie Masters,
TR Country Band, Countryband Trend,
Little Montana, Countryzanger Dick van Altena
en Countryband Savannah.

De toegangsprijs is € 10,- per dag of € 17,50 voor twee dagen. Meer informatie
: www.thewhitestallion.nl of op de Facebookpagina: Amarant Country Festival

Programma 2 en 3 juni 2018
Hou je van countrymuziek? Kom dan 2 en 3
juni naar de manege van Amarant aan de
Bredaseweg 570 te Tilburg. Wij denken dat
we ook dit jaar weer een erg mooi
programma voor jullie hebben.
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Amarant Country Festival 2018

Op zaterdag 2 juni van 14.00 t/m 24.00 uur,
staan op het podium:
Countryband Connected,
Country duo Ted en Helen, Countryzanger
Jeroen Welsh, The Country Wings, Frank
Jansen Band, Countryband Windfall en
de Indian Summer Countryband.
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'Een bloemetje voor een vrijwillig(st)er'
Iedere editie geeft Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met een bloemetje, een dankjewel aan een vrijwillig(st)er in
Oud-Noord. De redactie wil een gezicht geven aan vrijwilligers en het werk dat ze verrichten.
Door: Claudia van der Waal

Dank je wel, Ton Melis

Ton is met pensioen maar stil zitten, nee,
dat is niets voor hem. Al weer 4 jaar is Ton
coördinator van de buurtpreventie GoHaBo,
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Samen
met andere vrijwilligers loopt of fietst hij
door de wijk. Sinds kort hoort daar ook de
wijk Theresia en Groeseind-Hoefstraat bij.
Soms gaan ze samen op pad met het team
van Loven-Besterd. Ton is ook beheerder van
de zes WhatsApp groepen in de wijk.
Samenwerken met politie
Buurtpreventie is de ogen en oren van
de politie. Vrijwilligers lopen of fietsen
door de wijk en als ze iets zien wat lijkt op
criminaliteit melden ze dit bij de politie.
Tot 22.00 uur kunnen de vrijwilligers van
de Buurtpreventie GoHaBo melden bij de
Operationeel Coördinator van de Politie, bij
veel haast of bij noodgevallen bellen ze 112.
Het Politiebureau voor Oud-Noord is in de
Stationstraat, waar het buurtpreventieteam
een keer per kwartaal een briefing
heeft met de politie. Er wordt koffie
gedronken, bijgekletst en besproken over
wat er speelt in Oud-Noord wat betreft
inbraken en diefstal, hangjongeren e.d.
Tijdens een wijkwandeling merkte Ton
met een collega een bestelbus op, die hij
herkende van een melding van een gestolen
busje op Facebook. De locatie van het busje
hebben ze gemeld bij de politie, die vroeg
om afstand te bewaren. De politie in burger
postte. Na een tijdje kwamen de dieven naar
de bus en zijn ze opgepakt. Laatst was er ook
een scooter gesignaleerd op een plek waar
deze niet hoort te staan. De eigenaar wist
nog niet van de diefstal en ging in zijn schuur
kijken. Daar ontdekte ie dat zijn scooter
inderdaad weg was.
Veilig gevoel in de wijk
Het preventieteam heeft ook de taak
om criminele daden te voorkomen.
Zo leggen ze ‘witte voetjes’ in huizen
waarvan de deuren of ramen openstaan
en waar niemand thuis is. Ze waarschuwen
bewoners als er een sleutelbos aan een
deur hangt, kijken samen met wijkagenten
naar geparkeerde auto’s en kijken of er
geen waardevolle spullen in liggen.
Met de Buurttent informeren ze mensen
hoe ze diefstal kunnen te voorkomen. Als
er is ingebroken, worden de omwonenden
geïnformeerd én uitgenodigd door
vrijwilligers om naar een speciaal voor dit
doel opgezette tent in de buurt te komen.
Bij Den Herdgang loopt het preventieteam
ook even binnen tijdens de bingo, die één
keer in de twee weken gehouden wordt.
Het team maakt een praatje met de
ouderen. Die vinden het geweldig dat ze er

zijn, want na afloop lopen ze gezellig mee
naar de woningen van de ouderen en ze
gaan pas weg als iedereen veilig thuis is.
Werken aan een betere leefomgeving
Met de BuitenBeter App, waar iedere
burger gebruik van kan maken, meldt het
preventieteam ongeregeldheden in de wijk,
maken ze een foto en sturen deze door
aan de gemeente. Ze signaleren kapotte
verlichting, verkeerslichten of straattegels.
Ze melden zwerfvuil en illegale vuilstortingen
naast de vuilcontainers of zelfs drugsafval.
De gemeente Tilburg zorgt er dan de
volgende werkdag voor dat de melding wordt
verwerkt en het probleem wordt opgelost.
De vrijwilligers houden het speelterrein
van Basisschool Cleijn-Hasselt in de gaten
en kijken rondom de supermarkten in de
wijk. Daar komen vaak jongeren samen.
De herkenning en een opmerking, “Geen
rotzooi maken, he?”, is vaak voldoende om
de jongeren het afval op te laten ruimen
of mee naar huis te nemen. Zo ook in het
Wilhelminapark.
Word vrijwilliger van het buurtpreventieteam
Om groepen jongeren in de wijk aan te
spreken, zou het fijn zijn als het preventieteam zou verjongen. Ook vrouwen en
anderstalige teamleden zouden een mooie
aanvulling zijn voor het team. Lijkt jou het fijn
om net als Ton regelmatig in je eigen wijk een
wandeling te maken en op te letten of er geen
verkeerde dingen zijn of gebeuren, waardoor
er een prettiger leefomgeving wordt
gecreëerd? Meld je dan aan bij het
preventieteam. GoHaBo zoekt vrijwilligers
voor de buurtpreventie. Interesse?
Mail ons: : post@gohabo.nl

licht’ diensten. Nu heeft hij
een eigen bedrijf in consulting
op elektronicagebied. Hij helpt zijn kinderen
vaak met klussen of de hond uitlaten en
klust ook met een collega-vrijwilliger.
Het bruine hoofd van Ton verraadt dat
hij graag buiten is. Als je daarvan houdt,
is het buurtpreventieteam ideaal.
Na ons gesprek had Ton nog een fietstochtje
gepland samen met zijn vrouw naar zijn
dochter. Een fietstochtje van minimaal één
uur enkele reis.

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

Ruimte voor dieren

Als dierenarts val je van het ene uiterste in
het andere. Zo hoor ik wel eens van klanten
dat ze de hond niet buiten uitlaten, maar
dat hij op een appartementje leeft en op het
balkon zijn behoefte moet doen. Dan denk
ik nog wel eens terug aan de kettinghonden
van vroeger, die ook niet verder kwamen dan
aan een korte ketting heen en weer rennen.
Daartegenover staan gelukkig voldoende
klanten met fantastische dierenparadijzen:
honden met de Warande of de duinen als
hun dagelijkse “achtertuin”, of honden die
ravotten bij de hondencrèche. En cavia's
die de hele achtertuin tot hun beschikking
hebben, met speeltoestellen, verdiepingen,
verstophoekjes en klimgangen. Hamsters
die regelmatig een nieuw doolhof van
Dierenkliniek Tilburg Oud Noord
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Buurtpreventie in Oud-Noord bestaat nu
vier jaar en heeft 16 vrijwilligers. De leden
vinden het allemaal leuk om te lopen of
te fietsen en vinden het gezellig om dat
samen met anderen te doen, iets te kunnen
betekenen voor de wijk en een praatje
te maken met buurtbewoners. Er is geen
planning. Onderling maken de teamleden wel
afspraken. Soms appen of bellen ze elkaar
van te voren met de vraag wie er zin heeft
om mee te gaan. Degene die kan, gaat mee.
Naast het preventiewerk borrelen ze wel eens
samen of vieren ze een verjaardag met koffie
en iets lekkers in De Poorten. En ze plannen
wel eens een uitje voor de gezelligheid.
Ton’s werkzame leven was bij
Siemens Nederland, waarvoor hij
elektriciteitssystemen aanlegde aan het
spoor of in (spoor)tunnels voor ‘de blauwe
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Reumanetwerk Midden Brabant
Parkinsonnet
Parkinsonnet
Artrosezorgnet
Artrosezorgnet
Schoudernetwerk Midden Brabant

Schoudernetwerk Midden Brabant

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht

Wervelkolom
rug,/ bekken)
kaakgewricht
Hand / pols /(nek,
elleboog
schouder // heup
/ knie / voet
Hand / pols / elleboog / schouder / heup / knie / voet
COPD / Reuma / Artrose / CVA / Parkinson / Hoofdpijn

COPD
/ Reuma (Claudicatio
/ Artrose /Intermittens)
CVA / Parkinson / Hoofdpijn
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T: 013-5362922
E: info@fysiotherapietilburg.nl
E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt

Open
van
07:00
tot in
de
avond!

