!! Dit is een websiteversie van de editie februari 2018 van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord bedoelt om te lezen. Niets uit deze editie mag worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden of op een website worden geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming
van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is eigendom van persoonlijkekunstencreatie.nl. Wilt u deze editie of delen daarvan gebruiken voor eigen belang neem contact op met: Claudia van der Waal: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
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weer helemaal vertrouwd. Wat er leuk aan is,
is dat je naast je werk op deze manier even
lekker een paar uurtjes weg kunt zijn en op
een gezellige manier een feestje kan hebben.
Een echte carnavalsvierder gaat voor de
muziek, de traditie, de gezelligheid en met
natuurlijk op zijn tijd een pilske en/ of een
schrobbelerke.
De feesten zijn gelukkig allemaal in het
weekend dus is het goed te combineren met
de winkel. Alleen carnavalsmaandag zijn wij
gesloten, maar voor de rest zijn wij op de
normale tijden geopend.”
Pg. 7
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Erik Tukker voor de carnavalwaogen in de
bouwhal tijdens 33 jaar waogenslouwe

Op 3 maart 1972 is carnavalsvereniging De Kerkuilen opgericht
in de Koestraat 125. Dat is het adres van Café 't Uilennest, voorheen
café Kerkzicht en het is al 46 jaar het vertrouwde, warme nest van
C.V. De Kerkuilen.
De vereniging is nooit verhuisd sinds de oprichting. De vereniging is voor
grote kerkuilen en kerkuil-innen en voor uilskuikentjes. Blauw geel zijn
de kleuren. Tijdens de Carnaval zijn we allemaal anders, maar toch weer
allemaal gelijk, met een ’ons kent ons’- mentaliteit.
Pg. 5

Altijd de laagste prijs!!

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• Vinyl

€ 250,-

PVC vloer

• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

deze nu
GRATIS gelegd

Bij De Juinen is het kindercarnaval
op 12 februari maandagmiddag
van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Vraag naar de voorwaarden

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

Bouwers gezocht voor C.V. De Kappesientjes
Voor de carnavalswaogen van de vereniging voor d'n Opstoet

Say Goodbye to Fat

Pg. 4

44 jaar C.V. de Kruistra
ppers
Dat viert ze op

3 en 4 februari

in Café De Kauw.

Pg. 7

Lanette Beauty & Body Clinic

Goirkestraat 19

Maak een afspraak ma t/m vrij 9:00-17:00:
Na deze tijden alleen online:

C.V. De Tunnelplekkers, (Boerke Mutsaers)
organiseert zaterdagmiddag 10 februari
een groot kinderfeest met dit jaar
o.a. een bezoek van de Minions.

De Klutskus heeft op zondag en op
maandag, 11 en 12 februari 2 gezellige
carnavalsdagen voor jong en oud bij het
Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde.

Bij aankoop

• Marmoleum

C.V. De
Kappesientjes
en Partycentrum
Van Opstal
organiseren
dagelijks, een leuke en gezellige
kindermiddag. Elk dag is
er een springkussen.

Bij K.V. De Görkese Turken is het iedere
carnavalsmiddag kindercarnaval in hun
nieuwe residentie: De Heuvel Gallery.

UW TRAP

• PVC

Kindercarnaval
in
Oud-Noord

C.V. De Kerkuilen viert zaterdag- en
zondagmiddag, 10 en 11 februari
kindercarnaval voor de uilskuikentjes.

Tapijttegelhuis Tilburg

• Kamerbreed tapijt

OPLAGE: 14.150

Erik Tukker van
Dierenspeciaalzaak Discus Animo aan de Gasthuisring is de nieuwe Opper, van de
C.V. De Tunnelplekkers. Opper Erik den Irste. Hij is al ruim 25 jaar lid van C.V. De Tunnelplekkers.

Na enige twijfel, mede omdat hij enige
jaren eruit is geweest, en met overleg thuis,
heeft Erik besloten dit weer te doen.
Opper Erik: “Bij de vereniging is het allemaal
wat minder groots dan vroeger maar zeker
niet minder gezellig! Ondertussen ben ik al
naar menig voorfeestje geweest en voelt het

vanaf € 1,95

EDITIE 12

r nieuwe Opper
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Erik Tukke
van C.
p
V. De Tunnel

Erik is al 3 keer eerder Opper geweest:
in 2001, 2002 en in 2003. Daarna was hij
9 jaar voorzitter en in totaal heeft Erik 17
jaar in het bestuur gezeten. De carnavalsvereniging zocht een nieuwe opper en vroeg
of Erik op herhaling wilde.

• Tapijttegels,
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06 11 88 55 54
www.lanette.eu

Komt u kijken
naar de prachtige,
kleurrijke èn muzikale
carnavalsoptocht
van de kinderen van
Basisschool
De Vijf Hoeven
vrijdagochtend
9 februari tussen
10.30 uur en 11.30?
Op dinsdag 13 februari
trekt de Kènderstoet
door Kruikenstad.

Meer carnaval

Pg. 4 t/m 8
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Dierenkliniek Tilburg Oud Noord Veldhovenring 20