Drs. Teun Castelijns

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Nienke
van Gorp-Cremer
Drs.
Herman
Lutke Schipholt
Drs. Teun Castelijns
Nienke van Gorp-Cremer

Het bloemetje is beschikbaar gesteld
door: all about flowers
Vredeman de Vriesstraat 89 : 013 544 07 60
: info@all-aboutflowers.nl
: www.all-aboutflowers.nl

Bestellingen: Tel: 013 - 468 59 45
vanierselkantoor@meesterbakker.nl

lego gebouwd krijgen en op zoek kunnen
gaan naar snoepjes. En konijnen die met
vriendjes spelen in een groot omheind
gebied. Of gewoon in de woonkamer, als
alle kabels konijnveilig weggewerkt zijn.
Maar het mooiste verhaal vind ik toch de
mevrouw die de goudvis in het ligbad liet
zwemmen als ze het aquarium schoonmaakte.
“Kon ‘ie ook eens zijn vinnen strekken”.
De conclusie is natuurlijk dat als je een dier
neemt, je ook de ruimte moet hebben die dat
dier nodig heeft: een paard past niet op het
balkon en honden moeten de ruimte hebben
om buiten te spelen en andere honden te
ontmoeten. Konijnen en cavia's zijn niet
graag alleen, maar hamsters weer wel. Kijk
eens voor meer informatie op www.licg.nl

Veldhovenring 20
013 303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
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Nieuws van de gemeente Tilburg

Burgemeester Weterings maakt kennis met Oud-Noord

Evenementen in Spoorzone

Burgemeester Theo Weterings maakt in zijn eerste
maanden kennis met Tilburg en de Tilburgers. In
Oud-Noord heeft hij al bezoeken gebracht aan
Goirke-Hasselt, de Besterd en Theresia. De burgemeester heeft samen met bewoners door de wijken
gewandeld en gefietst. Er zijn bijzondere plekken
en bijzondere inwoners bezocht. De mooie plekken,
maar ook de stukken waarvoor de bewoners extra
aandacht vragen.

De Spoorzone is veranderd van een bedrijvige werkplaats naar een
levendig stadsdeel. De evenementen in de Spoorzone helpen daarbij.
Hieronder een overzicht van de grootste evenementen die dit jaar in
de Spoorzone plaatsvinden.

In Goirke-Hasselt begon de burgemeester begonnen
met een bezoek de kerk op het Goirke. Dit is één van
de oudste kerken van de stad, gewijd aan de heilige
Dionysius en recentelijk gerestaureerd. De parochie
Peerke Donders werkt al jaren samen met de gemeente Tilburg en andere partners om de armoede
in de wijk te bestrijden.
Daarna bezocht hij basisschool Cleijn Hasselt, het
oudste schoolgebouw van Tilburg (1901).
Eerst hebben leerlingen van het kinderpersbureau
de burgemeester geïnterviewd en daarna kregen
de kleuters een bezoek.

Vervolgens ging de burgemeester langs bij een aantal
wijkbewoners. Bij de vrouwen van Vrouwenkracht
bijvoorbeeld, die het initiatief hebben genomen
voor moestuinbakken en voor fietslessen aan andere
vrouwen. Ook ging de burgemeester op bezoek bij
statushouders in verschillende stadia van integratie
en bij één van de vele actieve vrijwilligers in de wijk.

Voorgaande jaren was het festival Woo Hah nog te gast in de Spoorzone.
Maar vanwege de groei van het festival is de organisatie uitgeweken
naar de Beekse Bergen. De opstelling van de kermis wordt ook anders
dan voorgaande jaren. Op de Burgemeester Brokxlaan komen geen
attracties. Wel komen in de spoorzone enkele kleine evenementen die
samenhangen met de kermis.

Tenslotte heeft hij tijdens de lunch in wijkcentrum
de Poorten uitgebreid van gedachten gewisseld met
de wijkagent, buurtpreventie, de wijkraad en andere
wijkbewoners over wat er speelt de wijk. Ter sprake
kwam dat mensen lang in de wijk blijven wonen en
dat wijkbewoners veel organiseren met elkaar. Denk
aan Halloween, de kerstpakketten, de buurtmarkt,
de opruimacties en de moestuintjes.
Maar anderzijds wonen er ook nogal wat mensen
in de wijk die problemen hebben, zoals schulden of
weinig sociale contacten. Hiernaast vroegen bewoners aandacht voor de vervuiling.
In de wijk Theresia startte de wandeling bij MFA het
Spoor waar wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting
voor de binnentuin. Daarna ging de wandeling naar
de buurtmoestuin "Bij Ons Achter", waar nu ook het
kunstwerk Goej Aord is geland. Het nieuwste stukje
stad, Clarissenhof, werd ook bezocht. Daar is de
parkeerproblematiek in Theresia besproken. Aan het
einde van de wandeling was er een mooie ontmoeting tussen de burgemeester, Gerrit Poels en de
vrijwilligers en bezoekers van Stichting Broodnodig.

26 mei
23 + 24 juni
20 t/m 29 juli
20 t/m 24 aug
2 sep
14 t/m 16 sep
4 t/m 7 okt
24 nov
31 jan

Daisy Festival
Festival Mundial
Kermis
Topweek/Purple
Tilburg Ten Miles
Smaakkaravaan Spoorzone
OktoberFest Koepelhal
Aus Berlin Koepelhal
Nye Daisy Koepelhal

www.kusjedaisy.nl
www.festivalmundial.nl
www.detilburgsekermis.nl
www.topweek.nl
www.tilburgtenmiles.nl
www.smaakkaravaan.nl
www.oktoberfest-tilburg.nl
www.ausberlin.nl
www.kusjedaisy.nl

Overlast

Wegafsluitingen

Bij een groot evenement wordt uw
melding doorgegeven aan medewerkers die bij het evenement aanwezig
zijn en geluidsmetingen uitvoeren.
Bij een klein evenement neemt de
gemeente uw melding de volgende
werkdag in behandeling.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de
evenementen in de Spoorzone
dan kunt u contact opnemen
met Bart van Dalen van Team
Wijken.

Evenementen hebben mogelijk
impact op u als bewoner of
ondernemer. Bijvoorbeeld door
wegafsluitingen of geluid. Wilt u
meer weten over een evenement?
Lees dan verder op de website
van het evenement zelf. Ervaart u
overlast tijdens een evenement, dan
kunt u dat melden via telefoonnummer 073 681 28 21.

Op de website
www.tilburg.nl/wegafsluitingen
staat informatie over wegafsluitingen tijdens een evenement.
De evenementen staan aangegeven met een circus-icoontje.
Als u inzoomt op een straat ziet
u de informatie over de wegafsluiting. Door dubbel te klikken
op het icoontje ziet u links meer
informatie.

Watertappunt Nassauplein
Het Nassauplein krijgt een openbaar watertappunt. Dit komt vlakbij
de ingang van het trapveld. Sportende spelende jongeren, maar ook
passanten kunnen straks bij het trapveld hun flesje of beker vullen met
drinkwater.
Het watertappunt is één van de 15 nieuwe openbare tappunten in Tilburg. Hiermee wil de gemeente het mogelijk maken dat iedereen altijd
en overal water kan drinken omdat het goedkoop, gezond en makkelijk
is. Mensen worden gestimuleerd om minder flesjes water in de winkel te
kopen en in plaats daarvan een bidon of flesje met kraanwater te vullen
bij één van de watertaps.
Wilt u meepraten of heeft u
ideeën voor de wijk, neem dan
contact op met team wijken.

Zwerfvuil
De laatste tijd krijgt de gemeente nogal wat berichten
over zwerfvuil in de wijk.
Vooral met mooi weer nemen
de klachten hierover toe.
Het is logisch dat dit voor veel
ergernis zorgt en daarom is de
gemeente ook blij met deze
signalen. Op deze manier
kunnen afspraken worden aangepast, zoals hoe vaak we vuilnisbakken leegmaken. Blijf dus
vooral meldingen doen van zwerfafval. Dat kan bij het centraal
meldpunt van de gemeente (14013) of via de BuitenBeter app.