Ondernemers
uit de wijk

Jasmine Thai Tilburg bestaat 12,5 jaar
Op 15 mei 2005 openden Yui en Kwong Sae-Heng hun restaurant Jasmine Thai aan de
Molenstraat in Tilburg. Inmiddels is Jasmine Thai uitgegroeid tot een begrip in Tilburg
en ver daarbuiten. Er is zelfs een vestiging in Amsterdam geopend.
Na zijn studie Master of Business Administration aan de
European University in Den Haag, vond Kwong het een
goed idee om de kosten voor de studie in Nederland terug
te gaan verdienen. Kwong, die in Thailand al een opleiding
had gevolgd tot Chef-kok van de Thaise keuken, kwam
met het idee om een Thais restaurant te openen. Yui,
zijn zus, werd naar Nederland gestuurd om haar broer te
helpen bij het opzetten van het restaurant. In Tilburg was
er destijds nog geen Thais restaurant gevestigd. Er was
wel een Universiteit met veel internationale studenten.
Daarom werd Tilburg gekozen tot vestigingsplaats van
het restaurant. Met een investering van de moeder
van Yui en Kwong, werd Jasmine Thai in de Molenstraat
geopend. Het restaurant is ook vernoemd naar hun
moeder die Mali heet. Dat betekent Jasmine in het Thais.
Een avondje Thailand voor iedereen
Hoewel de Molenstraat niet in het culinaire centrum van Tilburg
ligt, weten veel mensen het restaurant te vinden voor een avondje
Thailand in Tilburg of voor het afhalen van heerlijke Thaise gerechten.
Inmiddels is er een grote schare van mensen die maandelijks of
zelfs wekelijks komen eten bij Jasmine Thai. Sommige gasten komen
al sinds de opening 12,5 jaar geleden. Ook komen er wekelijks
nieuwe gasten kennis maken met de authentieke Thaise keuken.
Voor elke smaak een gerecht
Het is een misverstand dat alle gerechten uit de Thaise keuken
pittig zijn. Er is voldoende keuze uit milde gerechten, terwijl ook de
liefhebbers van de pittige gerechten volop keuze hebben bij Jasmine.
De gerechten worden bij Jasmine uitsluitend door Thaise koks bereidt. Zij gebruiken Thaise
ingrediënten. Zo wordt de authentieke smaak van de Thaise keuken gewaarborgd. Ook in de
bediening werkt een aantal mensen uit Thailand. Dat niet iedereen even goed Nederlands
spreekt, wordt door de gasten vaak voor lief genomen en in het Engels opgelost. Het hoort
er een beetje bij. Jasmine Thai Tilburg, Molenstraat 136, : 013 581 0766
: www.jasminethaitilburg.nl
www.facebook.com/jasminetilburg

013-303 18 18

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

Smakelijk feest

Een feestperiode als Kerstmis en Carnaval, is
niet altijd even feestelijk voor onze huisdieren. En dan heb ik het niet over de vuurwerkknallen. En ook niet over kalkoenen in de
braadslee, kip op het gourmetstel of konijn
met pruimen.
Tijdens een feestperiode staat eten vaak
zonder toezicht op tafel en daar maken veel
huisdieren ‘heerlijk’ gebruik van. Het
bekendste is chocolade die giftig is voor
huisdieren. Meestal zijn het honden die de
chocoladeballen uit de kerstboom of de
kransjes van tafel stelen. Afgelopen kerst
waren het 2 katten die de pralines uit
het kerstpakket van mevrouw opgegeten
hebben! En waarom, is mij als dierenarts
een raadsel, want volgens mij houden
katten helemaal niet van chocolade!
Honden en katten stelen natuurlijk alles waar
een vleessmaak aan zit: Boomertje stal de
kipnuggets terwijl ze allergisch is voor kip en
had dus als ‘beloning’ buikpijn en diarree!
Bassethound Bertie vrat de beslagkom met

oliebollenmix leeg. Gelukkig zaten er geen
rozijnen in en was het niet giftig. Maar wel
zoveel gist dat hij zwalkend het nieuwe jaar
inging. Albert haalde de spareribs uit de
vuilnisbak en kreeg ondanks zijn speciale
dieet toch weer een blaasontsteking van de
specerijen. En terriër Nelson spande de
kroon: toen een neefje zijn kip-op-spit liet
vallen, schrokte Nelson die razendsnel naar
binnen. Zonder te kauwen en zonder te
proeven. En zo moest hij geopereerd worden
aan een loeischerpe metalen vleesspie van
10 cm die rechtop in zijn maag stond.
Gelukkig zijn al deze patiënten weer op hun
pootjes terecht gekomen, maar voor dierenartsen betekenen de feestdagen veel
gezelligheid en soms ook heel veel werk.
Ook met Carnaval, feest van
zotheid, spot en uitbundigheid,
zijn mensen soms door
de feestelijke stemming wat minder
oplettend. Feest voor u, is niet
altijd feest voor uw huisdier.

Galerie Pjotr
Expositie Peter Verbraak:
VERBINDING
t/m 10 maart
Peter Verbraak exposeert in Galerie Pjotr
t/m 10 maart met het thema VERBINDING.
Verbinding geeft de rode draad aan in zijn
werk. Verbinding op verschillende vlakken
met diverse materialen en uiteenlopende
vormentaal.

Inloop Het Afscheidshuis en Uitvaartbegeleiding In Harmonie
De meeste Tilburgers kennen of hebben gehoord van Het Afscheidshuis
aan de Oude Lind in Tilburg. De drijvende kracht daarachter is
Uitvaartbegeleiding In Harmonie, een Uitvaartonderneming met
12 jaar ervaring bestaand uit een goed team van betrokken en
professionele mensen. Samen met u geven ze de uitvaart vorm op
de manier zoals u die wenst.
Omdat men vaak niet weet wat er allemaal mogelijk is bij een uitvaart,
zijn gesprekken daarover heel goed. Ook de kosten van een uitvaart
worden steeds belangrijker. Voorbereid zijn op een uitvaart, is altijd heel
geruststellend, zowel voor u als uw naasten. Er komen tenslotte heel
veel vragen op u/hen af in een emotioneel beladen tijd. Dan is het
fijn om een aantal zaken al te hebben besproken en antwoorden op
uw vragen te hebben.
Inloop
Om kennis te maken met Het Afscheidshuis en met Uitvaartbegeleiding in
Harmonie is elke 2e en 4e zondag van de maand, tussen 11.00 en 12.00 uur
één van onze medewerkers aanwezig in Het Afscheidshuis aan de
Oude Lind 35 in Tilburg. U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos nadere
informatie en eventueel een kostenbegroting krijgen. De koffie staat
voor u klaar! Wilt u liever een afspraak bij u thuis? Dat kan uiteraard ook.
Daarvoor kunt u bellen met : 06 24 55 61 06 of : 013 572 18 22
: www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
De Lindentuin bij Het Afscheidshuis

Het oudere werk van Peter bestaat uit grote
touwobjecten, waarbij vanuit een touw
diverse vlakken geweven zijn. In zijn jongere
werken is de verbinding te zien tussen
keramische vormen en touw. Deze serie
bestaat uit hangende en staande objecten. Het
meest recente werk is een aantal torso's van
keramiek in combinatie met geweven touw.
Een heel ander aspect is een aantal uitvergrote
foto's waarop affiches geplakt zijn en vervolgens
weer afgescheurd zijn. Hierin is de verbinding
van verleden en toekomst uitgebeeld.
Verbinding komt ook tot stand doordat Peter
Verbraak van 22 februari t/m 1 april exposeert
bij Stichting Kunst en Cultuur K26 in Oss.
U kunt de expositie VERBINDING komen
bekijken in Galerie Pjotr van wo t/m za en
de 1ste zondag van de maand van
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Goirkestraat 78 : www.galeriepjotr.nl