Het T-Kindpakket is speciaal voor kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen. Neem
voor meer informatie contact op met de
stichting Leergeld Tilburg via 013 580 12 11
of kijk op www.leergeldtilburg.nl.

Natascha Verhaaren
omgevingsmanager Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
06 13 20 93 39
Paul van Esch
omgevingsmanager Loven-Besterd
en Groeseind-Hoefstraat
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93

Meer informatie

Bart van Dalen
omgevingsmanager Theresia
bart.van.dalen@tilburg.nl
06 15 88 18 23
Jaap Quispel
wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70
Inez Rastovac
wijkregisseur Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat en Theresia
inez.rastovac@tilburg.nl
06 41 66 34 23

Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Bart, Natascha, Jaap en
Paul van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg
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35 jaar Tapijttegelhuis
Vervolg voorpagina.

Zangers gezocht voor Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance
Jan van de Put, buurtbewoner en voorzitter van Kerkkoor Goirke, zingt net als een paar andere leden van het kerkkoor in het Tilburgs
Mannenkoor La Renaissance. Jan zingt al vanaf 1990 in het Mannenkoor. Het zingen is hem met de paplepel ingegoten door zijn vader en
een oom van Jan, die ook bij het mannenkoor zaten. Het koor zoekt nieuwe leden (mannen) voor deze enthousiaste club zangvrienden.
Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance is opgericht in de Parochie Goirke als liederentafel op 16 oktober 1911, ondersteund door de
notabelen van ’t Goirke. Na verblijf op diverse locaties in Tilburg waren ze 20 jaar te gast in Cultureel Centrum De Schalm in Berkel-Enschot.
Na de sluiting van deze locatie repeteert de vereniging sinds februari 2017, tot grote vreugde van veel leden, weer in Tilburg en wel
in het MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1.
Man durf te zingen
Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance is dus inmiddels 107 jaar oud en wordt op dit moment gevormd door 55 enthousiaste zangers. Omdat
het koor ernaar blijft streven om de zangkwaliteit op een goed niveau te houden zijn nieuwe leden, indien mogelijk met zangervaring, van
harte welkom. Het doel is om vanuit een fijne en gezellige sfeer optimale zangprestaties neer te zetten, met hoogtepunten als een tweejaarlijks
concert in de Concertzaal van Theaters Tilburg en uitwisselingsconcerten met andere koren. Ook optredens in de St. Jan in Den Bosch, het
verzorgen van muzikale avonden in Het Laar en een optreden als gastkoor bij het grootse ‘Middelburg Volkoren’ behoren standaard tot de agenda.

Het Tapijttegelhuis heeft de nieuwste
collecties tapijttegels van de bekende merken,
zoals Heuga, Desso, Forbo, Modulyss, Balsan,
maar is ook gespecialiseerd in rest-partijen
die tegen flinke korting weg mogen.
In 1983 bestond de collectie van het
Tapijttegelhuis alleen uit tapijttegels. “Maar
inmiddels verkopen we ook pvc, marmoleum,
laminaat, kamerbreed tapijt, vinyl, lamelparket,
trapstoffering en binnenzonwering”, zegt
eigenaar Erik Veerman. “Op dit moment
is vooral pvc een verkoophit bij zowel
particulieren als bedrijven en instellingen”.
Het Tapijttegelhuis is in al die jaren ook een
paar keer verhuisd. Van de Tivolistraat naar
de Koestraat en vervolgens naar industrieterrein Vossenberg. Veerman:

Kom eens luisteren bij Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance. Veel mannen
die geïnteresseerd zijn maar de drempel niet durven over te gaan omdat ze niet
weten hoe een koor werkt, hoe de sfeer is, of wat er van hen verwacht wordt,
kunnen zelf komen ervaren en zien hoe dat gaat. Loop eens vrijblijvend binnen
voor aanvang van de koorrepetitie op maandagavond, die duurt van 20.00 tot 22.15 uur
in MFA Het Kruispunt. Daag uzelf uit! Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance maakt graag kennis met u.

“Toen ik de winkel in 2004 overnam,
wilde ik graag weer terug naar
de wijk waar de zaak eerder al
zat. En zo kwam ik op de huidige
locatie terecht: de Veldhovenring.”

Wenst u nadere informatie, bel dan Jan Panjoel : 013 468 56 54 of via de mail
: info@mannenkoor-la-renaissance.nl of kijk op : wp.mannenkoor-la-renaissance.nl

Stadscamping Tilburg

Service
Het is belangrijk dat klanten zich op hun gemak
voelen. De winkel is een soort huiskamer,
waar klanten ongedwongen hun keus kunnen
maken. Service staat bij het Tapijttegelhuis
bovenaan. Zo komen de medewerkers
indien nodig met stalen aan huis. De meeste
goederen zijn uit voorraad leverbaar en de
levertijd is vaak niet langer dan een week.

Stichting Stadscamping Tilburg organiseert sinds 2014 evenementencampings op het
Van Gend en Loosterrein. Op dat terrein wordt op dit moment het nieuwe Spoorpark
gerealiseerd. Vanaf 2019 heeft Stadscamping Tilburg daar een vaste plek. Vanwege
de werkzaamheden in het Spoorpark is Stadscamping Tilburg dit jaar genoodzaakt
uit te wijken naar een andere locatie. Dit seizoen, te weten van 9 mei t/m 22 oktober
2018, mag Stadscamping Tilburg daarom het oude NOAD-complex aan de Melis
Stokestraat gebruiken. De Stadscamping op het NOAD-terrein is inmiddels in gebruik.

Projectstoffering
Het Tapijttegelhuis doet ook projectstoffering
en denkt daarbij van advisering tot oplevering
mee met de klant. Veerman: “Het gaat
om bedrijven en instellingen zoals winkels,
kantoren, scholen en zorginstellingen.
Komt u wel eens bij Speelparadijs Circus
City? Kijk eens wat er op de vloer ligt:
tapijttegels van Het Tapijttegelhuis.”

Minicamping
Stadscamping Tilburg gaat de hele periode
open als minicamping voor gasten die
enkele dagen in Tilburg willen verblijven in
hun tent of camper. Alleen kort verblijf is
toegestaan. Op de minicamping worden niet
meer dan 100 mensen per nacht verwacht.
Stadscamping open tijdens evenementen Tilburg
22 t/m 25 juni Camping Festival Mundial, 29
juni t/m 1 juli De Buurtcamping, 20 juli t/m
30 De Kermiscamping, 20 t/m 24 Camping
Fontys introductie, 14 t/m 16 Camping
Draaimolen en 12 t/m 22 Festival Circolo.
De Buurtcamping, een ontspannen vakantie
in eigen stad
Stadscamping Tilburg wordt van vrijdag 29
juni t/m zondag 1 juli 2018 voor de 3e keer
omgedoopt tot De Buurtcamping! Door
samen de camping op te bouwen en leuke
activiteiten te organiseren, leren Tilburgers
tijdens een ontspannen vakantie hun buren
beter kennen. Van rasechte Tilburgers
tot studenten, van muurbloempjes tot
druktemakers en van peuters tot senioren.
Op een camping ben je de hele dag heerlijk
buiten en is iedereen gelijk. Met die

pleerol onder de arm zien we er per slot
van rekening allemaal even knullig uit.
Infoavond over de Buurtcamping: 5 juni
Kom je ook kamperen en/of meehelpen
als vrijwilliger? Op 5 juni is er een gezellige
infoavond van 18.30 tot 20.30 uur op
de camping, over de Buurtcamping.
Klankbordgroep buurtbewoners
De vrijwilligers van de stichting Stadscamping
beseffen dat zo’n camping voor de
deur impact heeft op de leefomgeving
van de bewoners in de buurt. Er is een
klankbordgroep in het leven geroepen waarin
samen met een aantal buurtbewoners
diverse onderwerpen besproken worden
omtrent de Stadscamping. Ondanks
wat communicatiemisverstanden in
het begin zijn veel buurtbewoners erg

enthousiast. Tijdens bijeenkomsten
met de organisatie van de
stadscamping, wijkregisseur
Inez Rastovac en wijkagent Peter Nouwens
zijn er veel vragen gesteld over veiligheid,
geluidsoverlast en zwerfafval. Oplossingen
zijn door beide partijen aangeboden.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de
nieuwsbrief voor omwonenden via
: info@stadscampingtilburg.nl. Ook als je
vragen of opmerkingen hebt, kun je een
e-mail sturen naar dit adres. De camping is 24
uur per dag te bereiken via : 06 30 58 28 89.
Meer informatie
: www.stadscampingtilburg.nl
Ontwikkelingen van de toekomstige locatie
van stichting Stadscamping Tilburg volg
je via : www.spoorparktilburg.nl

Meer weten over het Tapijttegelhuis? Kijk
op : www.tth-tilburg.nl of kom langs in de
winkel aan de Veldhovenring 36 in Tilburg.

!Kortingsactie pg. 1

VIP-Night Lanette Clinic
15 juni
Vervolg voorpagina.
Tijdens de VIP-Night
krijgt u informatie over
de nieuwste technieken
om rimpels en cellulitis aan te pakken.
Onder het het genot van een hapje en
drankje vieren we de lente en krijgt u
inspiratie voor de zomer. Tijdens de VIPnight zijn er verschillende standhouders op
het gebied van kleding, luxe sieraden en
schoenen. De avond begint om 19.30 uur.
: www.lanette.eu
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Woonzorgcentrum
Den Herdgang

Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00

Openingstijden restaurant
Vanaf 9.00 uur koffie drinken.
Warme maaltijd,
van 12.00 - 13.45 uur en
van 17.00 - 17.45 uur
Service en diensten
Bibliotheek
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Internetcafé
Woensdag 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
Tekenen & Schilderen
Vrijdag
10.00 - 11.45 uur
Jeu de boules
vrijdag
14.00 - 16.00 uur
Bruin Café
Vrijdag
tot 20.00 uur

mei 2018
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Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij Leoni
Hoogendoorn 013 583 18 60
l.hoogendoorn@dewever.nl
Deelname activiteiten?
Mail dan naar
Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan de
activiteitenkalender.
Meedoenregeling
Heeft u recht op de
meedoenregeling? Deze kunt u
gebruiken in Den Herdgang. Meer
informatie via Claudi Olieslagers
c.olieslagers@dewever.nl
Like onze Facebookpagina
www.facebook.com/denherdgang

Kerkelijke viering
Alle even weken op zaterdag om
19.00 uur een kerkelijke viering in
ons restaurant.
Bingo’s
In de oneven weken op
dinsdagavond om 19.00 uur;
in de even weken op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur.
Entree € 2,50,
bingokaart € 1,50 per stuk.
Ontspanning
Woensdag 20 juni
Gezelligsheidskoor Effe Áánders
14.30 uur tot 16.30 uur.*
*Entree zonder welzijnspas: € 5,00.

via c.olieslagers@dewever.nl
013 583 18 50

Voor sommige activiteiten vragen we
entree. Hierbij is koffie/thee inbegrepen.
Mensen die in het bezit zitten van
welzijnspakket, betalen geen entree.

Verkoop
Donderdag 7 Juni
Vincken Mode
8.30 tot 12.00 uur

Vrijdag 22 juni
Feestelijke aftrap
werkzaamheden prieel
14.30 uur

Bruin Café
Op vrijdagavond is ons Bruin Café
tot 20.00 uur geopend.
Kom gezellig ‘efkes buurten’.

Prieel wordt ontmoetingsplek Den Herdgang en (buurt)bewoners
Je hebt het vast al eens gezien, het houten prieel in de tuin bij Den Herdgang. Het
houten gebouwtje dat je kunt zien vanaf de Kwaadeindstraat, oogt wat verloren en
wordt vooral als opslag gebruikt. Maar daar komt nu verandering in! Buurtcultuur
Tilburg, Woonzorgcentrum Den Herdgang en Kinderdagverblijf Kiek slaan de
handen ineen.

Van kaal huisje naar rustige ontmoetings- en genietplek

Kunstenaar Ton Lammers woont in Oud-Noord. Hij heeft veel ervaring met mooie
community-projecten. Daarom is hij gevraagd om een concept te bedenken en uit te
werken waarmee het tuinhuis een fijne uitstraling krijgt met een artistiek tintje, zodat
het weer de functie krijgt waarvoor het er ooit is neergezet: een rustige ontmoetingsen genietplek. Om de wensen op te halen, praat Ton met medewerkers van het
woonzorgcentrum, met bewoners en met andere mensen die iets met het prieel van doen
hebben. Samen met vrijwilligers werkt Ton zijn concept uit.
“Het opknappen of pimpen, is eigenlijk fase 1”, aldus Claudi Olieslagers van woonzorgcentrum Den Herdgang. “Ondertussen kijken we welke activiteiten we in en rond het prieel
kunnen gaan organiseren voor bewoners maar ook voor mensen uit de wijk. Dat doen we
met Kiek, met andere organisaties en wijkbewoners die dat leuk vinden. We willen meer
betrokkenheid van de wijk bij onze instelling. Dat kun je bereiken door kleine (culturele)
activiteiten die bij ons en onze bewoners passen maar die ook leuk kunnen zijn voor de
wijk. We hebben een prachtig prieel als ontmoetingsplek.”

22 juni feestelijk aftrap

Op vrijdag 22 juni om 14.30 uur wordt het prieel feestelijk ‘wakker’ gemaakt met
een mooie dans van bewoners en kinderen van Kiek, begeleid door Dansdocente/
choreografe, Tomoko Stalpers-Kato. Tomoko
woont ook in Oud-Noord. Het ontwaken is het
startsein voor de activiteiten en werkzaamheden.
Help mee
Heb je interesse om kunstenaar Ton Lammers
mee te helpen? Neem dan contact op met
Saskia Dellevoet, Buurtcultuur Tilburg
: saskiadellevoet@gmail.com
: 06 40 05 65 96. www.facebook.com/
groups/buurtcultuurhasseltgoirkewest
Buurtcultuur Tilburg wordt in opdracht van de
gemeente Tilburg uitgevoerd door Art-fact.
Zie voor meer informatie over Art-fact:
: www.art-fact.nl

Burgemeester Brokxlaan 1407 - 5041 RR Tilburg - Tel: 013 549 26 00
Website: www.dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen
Facebookpagina: www.facebook.com/joanneszwijsen
Activiteiten:
Donderdag 14 juni
Meezing middag met Peter Cornelissen
Entree: € 2,50 incl. drankjes
Tijd: 15.00 uur - 16.30 uur.
Donderdag 21 juni
Filmmiddag
Entree: € 2,50
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur.
Donderdag 28 juni
Zomerbingo
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur
Entree:€ 3,00
Donderdag 28 juni
Rolstoeldansen 'The Swinging Wheels'
Entree: € 3,00
Tijd: 18.30 uur tot 19.30 uur
Activiteiten in Brasserie de Refter.
U bent welkom!
Vrijwilliger
Wij zijn op zoek naar een
vrijwilliger om
mee te helpen bij de
avondmaaltijd/individueel
vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur
Dagen in overleg.
Meer informatie en aanmelden bij
Margreet de Jong: 013 549 26 00

Pop-up Museum
Schilderijen van Ans van Gorp
2 juni t/m eind juli
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Door: Ans van Gorp.
lk ben 68 jaar en woon
in Tilburg. Sinds twee
jaar volg ik gedurende
zes maanden per
jaar één keer per
week schilderles.
Soms hebben we
de opdracht om te werken aan een bepaald
thema om alle facetten van het schilderen
onder de knie te krijgen, maar we hebben ook
de vrijheid om zelf een onderwerp te kiezen.
lk schilder dingen die mij aanspreken. Ik krijg
bijv. inspiratie van zelfgenomen foto's. Vandaar
dat er geen bepaalde stijl te zien is in mijn werk.
Een gedeelte van mijn werk is vanaf 2 juni tot
en met eind juli 2018 te zien in de expositieruimte van woonzorgcentrum Joannes Zwijsen.
lk hoop dat u geniet van mijn hobby en bij
interesse mag u mij altijd benaderen.
: ansvangorp45@gmail. com, : 013 535 20 53
Dagelijks geopend van
8.00 tot 19.00 uur.
Loop eens binnen voor onze
lunchaanbiedingen, hapjes,
thema-avonden of een kopje koffie
met iets lekkers erbij.

Elke week een ander lekker broodje.
Dagelijks een warme maaltijd van
11.45 tot 13.30 uur.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

13

2 Ja a r !

mei 2018

De wijkraad zet zich in om de sociale samenhang in onze wijk te bevorderen door te activeren, te stimuleren, te faciliteren, te verbinden en te sturen.
We gaan uit van de kracht en het talent in onze wijk en van de behoefte onze woonomgeving samen actief vorm te geven.
Het gaat erom dat we met z’n allen betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen. Het bestuur van de Wijkraad Loven-Besterd
komt samen met een aantal wijkbewoners en genodigden, iedere tweede woensdag van de
maand om 19.30u bij elkaar in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36.