Lanette Clinic
Door: Netty Dekkers
Regelmatig bezoeken
vrouwen die een
achterstand hebben in huidverzorging onze
kliniek. Zo bezocht een mevrouw onze kliniek
met de vraag of we iets aan haar rimpels
konden doen. Haar huid was getekend met
zeer diepe rimpels, veroorzaakt door roken,
erfelijkheid en overmatig gebruik van de
zonnebank. De huid voelde leerachtig aan.
Voor haar was het een hele stap om er
uiteindelijk iets aan te gaan doen. Echter, als
je een hoge mate van huiddegradatie hebt,
wordt het steeds moeilijker om de huid te
herstellen. Vele behandelingen zijn dan nodig
met daaraan gekoppeld een prijskaartje.
Daarom het advies: begin niet te laat met
huidondersteunende behandelingen zoals
microneedling of mesotherapie.
Bezoek onze website voor meer informatie:
: www.lanette.eu
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www.spoorzone013.nl

Stedenbouwkundig plan UWV-gebouw vastgesteld

Schetsontwerp stedenbouwkundig plan

Het college heeft het stedenbouwkundige plan voor de locatie van het blauwe UWVgebouw op de hoek Besterdring - Burgemeester Brokxlaan, vastgesteld. Het nieuwe plan
draagt bij aan de ambities van de Spoorzone om woningen tegen het decor van het
industriële erfgoed aan te bouwen.
Het nieuwbouwcomplex telt straks ca. 150 appartementen in het middelhoge huursegment.
De omgeving heeft in de vorm van planteams haar advies uitgebracht over het ontwerp.
Ook wordt er op het terrein een parkeergarage gerealiseerd voor de bewoners van de
nieuwe appartementen.
Planning
Het stedenbouwkundig plan wordt als onderlegger gebruikt voor het ontwerpbestemmingsplan en wordt naar verwachting in maart 2018 opgeleverd. Het plan ligt daarna 6 weken ter
inzage bij de gemeente. MEI architecten uit Rotterdam en bouwbedrijf Cordeel uit
Zwijndrecht, werken samen het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Dat moet
voor de zomer van 2018 gereed zijn. Daarna volgt meer informatie over de verhuur
van de appartementen.
Nieuwbouw
De aankondiging van de planvorming voor nieuwbouw op deze locatie zorgde voor veel
reacties. Het blauwe gebouw kon rekenen op steun om behouden te blijven uit Tilburg,
onder andere via de actiegroep ‘Het blauwe gebouw’ en erfgoedvereniging Heemschut.
Na onderzoek is geconcludeerd dat het gebouw aan het einde van haar levensduur is. De
technische installaties en het typische bruine cortenstaal aan de gevel zijn verouderd.
Daarnaast is in het gebouw veel asbest aanwezig. Het plan van de actiegroep van
behoud in combinatie met nieuwbouw was technisch en financieel niet haalbaar. Met de
renovatie zou de gevel compleet vernieuwd worden en daarmee verdwijnt automatisch
ook de typische aanblik. Daarom is besloten tot sloop en vervangende nieuwbouw.

Activiteiten Kennismakerij
Een nieuw jaar
Kennismakerij!
Een mooi moment
om terug te blikken
op onze ervaringen
als proeftuinbibliotheek van
de Bibliotheek
Midden-Brabant.
Programmamaker
Eef van Eerdewijk schreef een boekje
over de totstandkoming en missie van
de Kennismakerij. Illustrator Jeroen de
Leijer maakte er tekeningen bij.
Bekijk de graphic novel : www.
bibliotheekmb.nl/dam/Kennismakerij/
kennismakerij-bezint-eer-ge-begint.pdf
Tilburg Improv Jam, donderdag 22 februari
20.00 tot 22.00 uur, toegang gratis
Een volledig geïmproviseerde comedyvoorstelling van Tilburg Tigers, Home
Improvement en De Landrotten, in combinatie
met de mogelijkheid om zelf het podium
te pakken en in de 'jam' scènes te
improviseren rondom actuele thema's.
Toegang tot de voorstelling is gratis. Van te
voren reserveren wordt op prijs gesteld. Je
kunt dit doen door een mail te sturen aan :
kennismakerij@bibliotheekmb.nl. Geef hierbij
alvast door als je mee wilt spelen tijdens de
tweede helft. Je kunt je ook tijdens de pauze
nog opgeven voor het ‘jam’-gedeelte.
ParaBIEBop: Les in Jazz, vanaf maandag 5 maart,
19.30 tot 21.10 uur, € 75,- (6 x) inschrijven:
www.bibliotheekmb.nl/cursusoverzicht/
cursussen/cultuur/les-in-jazz-.html
Je luistert graag naar jazz en geïmproviseerde
muziek, gaat naar festivals en concerten of je
draait CD’s of playlists. En je vindt dat leuk,
mooi, swingend, interessant of spannend,

Infopunt Spoorzone
Sinds enige tijd staat er een nieuw
infopunt in de Spoorzone, op de
hoek van de Wagenstraat en de Burg.
Brokxlaan. Het infopunt bevindt zich
in één van de zogenaamde tiny houses
die ruimte bieden aan de maquette en
werkplaatsen voor o.a. de makelaar.
De maquette is voortaan opgenomen in
de route van de Spoorzone-wandeling
door Stadsgidserij. De bedoeling is om
het infopunt volledig ingericht en
draaiend te hebben voor de zomer
wanneer weer veel evenementen
plaatsvinden in de Spoorzone.

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

maar je begrijpt niet altijd wat de musici nu
eigenlijk precies doen. Wat hoor je eigenlijk?
Zou je wel eens wat verdieping willen over de
jazz waar je naar luistert? En wil je beter
begrijpen wat je hoort? Dan is deze cursus van
jazzkenner Vera Vingerhoeds iets voor jou.
Kenniskans: schrijfcolleges 13.30 - 15.00 uur
De Bibliotheek Midden-Brabant maakt de
wereld van mensen groter. Daarom
presenteren ze in de Kennismakerij de reeks
‘Kenniskans’: een serie gratis cursussen die
normaal gesproken binnen de muren van een
organisatie blijven. Met ‘Kenniskans’ daagt
de Bibliotheek Midden-Brabant bedrijven
en organisaties uit om hun kennis te delen
met de inwoners van Tilburg. Samen met
Fontys Hogeschool voor de Journalistiek
worden er drie colleges aangeboden over
schrijven. Deze schrijflessen zijn gratis
toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
Op dinsdag 6 februari vindt het eerste schrijfcollege plaats gegeven door Thomas Verbogt.
Er vinden nog twee schrijfcolleges plaats:
op dinsdag 27 februari, Leon Verdonschot
en donderdag 26 april, Lucas de Waard.
Meld je aan door te mailen
: LilySpaan@bibliotheekmb.nl

Maquette Spoorzone
KASTEEL013, 20 april 2017 Foto: Herman Fitters

Cultuuraanjager de Wijk in

Tilburg heeft sinds 2016 een Buurtcultuurfonds waarmee
de wijken Hasselt/Goirke-West en de Kleuren- en
Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen.
Project KASTEEL013 was een eerste project waarbinnen bewoners, organisaties en (amateur)kunstenaars samen werkten in Hasselt Goirke-West. Om meer van dit soort projecten te
realiseren, is Saskia Dellevoet aangesteld als cultuuraanjager. Zij heeft veel ervaring met
communityArt-projecten en woont in de wijk. Saskia scout culturele initiatieven in de wijk.
Ook draagt zij er namens Buurtcultuurfonds Tilburg zorg voor, dat deze duurzaam
gerealiseerd worden.
De focus ligt vooral op het aanjagen van buurtcultuurprojecten met een maatschappelijke
doelstelling. Hiervoor zijn er 2 programmalijnen: ‘Verbinding door verbeelding’ en ‘Ontwerpen
voor de toekomst’. Saskia zoekt o.a. samenwerking met wijkorganisaties zoals ContourdeTwern
en scholen, bijvoorbeeld met betrekking tot buitenschoolse activiteiten om samen kinderen
meer te betrekken bij de ontwikkeling en de toekomst van hun eigen wijk. Daarnaast wil
zij ook in samenwerking met ContourdeTwern en kunstenaars, ophalen wat er in de wijk
leeft en speelt en dit samen vertalen en verbeelden naar mooie kunstprojecten.
Heb je ideeën of verhalen die hierbij aansluiten en wil je die kwijt aan Saskia? Neem dan
contact met haar op via : saskiadellevoet@gmail.com of bel : 06 40 05 65 96.
Het Buurtcultuurfonds Tilburg wordt uitgevoerd door Art-fact.
: www.art-fact.nl
: www.art-fact.nl/buurtcultuurfonds-tilburg

IJsselstein

Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00
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Door: Didier Pijnenburg, lid Raad van Elf van Kruikenstad

"En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht"
Een mooie zin uit een prachtig nummer van ’onze’
Guus, dat de afgelopen weken veel door mijn
hoofd schiet als ik 's avonds, eigenlijk 's nachts,
vanuit het centrum terug naar huis loop. Het is
iedere keer weer een lekker stukje wandelen, naar
het Sint Pieterspark, waarbij je terug kunt denken aan een
heerlijke avond met Kruiken en Kruikinnen. En ongeacht hoe je loopt, kom je altijd
langs een mooie Tilburgse kroeg waar de laatste stamgasten hun pijltje gooien of hun
biljartbal wegstoten.

Enkele leden van de trotse bouwgroep van C.V. De Kappesientjes tussen
leden van het bestuur voor hun nog af te bouwen carnavalswagen tijdens
Woagenslouwe. Bouwt u mee aan de woagen van 2019?

C.V. De Kappesientjes

C.V. De Kappesientjes is opgericht
op 10 maart 1989 en komt van oorsprong
uit de wijk St. Anna. Sinds 2013 is de
carnavalsvereniging te vinden in Partycentrum
Van Opstal in de Koestraat 28 te Tilburg.
"Het doel is nog steeds om samen met onze bezoekers
een gezellig carnavalsfeest neer te zetten voor jong en
oud. Ons motto is door de jaren heen nooit veranderd:

De jeugd heeft de toekomst!
Afgelopen carnavalsseizoen hebben wij samen met
Blaoskapel Dikke Mik onder het motto ‘Goed ingezipt
is half geschoore’ het kruikenpaar 2017 geleverd. Ook
vierden we hetzelfde jaar ons 22ste Kappullekesfist
samen met het 22-jarig bestaan van onze bouwgroep.
Tijdens Carnaval organiseren
wij, C.V. De Kappesientjes en Partycentrum Van Opstal, van
zaterdag 10 februari 14.00 uur tot en met dinsdag 13 februari 02.00 uur dagelijks, een leuke
en gezellige kindermiddag. Elk dag is er een springkussen. Het middagprogramma zal overgaan
in ons avondprogramma. Entree en meedoen aan diverse activiteiten is gratis.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig een keer kijken en meedoen!"
Oproep: bouwers gezocht
Bent u handig en heeft u nog wat tijd en zin over, dan zijn wij op zoek naar u! We zoeken
mensen die wekelijks mee willen bouwen aan onze mooie carnavalswagen. Onze bouwers zijn
iedere woensdagavond en zaterdagochtend te vinden in de Bouwhal aan de Ledeboerstraat 5
te Tilburg. Meer informatie en aanmelden : kappesientjes@gmail.com
Wilt u meer te weten komen over onze vereniging, bekijk dan onze website
: www.kappesientjes.nl
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I: www.fysiotherapietilburg.nl

Drs. Ivo Lutke Schipholt
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Alweer voor het tweede jaar mag ik raadslid
zijn in Kruikenstad. Een hele eer en voor mij
persoonlijk eigenlijk wel een jongensdroom
die uit is gekomen. Van kleins af aan werd
ik door mijn ouders meegenomen met
carnavalsvereniging De Snemmelèrs. Op die
manier ben ik besmet geraakt met het
carnavalsvirus.
In eerste instantie als muzikant -op mijn 14e
begon ik als trompettist- en in de afgelopen
jaren heb ik schitterende momenten mee
mogen maken bij een tweetal roemruchte
carnavalsorkesten.
Ook aan Oud-Noord heb ik al goede
herinneringen aan bezoeken aan de Görksese
Turken, toen ze hun thuisbasis nog hadden bij
't Hoefke. Toen ik stopte bij het laatste orkest,
kreeg ik de vraag of ik trompet kwam spelen
in de Hofkapel van de prins van Kruikenstad
en kreeg ik voor het eerst een kijkje in de
wereld van carnaval die ik nog niet van
zo dichtbij kende.
Na een paar jaar kwam op een geheel
onverwacht moment die ene vraag: "wilt u
toetreden tot de Enige Echte Raad van Elf van
Kruikenstad". Uiteraard was mijn