WELKOM NIEUWE WIJKBEWONERS!
De Wijkraad Loven-Besterd wenst u veel woonplezier toe in onze wijk. Mocht
u een bezoekje van één van onze wijkraadsleden op prijs stellen, dan is dat
zeker mogelijk. Stuur een briefje met uw contactgegevens naar: Wijkraad
Loven-Besterd, p/a MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg.
info@loven-besterd.nl Meer informatie op onze website: www.loven-besterd

VERZOEK TOT VERWERPING AANVRAAG BOUWVERGUNNING VION
Het bedrijf Vion aan de Enschotestraat 28, heeft een uitbreidingsvergunning
aangevraagd. Dat bewoners rondom het bedrijf het daar niet mee eens zijn
moge duidelijk zijn. Al eerder boden zij wethouder Mario Jacobs 333 handtekeningen tegen zware industrie in Loven aan.
De familie Jurriaans woont in de Kapitein Nemostraat. Zij heeft grote
bezwaren tegen de aangevraagde uitbreidingsvergunning van Vion. De
familie verzoekt de gemeente Tilburg dan ook de bouwvergunning te verwerpen. Ook verzoekt ze het bestemmingsplan dat in juni 2017 in werking
trad, te wijzigen.
‘Vion en andere grote industrie hebben geen toekomst in het centrum van
Tilburg als duurzame, moderne, leefbare en aantrekkelijke stad. De
aanwezigheid, uitbreiding en intensivering van Vion (en overige industrie
milieuklasse 3.2 en 4) geven nu al problemen op het gebied van veiligheid,
geluidshinder en geuremissie.
Er is gebrek aan groen in het gebied waar Vion bedrijf voert. Door een
uitbreiding van Vion wordt de karige flora en fauna nog meer verstoord. Ook
verkleint dit voor Loven-Besterd de brugfunctie (Dijksterhuisstraat en
Enschotsestraat) naar groen en de recreatie- en sportzone langs kanaal. Wij
pleiten voor herstel van bezongen en beschreven historisch ‘rauwbraken’.
Deze 2 adviezen geven wij:
1) Vion, verhuis naar een industrieterrein zonder bewoning.
In de huidige situatie veroorzaakt Vion al veel geluidsoverlast. Desondanks
vraagt het bedrijf ontheffing aan om nog 5 dB méér te mogen produceren!
We hebben al last van het geluid, meer geluid ’s nachts (voor 7u) gaat ten
koste van de leefbaarheid.

Woonzorgcentrum

2) Gemeente Tilburg, hou je aan de afspraak: géén uitbreiding impact
millieucirkel.
Verbouwen werkt impact verhogend. Het betekent in dit gebied 1000m2
meer oppervlakte en meer inhoud. In het toekomst-perspectief van de
gemeente Tilburg (najaar 2017), wordt vermeld dat bestaande industrie niet
gaat uitbreiden! Een toekenning van de vergunning druist in tegen deze
uitspraak. Wij vinden Tilburg een onbetrouwbare gemeente als zij akkoord
gaat. Enerzijds wil Tilburg groen en duurzaam zijn anderzijds wordt er met
een eventuele toekenning totaal geen paal en perk gesteld aan (zware)
industrie met een grote milieu impact.’
Droevig gevolg van onveilige verkeerssituatie
In januari sprak Jop Jurriaans in de gemeenteraad over de
verkeersveiligheid in de Enschotsestraat. Hij toonde foto’s waarin de drukte
in deze doorgaande straat naar Tilburg-centrum voor veel gevaar zorgt.
Onveilige situaties en gevaar vooral voor fietsers, voetgangers en
invalidewagens zijn aan de orde van de dag en worden vooral veroorzaakt
door bedrijfsverkeer.
Hoe triest dat onlangs op de Lovense Kanaaldijk een vrouw is doodgereden.
Onze buurvrouw, moeder van een 12-jarige. Onze buurt is in shock, we zijn
diep bedroefd. Dit verdrietige voorval was de reden om op 23 april
wethouder Mario Jacobs en omgevingsmanager Remmert Slagter per mail
wederom van de ernst van de situatie op de hoogte te brengen. Wij hebben
in de mail ook vermeld dat wij hen al eerder dit jaar op de onveilige verkeerssituatie aan beide zijden van de Lovense Kanaaldijk hebben geattendeerd.
De onveiligheid is het gevolg van het ontbreken van een fietspad en de
mogelijkheid voor wandelaars om zich daar veilig te begeven. Een industrieterrein zonder bewoning, voorkomt dit soort ongevallen in woongebieden.
Een volgende editie van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord een mogelijk
vervolg van de situatie rondom het bedrijf Vion. Wijkraad Loven-Besterd
houdt u op de hoogte.

Extra activiteiten

Welzijnspakket
De Bijsterstede biedt u een
welzijnspakket aan voor € 30,per persoon per maand.
Gedurende de hele maand
heeft u dan vrije toegang tot alle
activiteiten. Voor een
bingokaart betaalt u met een
welzijnspakket slechts € 1,50.

van 01 juni t/m 07 juli
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00
Dagelijkse openingstijden
restaurant ‘Ons Genoegen’:
Koffie drinken:
Warme maaltijd:

09.00 - 11.30
12.00 - 14.00

Clubactiviteiten:
Ma t/m Vr: Computerhoek op afspraak
10.00 -11.30
Ma: Kegelen
09.30-10.30
Di: Bibliotheek
Di/Do: Hobbygroep:
10.00 -11.30
Alle onderstaande activiteiten zijn
van 14.30 tot 16.30 uur:
Ma: Schilderclub / Indoor Boules
Di: Sjoelen
Wo: Bingo
Do: Barakken
Vr: Matinee / Samen zingen
Andere activiteiten:
Duofiets: Ma t/m Vr: op afspraak
Kapsalon: Ma, Wo en Do:
op afspraak vanaf 09.00
Manicuren, harsen en/of epileren:
Ma: op afspraak
09.00-12.00
Dagbesteding De Wever Thuis
Locatie Bijsterstede:
Ma t/m Vr: 10.00-16.00
Bruin café: Dagelijks: 12.00-16.30
Bruin café is ook te huur voor
koffietafels, feesten, partijen,
recepties, etc.

01 - Samen Zingen - 14.30
05 - Wandel 4-Daagse - 19.00
06 - Wandel 4-Daagse - 19.00
07 - Wandel 4-Daagse - 19.00
08 - Wandel 4-Daagse - 19.00
09 - Eucharistieviering - 16.00
10 - Zondagmatinee met optreden
van Les Musiciens Joyeux
-14.30
15 - Vrijdagmatinee met optreden
het koor ‘Effe Aanders’ -14.30
17 Vaderdag

23 - Eucharistieviering - 16.00
24 - Zondagmatinee met optreden
van Peter Dons -14.30
29 - Vrijdagmatinee met optreden
van Erwin Fillee, die zingt de
mooiste nummers van o.a.
Willy Alberti, Johnny Jordaan,
Tante Leen, Zwarte Riek en
Manke Nelis -14.30

06 - Samen Zingen - 14.30
07 - Eucharistieviering - 16.00
● Voor onze matinee-optredens geldt een
entreeprijs van €4,- (incl. 1 kop koffie/thee),
tenzij anders vermeld.
● Al onze activiteiten zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.

Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk
binnen de Bijsterstede? Dan
kunt u contact opnemen met
Alex Hendrickx, coördinator
vrijwilligers.

VOLG JE EEN ZORGOPLEIDING
EN ZOEK JE VAKANTIEWERK?
Volg je een zorgopleiding of heb je
die gevolgd? Dan kun je in de
vakantie aan de slag in de directe
zorg bij De Wever. Er is altijd een
zorgcentrum bij jou in de buurt!
Heb je geen zorgopleiding en wil je
ervaren hoe leuk het is om in de zorg
te werken? Ook voor schoonmaakwerkzaamheden en werk in de
keuken kun je bij ons terecht.
INTERESSE?
Kijk op www.dewever.nl en solliciteer
met het solicitatieformulier op onze
site.
WE HOPEN JE TE ONTMOETEN
DEZE ZOMER!

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 op de
Bijsterstede? Informatie:
Frans van Gurp,
tel: 0800 339 38 37.
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"Praat mee."

www.spoorzone013.nl

Over de toekomst van de Spoorzone
Donderdag 7 juni 2018, 19.30 uur
De Spoorzone ontwikkelt zich snel. Komend jaar opent de LocHal, start de bouw
van bedrijfsverzamelgebouw Plan T en Clarissenhof is zo goed als klaar. Maar er is
ook nog veel ruimte vrij voor herontwikkeling van het industriële erfgoed en nieuwbouw. Dat brengt ook vragen met zich mee, bijvoorbeeld over parkeren, veiligheid,
openbaar groen, behoud van erfgoed, nieuwbouw, horeca en evenementen.
Bestemmingsplan, koersdocument en visiedocument
Na 10 jaar gebiedsontwikkeling is het tijd voor een nieuwe fase, daar hoort ook een
nieuw bestemmingsplan bij en een koersdocument waarin vastligt wat we de
komende jaren gaan doen. Het bestemmingsplan bepaalt straks wat er gebouwd
mag worden in de spoorzone; dit heeft voor u als omwonende concrete gevolgen.
Bijvoorbeeld voor uw uitzicht, zonlicht in de tuin of parkeerruimte in de omgeving.
Dit is het moment waarop u uw stem kunt laten horen. De gemeente is benieuwd
naar uw beeld van het gebied en de kansen en zorgen voor de toekomst.
Informatieavond
We nodigen u daarom van harte uit voor een avond waarin we kort terugblikken,
vooruit kijken en in gesprek gaan over de thema's die nu spelen en bepalend zijn
voor de toekomst van de Spoorzone.

2 juni, LocHal Dag van de Bouw

Donderdag 7 juni 2018, van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur
Locatie: Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-84, 5041 SB Tilburg
En daarna
De input van deze avond nemen we mee in de planvorming. Na 7 juni gaan we samen
verder aan de slag. Tijdens de avond kunt u zich aanmelden voor planteams. Deze
teams krijgen een actieve rol bij de totstandkoming van het koersdocument en het
bestemmingsplan. Via bewonersbrieven en de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
houdt de gemeente u op de hoogte van de resultaten uit de planteams.
Meer informatie
Kunt u niet bij de avond zijn maar wilt u wel zich wel aanmelden voor de planteams?
Stuur een e-mail naar spz013@tilburg.nl met uw naam en adres. Hebt u nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met Bart van Daelen, omgevingsmanager van de
gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 061 588 18 23
en per e-mail via: bart.van.dalen@tilburg.nl.

13 juni t/m 17 juni Cursistenexpositie Atelier Pjotr
In Atelier Pjotr komen wekelijks creatieve personen, die onder begeleiding beeldend bezig
willen zijn. In het atelier worden cursussen gegeven op het gebied van tekenen, schilderen,
boetseren, keramiek en andere technieken onder deskundige leiding van kunstenaar
Peter Verbraak. Ieder werkt aan zijn eigen doelstelling in zowel vormgeving bijvoorbeeld
abstract, realistisch, enz. als in verschillende technieken zoals olieverf, aquarel en
keramiek. Er wordt gewerkt in kleine groepen waarin zowel beginners als gevorderden
zitten. Daardoor zie je verschillende werk- en zienswijzen in de beeldende werken.
Atelier Pjotr sluit het atelierjaar af met een werkweek en een cursistenexpositie. De
expositie is te zien van woensdag 13 t/m zondag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur in
Galerie Atelier Pjotr, Goirkestraat 78.

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie
de foto van de nieuwe opgave genomen is? Mail dan uw
oplossing voor 15 juni 2018 naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen
van uw antwoord: naam, adres, e-mailadres en locatie foto.

Opgave mei

Opgave mei

Onder de mensen die het juiste antwoord geven
worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎ een boeket van bloemisterij all about flowers,
: www.all-aboutflowers.nl
ÎÎ een boeket van bloemisterij BLOEM en PRACHT,
www.facebook.com/bloemenpracht.nl
ÎÎ een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak
g. de man-melis, : www.gdemanmelis.nl
U krijgt bericht wanneer u één van deze prijzen heeft gewonnen.
In de eerstvolgende wijkkrant en op
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijdwijkkrant-tilburg-oud-noord worden het antwoord
en de namen van de winnaars gepubliceerd.
Oplossing april: een foto van het elektriciteitshuisje
op de kruising Groeseindstraat / Hoefstraat.
Het boeket van all about flowers is gewonnen door: mevrouw Anita van Huffel,
Het boeket van BLOEM en PRACHT is gewonnen door: mevrouw Lilian Willemse,
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: mevrouw Ine Spijkers-van Erve,

Van harte gefeliciteerd!

Zaterdag 2 juni,
Dag van de Bouw en Dag van de Architectuur
U kunt een kijkje komen nemen op de bouw van de LocHal. U bent van harte welkom
tussen 12.00 en 16.00 uur om u te komen verwonderen over de prachtige renovatie van de
oude hal.
Tegelijkertijd kunt u bij het TextielLab aan de Goirkestraat gaan kijken naar de productie
van de LocHal textielen. Het TextielMuseum is zowel zaterdag 2 juni als zondag 3 juni
gratis te bezoeken. Op zaterdag 2 juni zijn er speciale gidsen aanwezig om u meer
te vertellen over het productieproces.

TextielMuseum I Goirkestraat 96 I 013 53 67 475 I www.textielmuseum.nl

Agenda

2 juni t/m eind juli, Expositie Ans van Gorp,
10.00 tot 17.00u, Pop-up Museum van
Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen
9 juni 2018 t/m 11 november,
Simply Scandinavian, Nordic Design
1945 - 2018, TextielMuseum
13 t/m 17 juni, Cursistenexpositie,
13.00 tot 17.00u, Galerie Atelier Pjotr
t/m 3 maart 2019:
Expositie 'KLEUR & ABSTRACTIE Generaties in
Dialoog', TextielMuseum
Iedere 2e en 4e zondag vd maand: van 11.00 tot
12.00 uur geopend, Afscheidshuis In Harmonie

20: 13.30u, Bingo, St. Aoda**
21: Muziekmiddag, De Poorten
22: 14.30u, Feestelijke aftrap werkzaamheden
prieel, Den Herdgang
14.00u, Gratis workshop improvisatietheater
18.30u, Suikerfeest (vrouwen), De Baselaer
20.30u, 'In De Poorten' voorstelling:
Improvisatietheater Vreemde kerkgangers
24: Open dag alle Tilburgse wijkcentra:
12.00 tot 17.00 uur, Workshops De Poorten;
g 16
10.00 tot 16.00 uur, Mega rommelmarkt,
e pSpoor;
: ziHet
n aangepast
e
jd
14.00 tot!!
17.00
uur,
Kookworkshop,
De
Wissel;
ti
p
o
t
Le
Gezonde voeding en meer bewegen, De Baselaer
24 t/m 30: Rode Kruis Week
28: 18.30u, Rolstoeldansen 'The Swinging Wheels',
Joannes Zwijsen
30: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor*****
20.00u, Discodansavond, De Poorten****

Mei
31: 19.30u,
Mensenrechten Meet up #5, gratis, KM*** Juli
4: 15.00u, Kidsclub, IMB*
Juni
2: 14.00u, Opening Muziekmarathon, De Poorten 5: Editie juli WTON
6: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
12.00u, LocHal Dag van de Bouw, LocHal
2 en 3: 12.00u, kijken naar productie LocHal- 17: 12.00u, 15-jarig bestaan St. Aoda**
28: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
textielen, gratis entree, TextielMuseum
2: 14.00u en 3: 11.00u, Amarant Country
Augustus
Festival The White Stallion, manege Amarant 24: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
3: 10.00u, Buurtmarkt, De Baselaer.
25: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor
5: 18.30u, Infoavond Buurtcamping,
oude NOAD-complex Melis Stokestraat
September
6: 15.00u, Kidsclub, IMB*
7: Deadline editie september WTON
7: 19.00u, 'In De Poorten' Gedichtenwedstrijd
8: 10.00u, 60+ beurs ContourdeTwern, Euroscoop
19.30u, Informatieavond Spoorzone,
12 t/m 14: Pyreneeën Challenge,
Club Smederij
Stichting Ride4Kids
8: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor 14: 19.30u, ZEVENZaligeZomerfilms, Het Spoor
10: 10.30u, Vrienden van Den Herdgang-dag, 27: Editie september WTON
Den Herdgang
29: 12.00u, Wijklunch, Het Spoor
10.30u, Fietstocht 2018, Wijk Theresia
14.00u, Lenteconcert Resurrexit, De Symfonie *IMB = Inloophuis Midden Brabant, meer informatie
14.30, Optreden Les Musiciens Joyeux,
en activiteiten aanmelden: 013 785 16 81
www.inloophuismiddenbrabant.nl
De Bijsterstede
info@inloophuismiddenbrabant.nl
11 t/m 15: Italiaanse week, Het Spoor
De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend 		
12: 10.00u, Verrassingreis, St. Aoda**
bedoeld voor mensen die te maken hebben
12.00u, Wijklunch, De Baselaer*****
(gehad) met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten.
15: Deadline editie juli WTON
**St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze
19.30u, Lanette VIP-Night, Lanette Clinic
aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
Italiaans moorddiner, Het Spoor
***KM = De Kennismakerij, is de voorloper
20.00u, 50+ dansen, De Poorten
van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018
16: 09.00u, Jeugd Kijk- en Doedag Ruischvoorn,
gepland staat in de LocHal van de Spoorzone.
Burgemeester Brokxlaan 18. meer informatie:
clubgebouw Centaurusweg
www.bibliotheeknieuwestijl.nl
11.00u, Repair Café, De Baselaer
****Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan
17: 10.00u, Besterd Mijl
www.facebook.com/DeNieuweJordaan
11.30u, Ronde van den Besterd
*****Wijklunches De Baselaer en Het Spoor
18: 14.00u, Lotgenotenmiddag
€ 2,50 pp, van te voren opgeven.
Prostaatkankerstichting, IMB*
19: 19.00u, Optreden Les Musiciens Joyeux Meer activiteiten: Woonzorgcentra pg. 12 en 13
Wijkcentra pg. 7
ContourdeTwern pg. 16
De Bent, Het Spoor
Wilt u ook een aankondiging van uw activiteit in deze agenda? Stuur een mail naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Bedrijven : persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
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Museum
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Vloerbekleding

Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl AutoZorg Mutsaers
TextielMuseum
013 53 67 475 Tapijttegelhuis Tilburg 013 543 69 03
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl Kapitein Nemostraat 90
www.textielmuseum.nl Veldhovenring 36
06 50 50 84 73
06 51 25 11 63 Goirkestraat 96
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen
Politie: www.politie.nl
spoed: 112 info@autozorgmutsaers.com
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Geen spoed, wel politie:

Basisscholen

0900-8844

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

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

Basisschool De Cocon

Hoefstraat 173
013 543 42 77
info.cocon@tangent.nl www.decocon.net

Basisschool Den Bijstere

Daltonerf 8
013 542 37 72
info.bijstere@tangent.nl
www.denbijstere.nl

Basisschool Cleijn Hasselt

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

Basisschool De Vijf Hoeven

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

Kindercampus

Kindercampus Oculus
0 - 7 jaar
St. Willebrordplein 6
5014 BX Tilburg

013 532 37 37

8 - 13 jaar en BSO

Bankastraat 2
013 543 46 43
5014 BW Tilburg
www.oculuskindercampus.nl

Kinderopvang

KrisjKrasjKresj en Schalmei

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

Kinderdagverblijf KIEK

www.autozorgmutsaers.com

Bakker

Meesterbakker Van Iersel

vaniersel@meesterbakker.nl
bestellingen
013 468 59 45
of
vanierselkantoor@meesterbakker.nl
www.vaniersel.meesterbakker.nl

Bibliotheek

De Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Bloemen

All About Flowers

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

BLOEM en PRACHT

Burgemeester Brokxlaan 1407

VÓÓR Ondernemers
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum BusinessHub Besterd
NS Plein 17
013 542 18 96 Pop-up voor ondernemers
info@fenikstilburg.nl

www.fenikstilburg.nl

Muziek

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

Refillcolors

Printer

Veldhovenring 32
info@refillcolors.com

De Houtloods

Dolfijn, the plays to be

Café zaal Bierings

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

Creatieve workshops

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

06 81 11 54 77

Ontdekstation013

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

www.refillcolors.com

www.houtloods.com

013 203 50 51

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

013 542 63 47

-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

Sport

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

info@cngo.nl

06 55 11 52 81

a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/poorten
Peutercrèche Het Spoor (2,5-4 jaar)
Schaepmanstraat 44
013 744 01 51

06 55 11 52 81

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

Kinderstad Tilburg Oud-Noord

BSO den Bijstere, Daltonerf 8
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 - 08.30
Peuteropvang locatie Baselaer
Hoefstraat 175
013 542 20 55
Peuteropvang locatie Den Bijstere
Daltonerf 8
013 535 91 72
Info alle locaties:
06 50 28 69 68
m.engel@kinderstadtilburg.nl

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-besterd

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

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

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.

Administratie

dmp administratie

Fiets

Bike Repair Centre

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

Galerie/Atelier

Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

013 636 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

Gebit

www.cngo.nl

www.facebook.com/raven.tilburg
www.raven.nl/tilburg/nl/store/33

Stomerij

Texon stomerij & wasserij

Molenstraat 43
info@texon.nl

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

Hypotheek/ Bank

Rabobank Tilburg en omstreken

www.texon.nl
Texon stomerij & wasserij

Supermarkt

PLUS IJsselstein

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

Tekstschrijver

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

Therapie

TuiNa praktijk - Chinese massage
TaiChi lessen in De Poorten
Theresiaplein 12
06 16 51 37 07
info@marjogeeris.nl

www.rabobank.nl/tilburg

Hypotheek Visie Tilburg

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

Kringloop

www.marjogeeris.nl

Massagepraktijk-Tilburg

013 537 99 11 C. Schoenmakers
013 537 96 60 013 580 21 13

Particulieren
Bedrijven

013 580 10 88

www.theovanetten.nl

TTL van Berkel

Kapitein Nemostraat 99

06 27 32 47 70

www.massagepraktijk-tilburg.nl

Beurdenoort (Sport)massage

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

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Kringloop Tilburg

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

Tante Pollewop kringloopboetiek

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

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

Molenstraat 47

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

www.tantepollewop.org

Lieke Frederieke tweedehands
merkkleding en kringloop
Hasseltstraat 137-02 wo. t/m za. 10 - 17 uur

Lieke Frederieke tweedehands merkkleding

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-Focus

Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com saskiadellevoet.nl
SaskiaDellevoet/ Hocus-Pocus-Focus
Art-fact
www.art-fact.nl

Lederwaren

Dorith Looijkens Bierings RBc
G. de Man-Melis
013 542 11 61
Eikstraat 14
info@dmp-administratie.nl Molenstraat 128
06 54 39 12 21
dmp-administratie.nl info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

013 583 18 00

herdgang@dewever.nl
www.dewever.nl

Wijk Facebookpagina’s

www.facebook.com /wijkcentrumdepoorten
/Wijkcentrum-de-Baselaer
/vriendenvandewissel
/mfahetspoor
/ContourdeTwernOudNoord

Wijkraden

Wijkraad Loven-Besterd

p/a Hoefstraat 175
info@de-ring.org
www.de-ring.org
www.facebook.com/DeRing175

Karateschool Bu Shin Kan
013 456 24 81 of 06 13 16 50 76

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

Den Herdgang

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

Mommers Schilderwerken

Vier ook bij ons je kinderfeestje!

R.J.Dierenbenodigdheden

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Schilder

013 822 89 28 Gasthuisring 36-38
013 542 49 21 info@bushinkan.nl
www.bushinkan.nl
06 27 01 42 44 info@animodierenspeciaalzaak.nl
Runshop
Greg
van
Hest
www.kdvkiek.nl
www.discusanimo.nl Wilhelminapark 43
013 577 06 88
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar) Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord
info@runshopgregvanhest.nl
Burg. Brokxlaan 1617
013 581 10 90 Veldhovenring 20
013 303 18 18
www.runshopgregvanhest.nl
06 55 11 52 81 info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Raven, alles voor de hengelsport
a.groenewoud@kindercreche.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl Ringbaan Oost 102
013 542 47 94
www.kindercreche.nl/kinderopvang
Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

Joannes Zwijsen

p/a Schaepmanstraat 36
info@loven-besterd.nl
www.loven-besterd.nl
www.facebook.com/LovenBesterd

www.cafebierings.info

CNGO Centrum voor natuurlijke
gezondheidsontwikkeling
Groeseindstraat 91
013 577 02 61

Dieren

Woonzorgcentra

013 549 61 00
013 580 05 80 De Bijsterstede
06 19 62 63 06 Energieplein 54 bijsterstede@dewever.nl

013 850 92 00

Eetbar De Wagon

Proefwinkel, flexwerken, eventruimte
Besterdplein 5
BusinessHubBesterd.nl

Berlagehof 60

Restaurant/Café

Molenbochtstraat 17
013 544 30 36
bloemenprachttilburg@gmail.com
Wendy van Amelsvoort