antwoord volmondig "Ja!" en zo begon
een geweldig avontuur.
Het is schitterend om te zien hoe het
groen-oranje leeft en bruist in Kruikenstad.
Overal waar we tot nu toe komen stralen
de kleuren van de stad en worden we met
open armen ontvangen om er samen met
orkesten en verenigingen een schitterend
feest van te maken. Hierbij denk ik vooral
aan de verenigingen in de wijk, zoals de
Kerkuilen en de Kappesientjes. En ook aan de
onvergetelijke, hilarische momenten in Café
De Kauw en de polonaise in het bruin café
van Huize Padua!
Leuk is ook om diverse bekenden uit onze
wijk tegen te komen. Mensen die ik normaal
tegenkom in de supermarkt of tijdens het
uitlaten van onze hond. Personen van wie
je eigenlijk niet verwacht dat ze fanatiek
carnaval vieren. Hoe leuk is het dan om
juist hen tegen te komen in een blauwe kiel
of verenigingstenue met dezelfde groenoranje kleuren. Het onderstreept maar
weer eens dat we samen het carnaval in
Kruikenstad maken! Ik heb er zin in! Tot snel!
: www.kruikenstad.nl
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Versieren van de gevel van het Uilennest

Door: Gemma Sebregts
't Uilennest, thuishaven van
C.V. De Kerkuilen is weer omgetoverd tot
het gezelligste carnavalscafé van Oud-Noord!
Iedereen die met de gezelligheid tijdens
carnaval in het Uilennest wil meedoen, is
van harte welkom. Vele buurtbewoners
hebben ook hun weg al gevonden naar
De Kerkuilen. Vooral de kindercarnaval is
geweldig en wordt altijd druk bezocht door
de vele verschillende verenigingen ’van deze
en gene kaant van de lijn.’ (red: spoorlijn)
Er is in deze 46 jaar natuurlijk veel veranderd.
De Kerkuilen hebben verschillende kasteleins
op dit adres meegemaakt. Nu is Atilla al 10
jaar de laatste kastelein en die is ondertussen

Grootvorst Joost de Leeuw

ook een fan van het carnavalsgebeuren. Dat is
erg apart omdat hij geboren is als Turk, een
Nederlands café heeft en zich nu het meeste
verkleed. Dit wordt zijn elfde jaar dat hij
carnaval mee viert op zijn adres, samen met
zijn vrouw Gemma.
Van de oprichters is Christ Kanters (oudkastelein van Kerkzicht en 't Uilennest) als
enige overgebleven. Hij is door de jaren heen
als erelid één van de grote kartrekkers. Dat
is hij samen met o.a. Joost de Leeuw, die
zijn hele leven in het teken heeft staan van
de vereniging. Joost is de Grootvorst van
C.V. De Kerkuilen en deze titel heeft hij
terecht verkregen. Voor de vereniging
heeft de titel een toegevoegde waarde.
Prins Henri Dekker en zijn Adjudant Arjan
Hendriks zijn zeer serieus in hun rol.
Prins Henri is een kleinzoon van één van de
oprichters. Zo wordt carnaval van generatie
op generatie doorgegeven. Prins Henri is van
oorsprong een echte Tilburger, maar hij
woont met zijn gezin en familie in Middelburg.
Respect voor hem en zijn ondersteunende
familie, die als leden steeds op en neer
rijden naar Kruikenstad om carnaval weer
als een geoliede trein te laten lopen.
C.V. De Kerkuilen is als actieve vereniging
vrijwel bij ieder carnavalsevenement aanwezig, met bestuur of compleet. In de
carnavalswereld zijn ze bekend en zij kennen
zelf ook iedereen. Tijdens deze samenkomsten worden er afspraken voor bezoeken
gemaakt en wordt er samen plezier gemaakt.

Christ Kanters (links) oud-kastelein Kerkzicht en erelid C.V. De Kerkuilen en
Joost de Leeuw   Foto: Marcel van den Broek

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

Aanbieding

24 februari

10 lessen
Muziekspeeltuin

Leerlingenpresentatie

€ 35,-
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Carnaval leeft!
Het hele jaar door organiseert de vereniging
allerlei leuke bijeenkomsten om de clubkas
te spekken. Zoals een bingo en rommelmarkten. Tijdens de carnaval worden er ook
pins (speldjes) verkocht. Maar er is meer.
Er moeten sponsoren worden gezocht,
vergaderingen worden gehouden en poppen
worden opgehangen aan de gevel.
Vijf dagen vieren de carnavallers feest, gaan
gezellig uit hun dak, hebben een saamhorigheid en dan zie je geweldige outfits en
een grote smile op ieders al dan niet
geschminkte gezicht. Het is mooi om
te zien hoe de bevriende verenigingen
elkaars residentie bezoeken, hoe ze elkaar
verwelkomen en respect tonen naar elkaar.
Carnaval verbroedert
Er hangen vele foto’s van de afgelopen
46 jaar in de residentie. Iedereen kan ze
bekijken. Het is onze trots. Herinneringen
komen boven en verhalen en anekdotes
komen los. Je zou er een boek mee kunnen
vullen. Vooral de oud-leden komen met
namen en verhalen. Trots zijn we ook op
onze collectie bolle platen, die we vanaf
het begin vergaart hebben. Deze hangen
ieder jaar als versiering aan de wanden.
De carnavalsagenda van C.V. De Kerkuilen
Vrijdag beginnen we 20.00 uur al met ‘Nest
bezichtigen'. Ieder is welkom om ons warme,
mooi versierde uilennest te komen bekijken.
Op zaterdag- en zondagmiddag hebben
we vanaf 14.00 uur voor de uilskuikentjes,
ons traditionele kindercarnaval, gratis voor
de kleintjes met vele spelletjes, schminken,
frikandellen, chips, drankjes, snoepzakken
en natuurlijk, bekers en medailles en andere
prijzen voor het leukst verklede uilskuikentje.
Zaterdag- en zondagavond is het feest voor
de grotere Kerkuilen. Vanaf 20.00 uur staat
C.V. De Kerkuilen klaar om de bevriende
verenigingen, blaaskapellen en bezoekers
te ontvangen.

Wil je komen luisteren?
Aanmelden voor 17 februari,
entree € 5,Welkom!