Bowling

www.tapijttegelhuis-tilburg.nl

Maatschappelijke organisaties

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Tuinaanleg

Leon van den Berg Tuinenklussen
Tongerlose Hoefstraat 78 06 21 85 54 45

leon@tuinenklussen.nl
www.tuinenklussen.nl

Uitvaart

Uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35
013 572 18 22

info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Verzorging

LANETTE Clinic

Goirkestraat 19,
ma t/m vrij 9.00-17.00:
Na deze tijden online:

Maak een afspraak:

06 11 88 55 54
www.lanette.eu

Wijkorganisatie De Ring

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

p/a Hasseltstraat 194
www.goirke-hasselt.nl

Wijkraad Theresia

p/a Schaepmanstraat 36
www.wijktheresia.nl
www.facebook.com/WijkraadTheresia

Colofon

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken:
Loven-Besterd, Groeseind-Hoefstraat,
Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 8 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van
Oud-Noord. (Samen met de Tilburgse Koerier)
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Nieuwe datum 60+ beurs Tilburg
Dit jaar vindt alweer de zestiende editie van
de 60+ beurs plaats. Dit keer niet in het eerste weekend van oktober maar op zaterdag
8 september. Vorig jaar kwamen zo’n 3.000
bezoekers uit Tilburg en omstreken naar
de Euroscoop om zich te laten informeren
bij de verschillende stands, maar zeker ook
voor de gezellige muzikale omlijsting, een
hapje en een drankje. De 60+ beurs duurt
van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

Hallo Oud-Noord! Mogen wij ons even voorstellen?
“Mijn naam is Leila Hermus (foto links), ik ben
sinds 1 februari werkzaam in de wijken GoirkeHasselt en Groeseind-Hoefstraat in Oud-Noord.
Ik ontmoet graag wijkbewoners die iets willen doen voor of met hun buurt of straat en
daar eens over willen praten. Mogelijk kan ik
meedenken en ondersteuning bieden zodat
wijkbewoners samen tot leuke initiatieven
komen!
Ik ben betrokken bij verschillende projecten
waarbij ‘armoede’ de rode draad is. Dat betekent dat ik kijk naar hoe we wijkbewoners die
wat minder te besteden hebben, extra kunnen
ondersteunen. Dit gaat meestal in samenwerking met de wijkraad en soms ook met andere
organisaties of vrijwilligers. Heb je ideeën of
vragen? Bel of mail mij gerust.”

“Ben je nieuwsgierig geworden of heb je
vragen? Loop gerust binnen bij een van de
wijkcentra en vraag naar ons! Wij zijn ook wel
eens de deur uit, de wijk in of op huisbezoek.
Dus mocht je ons niet treffen, dan kun je altijd
mailen, bellen of een bericht achterlaten bij de
receptie van het wijkcentrum. Wij zullen dan zo
Elke dinsdagmiddag heb ik spreekuur in wijk- snel mogelijk contact met jou opnemen.
centrum de Baselaer voor alle bewoners uit
de wijk. We proberen samen een oplossing te Alles wat we doen is met en voor de wijk samen,
vinden voor de hulpvragen. Als we het niet daar bieden wij graag een helpende hand!”
meteen kunnen oplossen dan maken we een
vervolgafspraak. Tijdens het gesprek probeer Onze contactgegevens:
ik de hulpvraag goed in kaart te brengen. Soms leilahermus@contourdetwern.nl
kan ik iemand zelf helpen, en de andere keer is biljanadeboer@contourdetwern.nl
de vraag wat complexer. Dan schakelen we de 013 464 92 10 (de Poorten)
hulp in van een externe partij. Heb jij een vraag 013 543 59 09 (de Baselaer)
of informatie nodig maar ben je niet mobiel
genoeg? Dan kom ik graag op huisbezoek!”
“Hallo, mijn naam is Biljana de Boer (rechts).
Ook ik werk sinds 1 februari in Oud-Noord, maar
dan in de wijken Groeseind-Hoefstraat, Theresia
en Loven-Besterd. Ik vind het fijn om mensen
te kunnen helpen en ondersteunen waar dat
nodig is.

Kom eens kijken bij jouw wijkcentrum
Op zondag 24 juni houden alle Tilburgse
wijkcentra een open dag. Het is het uitgelezen moment om eens kijkje te nemen bij
het wijkcentrum in jouw buurt. Maar ook om
jouw vertrouwde of juist een ander wijkcentrum beter te leren kennen.
In de centra in Oud-Noord zijn op 24 juni volop
activiteiten. Van 10.00 tot 16.00 uur kun je in de
Poorten terecht voor workshops en demo’s van
activiteiten, daarnaast kun je een rondleiding
krijgen van het voormalige kerkgebouw.

voeding en meer bewegen’. In het Spoor kun je
onder andere rondstruinen op een mega rommelmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur.
We hopen jou op 24 juni te mogen ontvangen.
Je bent van harte welkom!

24 juni: Open dag alle Tilburgse wijkcentra:
!!Let op tijden aangepast: http://
www.contourdetwern.nl/actueel/
overzicht/23823/programma-open-dagwijkcentra.html

Kijk voor meer informatie op
www.60plusbeurstilburg.nl. Aanmelden als
standhouder? Dat kan via de website!
Baselaer viert Suikerfeest
Dankzij enthousiaste vrijwilligers viert wijkcentrum de Baselaer op 22 juni het Suikerfeest, van 18.30 tot 21.30 uur. Alle vrouwen
en meisjes (vanaf 11 jaar) zijn van harte
welkom. Er wordt gezorgd voor lekkere
hapjes, muziek en gezelligheid! De entree
kost 3 euro per persoon. Meer info?
Mail dan gerust naar mimountlahraoui@
contourdetwern.nl of bel 013 543 59 09.
Italiaanse week in het Spoor
In 2018 staan in het Spoor diverse landen
centraal. Op 11 juni is Italië een week lang
aan de beurt. Het wijkcentrum wordt dan
ingericht in Italiaanse sferen en er zijn hapjes te verkrijgen bij de bar. Op 15 juni wordt
een heus Italiaans moorddiner georganiseerd. Tijdens een heerlijk Italiaans diner
ga je samen een moord oplossen. Houd de
Facebook-pagina van het Spoor en de flyers
in de gaten voor meer info!
Buurtmarkt in de Baselaer
Op zondag 3 juni is er weer een buurtmarkt
in de Baselaer. De rommelmarkt duurt van
10.00 tot 14.00 uur en is gratis toegankelijk.
Heb je de zolder opgeruimd en wil je graag
wat spullen verkopen? Reserveer dan een
gratis standplaats. Neem daarvoor contact
op met Mimount Lahraoui:
013 543 59 09
mimountlahraoui@contourdetwern.nl.
De eerste buurtmarkt na de zomer is op
zondag 4 november.

ContourdeTwern in Oud-Noord

In de Wissel is het thema ‘Koken voor de wijk’.
Van 14.00 tot 17.00 uur kun je genieten van lekkere hapjes en een kookworkshop doen. Liever
gezond? In de Baselaer is het thema ‘gezonde

adres

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

Koken voor de wijk in de Wissel

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer
Hoefstraat 175

Zondag 29 april hebben we ons weer uitgesloofd in de keuken, om onze gasten te kunnen verwennen met een heerlijk driegangenmenu. Na een goede voorbereiding van
de dames en heer in de keuken, waren onze
keukentijgers klaar om er vol tegenaan te
gaan en het iedereen naar zijn of haar zin te
maken. Dit was een pittige uitdaging, want
we hadden deze keer het grootste aantal
bezoekers tot nu toe bij het ‘Koken voor de
wijk’.
Onze vrijwilligers verdienen daarom ook een
groot compliment voor hoe ze het hebben
gedaan! Geweldig om het buurthuis vol te zien
bij deze activiteit. We zijn ook heel dankbaar

voor alle lovende woorden van de bezoekers.
We willen natuurlijk dat iedereen een leuke
avond heeft gehad en dat iedereen heerlijk heeft
kunnen eten. Dat iedereen zo positief is en al
meteen vraagt wanneer het koken voor de wijk
weer wordt gehouden, betekent dat onze inzet
zich weer dubbel en dwars heeft terugbetaald.
Voor de mensen die er waren: bedankt voor
jullie enthousiasme en gezelligheid. Voor de
mensen die nieuwsgierig zijn naar de volgende
keer, hopelijk tot ziens! Na de zomer zijn we er
weer met een heerlijk driegangenmenu. Kun je
niet wachten: 24 juni gaan we tapas maken met
het team van ‘Koken voor de Wijk’.
Wees welkom!

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
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