Suzuki Vioolstudio
voor ouder èn kind

Aanbieding
10 lessen
Oudercursus
& Vioolles

Dinsdagmiddag gaan De Kerkuilen zelf
dweilen. Ze gaat dan met een grote bus naar
andere verenigingen, om rond 20.00 uur weer
verder te feesten in de eigen residentie.
Maar 't Uilennest is niet leeg! De vriendenclub ‘De Bitterballekes’ die afgelopen 20
januari hun eerste lustrum vierde in
't Uilennest, zal op de carnavalsdinsdag,
's middags verenigingen en blaasorkesten
ontvangen. Ook dan bent u van harte welkom.
Om 23.11 uur gaan we helaas onze
Prins Henri begraven. Carnavallers in hart
en ziel pikken dan een traantje weg en
proosten op de geweldige afgelopen dagen.
Tussendoor wordt het café ontdaan van de
gehele versiering en alles wordt gepoetst.
Op woensdag 20.30 uur sluiten we
gezamenlijk carnaval af, met alle leden van
C.V. De Kerkuilen. Dat doen we door het halen
van een askruisje en met het traditionele
haring happen. Velen zijn hun stem kwijt van
het zingen en zo wordt de keel weer geheeld.
We bekijken de gemaakte foto’s en we
beleven samen alles nog eventjes opnieuw,
om later voldaan en moe van deze dagen
naar huis en naar bed te gaan en denken:
‘Wat is het motto voor volgend jaar?’

Martine Littel

Suzuki Viooldocente

Suzuki Viooldocente

Suzuki Viooldocente

06 44 94 00 81

www.suzukivioolstudio.nl
martine@suzukivioolstudio.nl

Het café is dé ideale gelegenheid voor
een potje biljarten, darten of kaarten.
Gezelligheid staat bij ons voorop!
Op de 2e verdieping is een
feestgelegenheid voor feesten en partijen.

Koestraat 125

013 850 06 63

€ 175,-

Martine Littel

06 44 94 00 81

Maandag, is onze grote ontvangstdag
van 13.30 uur tot 02.00 uur.
Burgemeesters en vele Tilburgse Prinsen,
BN-ers en zangers hebben we mogen
begroeten in onze residentie. En ook de
dweilers onder onze bevriende verenigingen
en blaaskapellen.

€ 305,-

Martine Littel

martine@suzukivioolstudio.nl
www.suzukivioolstudio.nl

Verzameling bolle platen

Prins Henri Dekker (links) en Adjudant Arjan Hendriks

Suzuki VioolstudioB
voor ouder èn kind

voor kinderen vanaf 3 jaar
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06 44 94 00 81

www.suzukivioolstudio.nl
martine@suzukivioolstudio.nl

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

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

10 Jaar geleden werd ik lid van K.V. De Görkese Turken. Ik woon
Sinds 2017 ben ik secretaris van de vereniging. Daarnaast ben ik
met het drie koningen zingen, dat ook ieder jaar weer erg leuk is om te doen.

Het is weer bijna zo ver. De voorfeesten zijn al super gezellig en de sfeer zit er goed in. Sinds 11-11 is het carnaval begonnen.
Het leeft al weer helemaal. K.V. De Görkese Turken zit niet meer in Midi. Die wordt helaas gesloopt en daarom konden wij
hier geen residentie meer houden. Maar we hebben nu een plek gevonden bij de Heuvel Gallery. En hier zijn we heel blij mee.
De Heuvel Gallery is een feestlocatie met veel sfeer. Samen met onze Brabantse gezelligheid staat dit garant
voor een fantastisch carnaval. De Heuvel Gallery biedt ons ook de gelegenheid om 4 dagen kindercarnaval te
organiseren. Hier zijn wij als vereniging erg blij mee omdat we hiermee ook onze doelgroep, jonge gezinnen,
meer kunnen bieden: elke dag vermaak voor de jongste feestneuzen en tegelijkertijd gezelligheid
voor de ouders. De best verklede kinderen kunnen in hun leeftijdscategorie een medaille winnen.
Kindercarnaval bij K.V. De Görkese Turken is iedere carnavalsmiddag om 14.00 uur.
Het Enige Echte Officiële Grôôt Görkese Turken Raad van Elven Fist!
Bijna Carnaval, maar eerst zaterdag 3 februari. De Raad van Elf van De Görkese Turken
presenteert het Enige Echte Officiële Grôôt Görkese Turken Raad van Elven Fist!
Dit jaar gaat het echt goed fout worden en nodigen we iedereen in Kruikenstad en
omgeving uit om dit feestje met ons mee te vieren. We ontvangen jullie graag vanaf 20.30
uur in onze nieuwe residentie De Heuvel Gallery aan de Heuvelring 37 te Tilburg.
Geschiedenis van K.V. De Görkese Turken
K.V. De Görkese Turken is opgericht op 11 maart 1955. Wij zijn de oudste carnavalsvereniging
van Tilburg. Ons ledenbestand omvat ±120 leden. De Görkese Turken is ontstaan in Café
van Broekhoven aan het Smidspad. Bij de oprichtingsvergadering, van 11-3-1955, werden
174 leden ingeschreven. In 1968 telde de vereniging 500 leden. Op 2-3-1969 brandde de
grote zaal van Café van Broekhoven in zijn geheel af. Hierdoor moest de vereniging op
zoek naar een nieuwe residentie. Dat werd de Tiendschuur waarvan ze na enkele jaren
noodgedwongen afscheid moesten nemen. Dit pand had een andere bestemming gekregen.
Via ’t Hoefke, Villa de 4 Jaargetijden, Extase, de Midi zijn ze nu ‘thuis’ in de Heuvel Gallery
De woagen
Na de eerste prijs van vorig jaar met de carnavalswagen in de categorie ‘Pront’, dingen we
dit jaar weer mee in de categorie ‘Frèèt’. Dit jaar hebben we de burgemeester wisseling
als thema. De oude burgemeester Noordanus voorop met zijn handen in het haar en
de nieuwe burgemeester Weterings achterop denkend dat hij in een gespreid bedje
komt. Maar onder het bed zijn de verborgen problemen van Tilburg geschoven.
Wij hebben er zin in. Tot ziens bij Heuvel Gallery!

Paul de Backer voor de boeken 'Burgemeesterschap voor
dummies'. Het hoofd van burgemeester Weterings is bijna af.

C.V. De Juinen heeft al een aardige historie.
De carnavalsvereniging is opgericht
omstreeks 1976 toen Jong Nederland
nog aan het Molenbochtplein
zat. Enkele mensen van de leiding
verzonnen de naam en hebben
de mascotte ontworpen. Bij een
carnavals-vereniging hoort natuurlijk
ook een eigen carnavalslied. Ook dat
was zo geschreven. Het Juinen lied
kan gelezen en gezongen worden: het
hangt tijdens carnaval voor de ramen
bij De Wissel.
In 2011 heeft C.V. De Juinen een

zaterdag
24 maart
vanaf
20.30 uur

l bij De J
uinen

Ook dit jaar kan iedereen weer
carnaval komen vieren bij C.V. De Juinen.

Ook op vrijdag 9, zaterdag 10 en
maandag 12 februari is de carnavalsvereniging in De Wissel aanwezig. Op
maandagmiddag is het kindercarnaval
van 14.00 uur tot 18.00 uur

2018

Het Brabants gespreide bedje met daaronder...

Carnava

Wij beginnen met carnaval op donderdag
8 februari met onze Oldtimers.
De Oldtimers is een groep jong-volwassenen
met een verstandelijke beperking die al sinds
2004 bij Jong Nederland hoort. Sinds wij
met De Juinen in De Wissel zitten, vieren we
carnaval op donderdagavond. We krijgen dan
bezoek van Mag-ie en de Buskus, die graag
komen spelen voor zo’n enthousiast publiek.
De Oldtimers brengt sinds enige jaren ook
bewoners mee van de eigen woongroepen.
De donderdag is dus een gezellige,
drukbezochte avond bij C.V. De Juinen.

Leutergala

Burgemeester Noordanus
moet nog een beetje
kleur krijgen

Muziekband Mag-ie bij De Juinen

nieuw, modern jasje gekregen. Dat vond
de vereniging wel toepasselijk want in dat
jaar verhuisde zij van de Koestraat naar
De Wissel in de Leliestraat.
Oproep Oldtimers:
De Oldtimers is met spoed op zoek naar
een enthousiaste vrijwilliger, tussen
20-45 jaar (liefst mannelijk).
Werkzaamheden: met onze Oldtimers
regelmatig actieve spellen in de zaal doen,
programma maken samen met de andere
leiding en mee gaan op weekendkamp
in april en een weekkamp in juli.
Mocht je interesse hebben kom vrijblijvend
eens kijken bij deze groep op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in De Wissel.
Jong Nederland Loven-besterd, Leliestraat 49
: info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
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50 jaar plezier
C.V. De Tunnelplekkers viert het 50e carnaval dit jaar!
Dat doet ze vanaf de oprichting bij Boerke Mutsaers aan de Vijverlaan.
Voorheen bij de familie Mutsaers en de laatste jaren bij Ray Jansen. In
al die jaren is er sprake van een uitstekende samenwerking waar ze als
vereniging bijzonder trots op is.

De feesten van
C.V. De Tunnelplekkers zijn
daarom niet alleen
toegankelijk voor onze
“Onze doelstelling is een open vereniging te zijn voor jong en oud."
leden maar voor iedereen die
op een gezellige wijze carnaval wil vieren.
o.a. een bezoek van de Minions. Kaarten
Kortom, een vereniging waar carnaval, het
zijn verkrijgbaar bij Boerke Mutsaers. Entree
gezin en vooral veel plezier hoog in het
kindercarnaval is € 5,00 kinderen en € 4,00
vaandel staan.
volwassenen (incl. versnaperingen).
Naast de feesten, is er een grote bouwgroep
die vanaf de zomervakantie 2 tot 3 maal
in de week bezig is met het maken van
een praalwagen voor de optocht.
Na een wat mindere periode, is dit jaar een
volledig nieuw bestuur opgestaan om de
vereniging weer nieuw leven in te blazen.
De focus ligt op het organiseren van feesten
waar C.V. De Tunnelplekkers al jaren bekend
om staat. Het Verbroederen en het TOF Feest
(met o.a. de uitreiking van de Toffe maot), zijn
al jaren een begrip in carnavalesk Tilburg.
Tijdens de carnavalsdagen is er op zaterdagmiddag een groot kinderfeest met dit jaar

De zaterdag- en maandagavond zijn de vaste
feestavonden waarop diverse dweilorkesten
en bevriende verenigingen De Tunnelplekkers
bezoeken. Op één van deze avonden bezoekt
stadsprins Etiënne den Irste en zijn gevolg De
Tunnelplekkers. Tevens zal Bart Schuurmans
het publiek verassen met een optreden. Het
gehele carnaval wordt begeleid door Opper
Erik den Irste en de muziek wordt verzorgd
door Daan Ketelaars van DJ Dynamic.
De entree is op beide avonden gratis.
Wij hopen u van harte welkom te heten op
een van onze feesten! Meer informatie
: www. detunnelplekkers.nl
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Carnaval bij Stichting
Alleen op deze aarde
Al 45 jaar is er op carnavalsmaandag
een stamppotbuffet bij Stichting Alleen
op deze aarde in Café zaal Bierings.
Aansluitend barst het feest los. Opper
Fred den 1e en adjudant Huub openen het
carnavalsfeest en daarna is het 14.00 uur
vrije inloop bij de muzikale carnavalsmiddag.
Iedereen is welkom.
De agenda van carnavalsmaandag,
12 februari 2018:
12.00 uur, stamppotbuffet gemaakt door de
chef-kok Johan Bierings. € 10,- Opgeven
bij Juanny : 013: 456 04 92
13.00 uur, opening met verrassingsoptreden
14.00 uur, optreden van De Möllukus
15.00 uur, De Jokers, een carnavaleske
vereniging uit België (Disselt)
15.45 uur, C.V. De Laaileuters
16.00 uur, C.V. De Kappesientjes
16.30 uur, Nartjes
Tussendoor komen de volgende verenigingen
binnen lopen: C.V. De Veverduikers,
C.V. De Tunnekse en de C.V. De Verrekesstaawers.

Adjudant Joop en Opper Erik den Irste

44 jaar C.V. Kruistrappers

Carnavalsvereniging
Kruistrappers is ontstaan in café Boelie als zijnde Natte Gemeente. Dat is tegenwoordig café Marktzicht
(Kruisstraat). Destijds waren de eigenaars Gerrit en Bets. Nadat Gerrit overleed, nam
hun zoon het over. Natte Gemeente werd C.V. de Kruistrappers en 18 jaar heeft de vereniging in dit café hun residentie gehad.
Na vele omzwervingen zijn ze bij Café De Kauw (Besterdring) geland, waar ze nu 4 jaar zitten.

Alle verengingen die nog een uurke over
hebben, kunnen binnen lopen. Iedereen,
groot of klein, die een leuke carnavalsmiddag
wil beleven, is welkom in Café zaal Bierings
aan de Goirkestraat 50.
: eenzaamvolwassen@gmail.com
of : www.alleenopdezeaarde.nl

Zie ook de agenda op pg 14

C.V. Kruistrappers viert in het weekend van 3 en 4 februari haar 44-jarig bestaan.
Op 3 februari doet ze dat van 20.00 uur tot 01.00 uur en op 4 februari van 14.00 uur tot 20.00 uur. Alle carnavalsverenigingen zijn welkom!
Entree gratis, Café de Kauw, Besterdring 109. Wil je ons met een bezoek vereren, laat dit weten via een mail aan : amvanturnhout@gmail.com

Prins Harry en de
adjudant Patje
met de raad van
C.V. Kruistrappers

aar
j
3
3

Enkele leden van C.V. Kruistrappers
14 januari was het al weer 33 jaar 'Waogenslouwe' op het industrieterrein Kraaiven, Ledeboerstraat 5.
De bouwploegen van de Carnavalsverenigingen bouwen met passie aan hunne woagen voor het
grootste evenement van het openbare carnaval in Tilburg: d’n Opstoet.

Zondag 11
februari 2018
12.30 uur

Rolstoelplaatsen
Er zijn speciale plaatsen geregeld voor de
minder valide toeschouwers van d’n Opstoet.
Voor de Heuvel Gallery, op de Heuvelring, wordt
met dranghekken een speciaal vak gecreëerd
voor rolstoelen. Er is hier beperkte ruimte.
Deelname d’n Opstoet
Alleen deelnemers in de categorie ‘allêenig’
of ‘met zen tweeje’ kunnen nog tot en met
de dag van d’n Opstoet zelf inschrijven.
Wijkbewoner en lid van de C.V. De Schèèl Praaje
Martijn Bertens poseert voor de woagen van zijn
vereniging. De pliesie heeft al een kleurtje .

Nog veel te doen aan de waogen van de C.V. De Tunnelplekkers

Tijdens d’n Opstoet de route van de
optocht volgen? Of stemmen op je
favoriete deelnemer! Dat kan via
: www.kruikenstad.nl

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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te vieren in de buurt? Niet te ver van

Kindermiddag bij carnavalsvereniging De Klutskus

carnaval

huis, gewoon gezelligheid met een drankje. Dan kun
je zeker terecht bij carnavalsvereniging De Klutskus.

Al sinds jaar en dag verzorgt De Klutskus 2 gezellige
carnavalsdagen voor jong en oud: op zondag en
op maandag. Onder begeleiding van een volwassene
kunnen kinderen bij ons heerlijk hossen, dansen en spelen en
voor de ouderen hebben we gezellige plekjes om samen te genieten.
Op zondagavond is de zaal open van 19.30 uur tot 23.00 uur,
gratis entree.
Op maandagmiddag is de welbekende kindermiddag.
Entree € 1,50. Bij binnenkomst krijgen de kinderen t/m 10 jaar
een hanger met bonnen voor frietjes, snoepjes en
natuurlijk om wat te drinken. De zaal opent om 13.30 uur en de
muziek wordt aangepast aan de wensen van onze kleine gasten.
Zij kunnen zich laten schminken, samen dansen op de leukste
liedjes en kunnen spelletjes doen. Om 19.30 uur sluit de zaal.
De ervaring leert dat het voor velen een reünie is van
Jong Nederlanders, buurt- en wijkbewoners. En natuurlijk
kunnen nieuwe contacten ontstaan, iedereen is meer dan welkom!
Dus: trek je carnavalskleren aan, zet je goede muts op en
kom eens kijken welke (nieuwe) bekenden er voor jou binnen zijn. Drink er één (of meer) met
ons en je gezelschap en weet dat je je bij ons niet af hoeft te vragen: ZOT ZO MEUGE?
U vindt Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde aan de Vredeman de Vriesstraat 38a.
: www.jongnederlandasg.nl
n
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Dit jaar zijn de kinderen van Basisschool
De Vijf Hoeven te bewonderen in een prachtige,
kleurrijke èn muzikale carnavalsoptocht.
Een aantal weken vooraf bouwen zij samen met hun juf of meester de mooiste creaties
binnen het
Tilburgse thema Zot zo meuge!? De hersenen kraken al om het meest
originele idee uit
te werken. Iedereen steekt de handjes uit de mouwen.
Ook veel ouders dragen hun steentje bij om er een groot succes van te maken.

Dinsdag 13 febr
uari van 13:30 to
t
17:0 0 uur komt
carnaval echt
tot leven voor all
e kinderen van
Kruikenstad: de
Kènderstoet
trekt door de st
ad! Speciaal voor
alle kids van 4 to
t 15 jaar.
Vanaf het Willems
plein loopt Tjeuke
met alle verklede
kids naar de Heuv
el.
Niet in een rech
te lijn natuurlijk,
maar via een supe
rgezellige route.
De Kènderstoet
start met de
jaarlijkse ballonn
enwedstrijd, er
klinkt overal carn
avalsmuziek, er is
veel publiek en je
ontmoet dé Prins
van Kruikenstad
, Tjeuke, Kingo en
Buck y. Jij doet to
ch ook mee?
Loop mee en schr
ijf je in met je
broer of zus, je
vriendje s en
vriendinnetje s of
misschien wel me
t
je hele klas of sp
ortclub. Als je all
een loopt of met
kan je op de dag
z’n tweetje s, dan
zelf inschrijven .
Doe je met z’n dr
dan kan het tot
ieën of meer me
6 februari. Insc
e,
hrijven : www.
carn aval-in-tilb
kruikens

urg/inschrijven-a

tad.nl/
anmelden/inschr
ijven-kenderstoet

Wist je dat
elke maandag
SOEPDAG is
op Basisschool
De Vijf Hoeven

Staat u vrijdagochtend 9 februari tussen 10.30 en 11.30 uur ook
langs de kant om deze kanjers te bewonderen!? Wij zien u graag!
Route: Basisschool de vijfhoeven 9 februari

Oversteken met verkeersbrigadiers in Kwaadeindstraat
-let op: in Kwaadeindstraat
over de stoep

kshop voor
16 februari, spannende wor
ij
kinderen in de Kennismaker

let op: in de
Waterhoefstraat over
de stoep

Karate

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:

