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1 maart, 10.00 uur
Informatie-ochtend Mindfulness

Mindfulness is een levenshouding waarop 
je op een bewuste en vriendelijke manier je 
aandacht richt op wat zich op dit moment 
voordoet. Gevoelens van stress, onver-
wachte veranderingen in je leven die lastig 
kunnen zijn: je kunt ze niet voorkomen, maar 
je kunt wel voorkomen dat je eronder gaat 
lijden. Mindfulness kan je hierbij helpen. 

De training is voor iedereen, wel van belang 
is dat je bereid bent om op een open en 
eerlijke manier je eigen leven onder de 
loep te nemen, zonder uit te gaan van voor-
onderstellingen, overtuigingen of ideeën.
De training wordt verzorgd door Irma 
Hesselmans, gediplomeerd mindfulness-
trainer en loopbaan- en levenscoach.

8-wekelijkse training Mindfulness 
Bijdrage: voor 8 sessies € 80,- inclusief 
lesmateriaal; reader, oefen-cd/usb-stick

De activiteiten van het inloophuis zijn uitsluitend 
bedoeld voor mensen die te maken hebben 
(gehad) met kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 

Workshops: Yoga/Mindfulness - Qi Gong 
- Tekenen - Zendala tekenen - Schilderen 
- Mandala - Klankontspanning - Mozaïek – 
Reiki. Ontspanningsmassages, Energetische 
massages, Diëtiste en Pedicure (op afspraak)

Alle activiteiten aanmelden: : 013 785 16 81     
: www.inloophuismiddenbrabant.nl 
: info@inloophuismiddenbrabant.nl      

            

Rainier van 
Amelsvoort loopt 
marathons voor 
KiKa. Hij zal de 
marathon van 
Berlijn gaan lopen 
op 16 september 
2018. 

De morgenstond heeft goud 
in de mond
Door: Rainier van Amelsvoort 

Soms vergt het een flinke planning om te 
kunnen gaan lopen. Het is tegenwoordig 
erg druk, en dan heb ik niet zomaar een 
uurtje over. Dus ik moet mijn loopjes 
in mijn gezinsleven inpassen. Nu ben ik 
sowieso een ochtendloper. Rond een 
uurtje of 9 starten. Heerlijk. Maar wanneer 
dat het beste uitkomt ga ik gewoon 
lopen voordat bij ons iedereen wakker 
is. Dat vergt wel wat discipline. En ik zal 
eerlijk zijn: in de zomer is dat makkelijker 
dan in de winter. In de zomer is het fijn 
om al gelopen te hebben voordat het 
warm is. In de winter daarentegen, is het 
warme dekbed wel heel aantrekkelijk. 

Toch went het vroege lopen. Wekker op 
6 uur, kleding aan, ff wat lichts naar binnen 
werken en gaan. Na afloop voel ik me erg 
voldaan. Groot voordeel is ook dat ik de  
rest van de dag lekker fit ben. Ochtend-
loopjes hebben sowieso als voordeel dat 
het nog rustig is op straat. Daar-door hoef 
je niet al te veel verkeer te ontwijken en 
kun je genieten van de stilte om je heen.

Na afloop dien je wel goed en gezond te  
ontbijten. Je hebt immers al een flinke  
prestatie geleverd. Het tekort aan vocht  
en voedingsstoffen dient weer aangevuld  
te worden. Omdat je lichaamstemperatuur 
nog laag is en de energievoorraad beperkt, 
mag je geen toptijden verwachten als je  
's ochtends gaat lopen. Maar uiteindelijk  
draait het ook om plezier in het lopen en  
gezond bezig zijn. En dat is goud waard!

: 2018.runforkikamarathon.nl/ 
rainier-van-amelsvoort
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Marc Willekens, dank je wel!
Marc Willekens is genomineerd door Joost 
Franken van Karateschool Bu Shin Kan  
waarvan de lessen in de gymzaal van de  
Basisschool De Cocon plaatsvinden. Joost en  
Marc zijn beiden begonnen bij Sportinstuut  
Ooms en Marc traint inmiddels al meer dan  
30 jaar. 
In juli 2011 heeft Joost zijn eigen karateschool 
Bu Shin Kan opgezet. Bu Shin Kan betekent 
‘huis voor krijgers met een hart’. Marc heeft  
eerder les gegeven aan jeugd bij Boudewijn-
sport. Later toen deze sportschool ophield  
te bestaan, is Marc gestopt met zelfstandig 
lesgeven en als vrijwilliger bij Joost gaan  
lesgeven. Dit doet hij samen met andere  
vrijwilligers op de maandag- en woensdag-
avond en op de zaterdagmorgen.
 
Als Marc geen karate les geeft, werkt hij 
als softwareontwikkelaar voor technische 
toepassingen bij Altran in Eindhoven. Zo 
ontwikkelde hij bijvoorbeeld software voor 
lichtberekeningen die gebruikt worden bij 
de verlichting van grote projecten als de 
Arena in Amsterdam. Op zaterdagmiddag 
gaat hij naar zijn tante van 94 die in een 
verzorgingstehuis woont. Hij doet de 
boodschappen en de was voor haar. In de 
spaarzame tijd die hij dan nog over heeft, 
kijkt Marc graag TV of leest hij een boek.

Bij Karateschool Bu Shin Kan geeft Marc 
les, neemt hij examens af en is hij coach en 
scheidrechter. Lessen geeft hij aan jong en 
oud. De jongste kinderen zijn 6 jaar. Als je 
goed naar je lichaam luistert, kun je karate 
heel goed zonder blessures tot op hoge 
leeftijd blijven beoefenen. De oudsten in de 
school zijn al 70+.  
In de lessen zitten alle niveaus van de ‘banden’. 
Dat zijn eerst 8 Kyu’s van wit naar bruin en 
daarna volgen de zwarte dan-graden. Zelf 
heeft Marc inmiddels de 5de dan-graad. Bij de 
kinderen worden nog dierennamen gehanteerd 
zoals schildpad, kraanvogel, tijger en draak. 

Tijdens de lessen worden de leerlingen vaak 
in groepjes verdeeld. Marc geeft dan les  
aan een groepje. Bij karate help je elkaar en 
leer je van elkaar. Je staat tegenover elkaar 
als aanvaller of verdediger en probeert de 
technieken op de ander. Door dit tegenover 
verschillende medeleerlingen te doen, van 
een andere lengte en lichaamsbouw, leer je 

               '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

reageren op een net andere uitvoering van de 
bewegingen. In de Budosport -do betekent 
weg; Budo betekent weg van de krijger-  
heb je verschillende takken, o.a. Judo, Aikido  
of Karatedo. Karatedo betekent de weg van  
de lege hand.  
In karate zijn er stijlen. Karateschool Bu Shin Kan 
geeft les in de Shito-ryu-stijl. Marc legt met 
een kleine demonstratie uit dat er in karate 
twee verschillende wedstrijden bestaan: 
- bij Kumite heb je 2 tegenstanders. De score 
wordt op de buik, borst en rug behaald. Je  
mag het hoofd niet raken maar er wel 
technische bewegingen op uitvoeren. 
- Katawedstrijden speel je ook met 2 tegen-
standers. Die staan dan niet tegenover maar  
naast elkaar en voeren tegelijk of na elkaar de 
oefeningen uit. Hier gaat het om de vorm. De 
techniek wordt zo goed mogelijk uitgevoerd.  
Diegene die dat het beste doet heeft  
gewonnen. 
Door op deze basistechnieken vaak 
te oefenen, beheers je je lichaam en 
verfijn je de bewegingen. Het gaat om 
ontspanning, rust en timing. Marc vindt 
het wel eens jammer dat mensen met 

karate ophouden als ze 
verschillende banden hebben gehaald. Juist  
Kata leert je ook in het leven vol te houden,  
voor je zelf op te komen, juiste inschattingen  
te maken en het maximale uit je zelf te halen.  
Met karate train je je hele lichaam, armen en  
benen, links en rechts en train je op kracht  
en rust. 
Op zaterdag geeft Marc met veel plezier les. 
Eerst aan een gemengde groep van jeugd en
volwassenen en daarna aan de wedstrijdgroep. 
Een kind van 6 jaar, dat op proefles kwam 
en kennismaakte met karate zei tegen Marc: 
“Maar thuis doe ik dat heel anders." Ouders 
zeggen het erg te waarderen dat Marc 
leerlingen op toernooien voor een wedstrijd 
even apart, één op één nog extra tips geeft. 

De leerlingen van de school vormen een 
hechte groep en waarderen het dat Marc er 
altijd is, energie in de groep stopt, bedreven 
is en een voorbeeld is. Marc waardeert de  
serieusheid dat mensen bezig zijn met de  
sport, en met respect voor elkaar.
Meer weten over karate of karateschool Bu 
Shin Kan, kijk op: :  www.bushinkan.nl

Marc, te midden van de woensdagavondgroep, Joost gelijk links van hem

Activiteiten 
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Kindermiddag bij carnavalsvereniging De Klutskus

Meer activiteiten Inloophuis Midden Brabant,  
                                                                zie agenda Pg. 14
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Kapitein Nemostraat 90  
06 - 51 25 11 63
info@autozorgmutsaers.com
www.autozorgmutsaers.com

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken 

Leerlingen monteursopleiding Innovam  ●
Cliënten uit de Zorg  ●

MEDIACOACH MINDFULNESS TRAININGEN COMMUNITY(ART)projecten

saskiadellevoet.nl

Donderdag 15 februari, 14.30 tot 16.30 uur, Covergroep Jukebox
Jukebox is een covergroep die tijdens optredens het publiek mee terug neemt in de tijd. 
Dit doet ze door liedjes uit haar jeugd uit de goede oude Jukebox te spelen en te zingen. 

 

De leden van Jukebox fungeren slechts als voorzangers. “Wij verwachten van ons  
publiek dat zij alle oude hits uit volle borst met ons mee zingen, zodat elk optreden een 
spetterend muzikaal feestje wordt, waar wordt gezongen gelachen en gedanst.” 

Jukebox staat onder leiding van Corrie van den Biggelaar die de groep heeft opgericht op  
14 januari 2015. De toetsenist, gitaristen, drummer en harmonicaspeler vervullen een belang- 
rijke rol en brengen samen met de zingende leden een uitgebreid repertoire ten gehore.  
Natuurlijk moet er ook gerepeteerd worden. Dit doet Jukebox op woensdagavond in haar  
thuishonk ‘Con Amore’ aan de Lambert de Wijsstraat.
 
Muziekmiddag in MFA De Poorten 
Met veel enthousiasme geeft de covergroep optredens die bestaan uit het tot leven brengen 
van de Jukebox samen met hun publiek. “Wij nodigen daarom iedereen uit te komen kijken, 
maar bovenal om mee te komen zingen met de liedjes van weleer.” Donderdag 15 februari, 
Muziekmiddag Covergroep Jukebox in MFA De Poorten. Aanvang 14.30 tot 16.30 uur,
toegang gratis. : www.jukebox013.nl  www.facebook.com/jukebox013

9 februari LION (129 minuten)
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt Lion het leven  
van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarige komt hij terecht  
in een trein die hem duizenden kilometers door India voert;  
ver weg van zijn thuis en familie.
Na wekenlang te overleven in de straten van Calcutta, komt de 
jongen in een weeshuis en wordt hij uiteindelijk geadopteerd door 
een Australisch echtpaar. Op zijn 30ste gaat Saroo op zoek naar 
de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts 
gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen 
bekijkt hij elke avond de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, 
totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen.

9 maart DEMAIN TOUT COMMENCE  (115 minuten)
Samuel leidt een zorgeloos leven in het zonnige zuiden van Frankrijk. 
Hier geniet hij van het leven met veel feest en weinig  
verantwoordelijkheden.
Tot Kristin, een van zijn oude veroveringen, langskomt en vertelt dat 
hij de vader is van Gloria, haar baby. Wanneer Kristin de baby bij 
Samuel achterlaat, gaat hij haar achterna richting Londen om Gloria 
terug samen te brengen met haar moeder. Helaas zonder succes. Ze  
blijven in Londen waar Samuel aan het werk gaat als stuntman en zich 
ontpopt tot een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later 
duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar dochter terug.

De ZevenZaligeZomerfilms start op vrijdag 16 maart met haar  
eerste film van 2018 in Het Spoor.

16 maart    MADE IN DAGENHAM 
Een feelgood-movie uit 2010 met een wat ongebruikelijk onderwerp: 
de gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Het verhaal speelt 
in een autofabriek waar vrouwen de stoelbekleding maken. Het 
salaris is echter veel minder dan van hun mannelijke collega’s, die 
vergelijkbaar werk verrichten. Een práchtig beeld van de jaren 60, 
mooie muziek en glansrollen voor Sally Hawkins en Bob Hoskins.

Aanvang 19.30 uur, toegangsprijs € 4,-. Inbegrepen is een consumptie en een lekker hapje. 
U bent van harte welkom.
In de volgende wijkkrant komt het volledige programma van de ZevenZaligeZomerfilms 2018.

Activiteiten in de wijkcentra
Elke 2e vrijdag van de maand, een film in De Poorten. Aanvang 19.30 uur (zaal open 18.45 uur).
Entree € 4,- incl een consumptiebon, popcorn en een hapje tijdens de pauze.  
Abonnement € 21,-  Kaartverkoop aan de bar of bij de receptie van De Poorten.

Film in De Poorten 2017 – 2018

ZevenZaligeZomerfilms in wijkcentrum Het Spoor

Muziek en dans in De Poorten

Vrijdag 16 februari,  20.00 uur, 50+ dansen
Tijdens het hossen, zwieren en dweilen staat de wereld op zijn kop, nu is het weer tijd om met 
beide benen op de grond te staan. Er mag weer 'gewoon' gedanst worden! Geniet stijlvol van een 
sierlijke wals of van de stappen van line-dance, een strakke tango, een driehoekige foxtrot en meer. 

Kom lekker dansen in MFA De Poorten op vrijdag 16 februari om 20.00 uur. 
De DJ draait gezellige muziek. Entree € 3,-. 
Volgende dansavonden: 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni.

Zaterdag 24 februari, 20.00 tot 
24.00 uur, Disco dansavond
Dansavond voor iedereen vanaf 18 jaar 
in De Poorten, van 20.00 tot 24.00 uur.  
Muziek van de jaren '50 tot '90.
Disco dansavonden in 2018: 24 februari, 
24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli.
Meer informatie: Activiteitengroep De Nieuwe 
Jordaan : hantonlove@hotmail.com   
: www.facebook.com/DeNieuweJordaan

Computercursussen in 
De Baselaer

 ‒ Beginnerscursus is gestart,  
 volgende start half april.

 ‒ Voor fotobewerking of    
  tekstverwerking is nog plaats, start bij  
 voldoende aanmeldingen.

 ‒ Alle cursussen op dinsdagavond van  
 19.30 - 21.00 uur in De Baselaer,   
 Hoefstraat 175.
De ‘meedoenregeling’ is van toepassing.

Meer info: receptie De Baselaer of 
: 013 543 59 09  
: cursussen@baselaer.nl of  
: infodebaselaer@contourdetwern.nl

 Î Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en  
 woonachtig in regio Midden-Brabant?

 Î Ga je graag aan de slag met muziek  
 in groepsverband en/ of individueel?

 Î Heb je iets met muziek, of wil je daar  
 achter komen?
 
Dan is Wie Wil Jij Zijn? wat voor jou! 

Bij muziekproject Wie Wil Jij Zijn, ga je elke 
zaterdag van 12.00 tot 15.30 in jongeren-
centrum V39 aan de slag met professionele  
muziekdocenten. Je volgt muzieklessen, 

workshops en neemt een kijkje in de 
muziekwereld. Tijdens het hele project  
word je begeleid.
 
Wat jouw muziekstijl ook is, we maken graag 
kennis met je. We kijken dan of het project 
bij je past, wat jouw doelen zijn en hoe we 
die kunnen bereiken. Dit vervolg kan enkele 
maanden duren maar ook langer! Interesse? 
 
Geef je dan op bij : chiara@r-newt.nl of 
: marcel@r-newt.nl en ontdek wie jij wilt  
zijn! Je vindt jongerencentrum V39 aan de  
Veemarktstraat 39 in Tilburg 
(tegenover popcentrum 013). 

Er is ook een R-newt locatie met 
opnamestudio in de Hasseltstraat, kijk voor 
activiteiten : r-newt.nl/locatie/the-dizz
The DiZz Hasseltstraat 194 : 013 464 92 20

Zondag 18 februari, 14.00 tot 17.00 uur, Dansmiddag Triple – X
Kom lekker dansen op de muziek van Triple - X. 
Toegang gratis.
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Tai Chi
Tai Chi lessen in De Poorten
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur 
Gratis proefles

TuiNa praktijk 
Marjo Geeris                            06 - 16 51 37 07           
info@marjogeeris.nl       www.marjogeeris.nl

Deel Je Verhaal ging in januari 2014 voor het 
eerst van start in Heerlen en heeft al veel 
mensen geïnspireerd. Angela stond daar zelf 
op het podium, waande zich in een warm bad 
en besloot dit concept ook in Tilburg uit te 
dragen. Ze heeft een leuk team samengesteld 
waaronder buurtbewoonster Ingrid van Hamont  
die 'verhalen-delers' coacht. Zij is contact-
persoon en begeleider van de sprekers en 
helpt bij het vormgeven van het verhaal. 
Angela presenteert de podiumavonden, 
samen met buurtbewoonster Diana 
Cotteleer. Diana ondersteunt en stelt 
afsluitende vragen na elk verteld verhaal. 
                                            
Zoiets eenvoudigs als openheid, kan een 
wereld veranderen want openheid verbindt. 
Het doorbreekt taboes en het kan leiden tot 
meer begrip, acceptatie en zelfvertrouwen.
Angela van Bebber is overtuigd: 

“Ieders verhaal is het waard om 
naar geluisterd te worden.”  

Zes sprekers vertellen ieder in maximaal 
15 minuten over belangrijke momenten 

Deel Je Verhaal op het podium in De Baselaer 
Deel Je Verhaal is een activiteit die mensen een podium biedt om anderen te inspireren met een persoonlijk verhaal. Door je verhalen en 
ervaringen te delen kunnen we leren van elkaars ervaringen en creëren we begrip en verbinding. Een podium is één van de manieren om 
je verhaal te delen. Op 9 maart 2017 vond de eerste editie van Deel Je Verhaal Tilburg plaats op initiatief van Angela van Bebber. Het werd 
met veel enthousiasme ontvangen. In 2018 staan 4 podiumavonden gepland, de eerste is op 8 februari in Wijkcentrum De Baselaer.

in hun leven. Bijvoorbeeld over wat hen 
heeft geholpen een moeilijke periode 
te overwinnen. Waar ze trots op zijn en 
wat ze anderen willen meegeven.

Deel Je Verhaal Tilburg in de Baselaer 
Wil jij je ook laten inspireren door een 
persoonlijk verhaal? Of wil je de sfeer 
proeven en ervaren of het iets voor jou is 
om ook op het podium je eigen verhaal te 
delen? Kom dan op donderdag 8 februari naar 
wijkcentrum De Baselaer, Hoefstraat 175 in 
Tilburg. De zaal is open vanaf 19.30 uur en 
om 20.00 uur start de eerste spreker. Het 
belooft weer een boeiende avond te worden,
met inspirerende verhalen en livemuziek. 
De toegangsprijs is naar draagkracht: 
€3,50 | €5,00 | €7,50.
 
Sprekers
Mensen die hun verhaal graag willen 
delen, worden van harte uitgenodigd 
om zich aan te melden via 
: www.deeljeverhaaltilburg.nl 

Sprekers die bij de voorbereiding hulp nodig  
hebben, worden desgewenst gecoacht  
door een teamlid van Deel Je Verhaal Tilburg.  
Meer informatie: Ingrid van Hamont,  
: 06 37 19 83 66.

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. 

WIJKRAAD LOVEN-BESTERD

BESTE NIEUWE BEWONER(S) IN ONZE WIJK, WELKOM
Wij wensen u namens Wijkraad Loven-Besterd veel woonplezier toe in onze 
wijk. Mocht u het op prijs stellen een bezoekje van één van onze wijkraadsleden 
te ontvangen, dan is dat zeker mogelijk. Stuur dan een briefje met vermelding 
van uw contactgegevens naar: Wijkraad Loven-Besterd, p/a MFA Het Spoor, 
Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg. Of mail naar: info@loven-besterd.nl 
Kijk ook eens op onze website: www.loven-besterd.nl

GROEN IN DE WIJK 2018
Wie het komend jaar de straat een groener uiterlijk wil geven, kan ook 
dit jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van 
25 euro. Te denken valt aan een geveltuintje, plantenbakken op 
het balkon en aan de balkonreling die vanuit de straat te zien, 
of boomspiegels vlak voor je huis.
Om in aanmerking te komen, dient u een foto van de situatie 
te sturen naar groenindewijk@gmail.com, met vermelding van naam, adres en 
bankrekeningnummer met tenaamstelling waarop de 25 euro gestort kan worden. 
Je moet natuurlijk wel in de wijk Loven-Besterd wonen. Zowel particulieren als 
bedrijven mogen gebruik maken van deze regeling.

KINDERCAMPUS OCULUS 
VERHUISD!
Een nieuwe start in een 
vertrouwde omgeving. Dat is het 
gevoel dat de kinderen, ouders, 
medewerkers en leerkrachten van 
Kindercampus Oculus hadden op 
maandag 8 januari. 

Op woensdag 20 december is de 
symbolische oversteek gemaakt 
van de Eerste Jan Ligthartschool 
aan de Ringbaan Oost naar de 
gebouwen aan het St. Willebrordplein. Gewapend met toeters en bellen, trokken 
de kinderen door de wijk, op weg naar hun nieuwe locatie.

Na een aantal weken van inrichten, is Kindercampus Oculus dan écht van start 
gegaan. De kinderen van 0 tot 7 jaar zitten in het ene gebouw, de kinderen van 
7 tot 13 jaar in het andere gebouw. Samen vormen ze één Campus.
“Na twee weken kunnen we wel zeggen dat we al aardig gewend zijn: de kinderen 
genieten van de mooie en ruime opzet, werken op de verschillende leerpleinen en 
komen elkaar op diverse momenten tegen. Een droom is werkelijkheid geworden!”
www.oculuskindercampus.nl

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

GEZOND LOVEN (Vervolg november 2017)
Op 11 Januari is een delegatie omwonenden van Loven Buiten bij 
de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) geweest 
voor een toelichting op het onderzoek naar de uitstoot van de 
polymeerfabriek aan de Kapitein Hatterastraat in Loven. Dit is de 
fabriek die op 10 en 11 september een zeer gezondheid 
belastende uitstoot gaf. Bijna elke dag verspreidt zich een 
penetrerende plasticgeur en blauwe rookwolk over het Wilhelminakanaal. 
Sinds kort is er ook geluidsoverlast: de afzuigers geven een hinderlijke, continue 
toon van minstens 45decibel.

Uit het indicatieve onderzoek is gebleken dat de geproduceerde emissies die  
worden uitgestoten, niet schadelijk zijn voor de gezondheid, althans in de 
concentraties die gemeten zijn. Aangezien het onderzoek alvorens plaats te 
vinden, was aangekondigd, hebben zowel bewoners als gemeente en OMWB 
geen zekerheid en vertrouwen of de uitstoot inderdaad onschadelijk is voor de 
gezondheid. 

Helaas is in het Activiteitenbesluit voor dit soort bedrijven niets geregeld. Echter,  
er zijn waarneembare klachten en het bedrijf heeft de verplichting om de 
klachten weg te nemen. Die klachten zijn er al 5 jaar en de oplossing van 2016, 
de schoorsteenverhoging, is niet toereikend gebleken om de klachten te doen  
afnemen. Het klachtenteam en gemeente hebben in september 2017 
geconcludeerd dat de overlast onacceptabel is en dat het bedrijf alsnog met 
werkende oplossingen moet komen. 

De omwonenden van de polymeerfabriek eisen dat de oplossing in maximaal 
3-6 maanden volledig uitgevoerd moet zijn. Met andere woorden, in juli 2018 
willen zij het bedrijf niet meer ruiken of horen. 

Bewoner: ”Er zijn 3 opties: 1) polymeerfabriek BTP moet in een maatwerkpak; 
2) de gemeente ziet in dat er fouten gemaakt zijn in vergunningverlening en 
koopt bestaande bewoning op of 3) de gemeente stuurt de polymeerfabriek BTP weg.”

De impact van de industrie wordt steeds groter. Het zou goed zijn als de 
gemeente zich realiseert dat intensivering van industrie zo dicht bij bewoning, 
ontoelaatbare klachten oplevert. Het stinkt steeds vaker in de stad en we willen 
met z’n allen een betere leefbaarheid. Welzijn boven welvaart!
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     Woonzorgcentrum 

 

Energieplein 54 
5041 NH Tilburg 

013 549 61 00 

Dagelijkse openingstijden 
restaurant Brasserie  

‘Ons Genoegen’: 
 
09.00 - 11.30: Koffie drinken 
12.00 - 14.00: Warme maaltijd 
 
Clubactiviteiten: 
Computerhoek:  
Ma t/m Vr               op afspraak 
Kegelen: Maandag         10.00-11.30 
Bibliotheek: Dinsdag      09.30-10.30  
Hobbygroep: Di/Do         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 / Karaoke 
 
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 
Ook te huur voor koffietafels, 
feesten, partijen, recepties, etc. 

Extra activiteiten 
van 2 februari 
t/m 15 maart 

 

 

 

03 - Eucharistieviering - 16.00 
 
10 t/m 13 - Carnaval  
       (voor programma, zie overzicht) 
  
16 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Jan Hoesen  
       (met dansdemonstraties van  
        professioneel danspaar) -14.30 
 
17 - Eucharistieviering - 16.00 
 
23 - Samen zingen - 14.30 
 
25 - Zondagmatinee met optreden  
       van Spelt Muziek - 14.30 
 

 

02 - Vrijdagmatinee met optreden  
       van Michel Coenen -14.30 
 
03 - Eucharistieviering - 16.00 
 
09 - Samen zingen - 14.30 
 
11 - Zondagmatinee met optreden  
       van Zang en Vriendschap -14.30 
 
● 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. 

 
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,- 
 
Vrijwilligerswerk 
Interesse in vrijwilligerswerk 
binnen de Bijsterstede? Dan 
kunt u contact opnemen met 
Alex Hendrickx, Coördinator 
vrijwilligers. 
 
De Wever Thuis 
24 uur 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 
 

 

 

Activiteiten met carnaval 
 

U als wijkbewoner bent daarbij ook 
van harte welkom.

 

Vrijdag 2 februari 
Vurgloeifist met matinee optreden van 

Lowie Boer - 14.30-16.30 uur 
 

Dinsdag 6 februari 
Stamppottenfist - 12.00-14.00 uur 

 
Vrijdag 9 februari 

Kleintje Carnaval met matinee optreden 
van Bart van Loon - 14.30-16.30 uur 

 
Zaterdag 10 februari 

Carnavalsmis - 15.00 uur, m.m.v. Hart 
van Brabant Koor en aansluitend van 

16.00 tot 18.00 uur soepfist 
 

Zondag 11 februari 
Optocht kijken op het grote scherm, 

 in ons restaurant  
Brasserie ‘Ons Genoegen’ -13.30 uur 

 
Dinsdag 13 februari 

Vastenfist - Groot carnavalsfeest 
 in ons restaurant 

 Brasserie ‘Ons Genoegen’,  
m.m.v. diverse carnavalsbandjes  

- 14.30-16.30 uur 

 

Zin in een lekker kopje koffie uit 
onze koffiecorner of lekker uit eten 
in je eigen wijk op loopafstand?

Kom dan naar Brasserie 
Ons Genoegen in De Bijsterstede, 
u bent iedere dag van harte welkom.

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 
Biljarten 
Maandag    14.00 - 16.00 uur 
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 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
   
Like onze Facebookpagina 
www.facebook.com/ 
denherdgang  
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de 
meedoenregeling? Deze kunt u 
gebruiken in Den Herdgang. Meer 
informatie via Claudi Olieslagers 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Bingo’s  
In de oneven weken op 
dinsdagavond om 19.00 uur;   
in de even weken op woensdag-
middag, aanvang 14.30 uur.   
 
Entree € 2,50,  
bingokaart € 1,50 per stuk. 

 
Kerkelijke viering 
Alle even weken op zaterdag om 
19.00 uur een kerkelijke viering in 
ons restaurant. 
 

 
Carnaval  
Dinsdag 6 februari 
10.30 uur bekendmaking   
Prins(es) Carnaval 
 
17.00 uur Brabantse koffietafel 
Aansluitend bezoek van Prins 
Etienne d’n Irste en zijn gevolg. 
Carnavalsavond tot 20.30 uur.  

 Opgeven voor koffietafel in 
restaurant!  

 
Vrijdag 9 februari 
10.30 uur Carnavalsoptocht van 
Bassischool De Vijf hoeven  
door Den Herdgang 
14.30 uur Presentatie over 
Kruikenstad en haar gewoontes 
door een oud-Prins. 
 
Zaterdag 10 februari 
14.45 tot 15.15 uur  
De Gaotenblaozers 
 
Zondag 11 februari 
11.30 uur Snertconcert van onze 
eigen Gangmaokers.  
Het menu: snert!*  
 
Maandag 19 februari 
14.30 tot 16.30 uur 
Carnavalsmiddag*  
 
Dinsdag 20 februari 
14.30 tot 16.30 uur 
Sebiet dan is ut mèèrge* 
 
 
  
 

Vrijdag 16 februari 
Optreden Amusementskoor 
’t Alternatief  
14.30 uur tot 16.30 uur*  
  
Zondag 25 februari 
Jurbena Jazz Band 
14.30 uur tot 16.30 uur 
 .  
Vrijdag 9 maart 
NL Doet 
 
*Entree zonder welzijnspas: € 5,00. 
Voor sommige activiteiten vragen we 
entree. Hierbij zit dan koffie/thee 
inbegrepen. Mensen die in het bezit zitten 
van welzijnspakket, betalen geen entree. 
 
Verkoop 
Donderdag 8 februari 9.30 uur 
Harrie Kerkhofsmode  
Maandag 26 februari 14.00 uur 
Carma Schoenen    
 
Sponsors voor bingo woensdag 
21 maart 
Wist u dat de opbrengst van de 
bingo van woensdag 21 maart voor 
Alpe d’HuZes is? 
Onze locatiemanager gaat de berg 
op en wij willen haar een duwtje in 
de rug geven. Wij zoeken sponsors 
voor deze bingo. Meer info bij 
c.olieslagers@dewever.nl  

 
 
 
 
 
 

  
 

Brasserie Ons Genoegen
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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 23 februari 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. 

Onder de mensen die het juiste 
antwoord geven, wordt een 

prachtig boeket van bloemisterij All ABOuT flOWErS 
en een nylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak  

G. DE MAN-MElIS verloot.  

U krijgt bericht wanneer u deze prijs heeft gewonnen. In de 
eerstvolgende wijkkrant en op  
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/fotowedstrijd-wijkkrant-tilburg-oud-noord  
worden de antwoorden en de namen van de winnaars gepubliceerd. 

Nieuwe opgave

                Oplossing Speciale decemberprijsvraag                          

In de editie december van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord stond een  
Speciale decemberprijsvraag met vele prijzen beschikbaar gesteld 
door verschillende ondernemers. De antwoorden waren: 

1. Rosmolenplein             2. FIJNE LEESDAGEN

FOTOWEDSTRIJD WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                                        

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

: www.gdemanmelis.nl 
Molenstraat 128   
: 013 542 11 61
: info@gdemanmelis.nl   

Boven: Karin de Man (links) en Anna 
Donker die haar prijs, (een Converse 
schoudertas) op kwam halen. Zij heeft 
ook de andere prijs (de Eastpak rugtas) 
in ontvangst genomen voor prijswinnaar 
Joost Mantel. Onder: Charlot de Man 
(Rechts) die de beauty-case overhandigd 
aan Annette Hendriks.

Yui Sae-Heng (links) overhandigt de dinerbon van Jasmine Thai Cuisine 
aan Irene Hof en Yana en Silvijn die ook mee hebben gepuzzeld.

Bets Bressers-Kolsters (rechts) zet meteen de 
bloemen van All about Flowers thuis op tafel.

Toin en Thea Maas gaan iets leuks uitzoeken 
bij Kringloop Tilburg. Midden: Diamond Danny

Anita van Vugt (rechts) neemt de cadeaubon aan, van Ad van de 
Wouw van Raven Hengelsport, voor haar vriend Erwin Van leeuwen, 
in ontvangst. Andere winnaars: Tijs van Erve en Peter Vos.

Irene Bergers (rechts) krijgt het proefpakket van 
5 lessen van Rinus van den Broek van CNGO. 
Andere winnaar Ans van Erve. 

Demi Dankers (rechts) van Sohosalon 
overhandigt Annelies van Vugt het 
haarverzorgingspakket.

Het Plus boodschappenpakket is 
gewonnen door Monic van Dalen, dat werd 
overhandigd door Ronald IJsselstein.

Marc Driessen heeft met oudjaar het 
vuurwerk afgestoken van Spijkers fietsen.

Ingrid Verharen (boven-rechts) en Jorg Adriaansen kregen de cadeaubon van Anita Ammann 
(links) van Bakkerij Eigenzinnig.

Overige winnaars De prijzen beschikbaar gesteld 
door de ondernemers 

Bernadette van Diessen: waardebon van Solidare  
Nel Staps: cadeaubon van Tante Pollewop 
Bart vd Broek: cadeaubon van LOXX Hair and More
Brigitte de Oude: cadeaubon van Lieke Frederieke 
Cor Staps: massagecadeaubon van Massagepraktijk-Tilburg

Het modern glazen kruis 
van Uitvaartbegeleiding 
In Harmonie is gewonnen 
door Linda.

Anita Dinslage (rechts) is blij met het vloeronderhoudsmiddel 
en de kortingbon van Tapijttegelhuis Tilburg, links Erik 
Veerman van Tapijttegelhuis Tilburg.

Foto: Marie-Anne Berkers

Alle ondernemers, dank je wel    

   voor het beschikbaar stellen    

 van de prijzen en de winnaars  

       van harte gefeliciteerd.
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Maart
  1: 10.00u, Info-ochtend: training Mindfulness 
       voor volwassenen, IMB*
       19.30u, Thema-avond 'Je hoeft niet altijd 
       flink te zijn', IMB*
  5: 19.30u, Partneravond, IMB*
       19.30u, ParaBIEBop: Les in Jazz, Kennismakerij***
  8: 10.00u, Schrijfworkshop Taal van je hart, IMB*
  9: 19.30u, Film in De Poorten
11: 13.00u, Bingo, St. Aoda** 
15: Editie maart WTON, Voorjaar
      19.00u, Bondgirls, thema: mindfulness     
       introductieworkshop, IMB*
16: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
20: 12.00u, Eten en
        sjoelkampioenschappen, St. Aoda**
24: 19.30u, Cantiqua: uitvoering Matthäus Passion,            
        Concertzaal Tilburg****
        20.00u, Discodansavond, De Poorten
25: 19.00u, Cantiqua: uitvoering Matthäus Passion,    
       Theater De Leest Waalwijk****
30: Deadline Editie april WTON, Koningsdag

April 
  1: 12.00u, Paas-in St. Aoda**
  2: 13.00u, Kinder-Paasbingo, Activiteitengroep 
        De Nieuwe Jordaan, De Poorten
  8: 12.00u, Rommelmarkt, Textielbuurt/straat 
9 t/m 15: Frankrijkweek, Het Spoor
17: 12.00u, eten en kwis, St. Aoda**
19: Editie april WTON, Koningsdag
20: 20.00u, 50+ dansen, De Poorten
26: 13.30u, Kenniskans: schrijfcolleges,         
        Kennismakerij***

*IMB = Inloophuis Midden Brabant, alle activiteiten     
                aanmelden. De activiteiten van het    
               inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor    
               mensen die te maken hebben (gehad) met    
               kanker: (ex-)patiënten en hun naasten. 
**St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze    
                aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50.
***Kennismakerij= De Kennismakerij, is de voorloper              
                van de nieuwe Bibliotheek die voor 2018     
                gepland staat in de LocHal van de Spoorzone. 
                Burgemeester Brokxlaan 18.
**** Cantiqua: uitvoering Matthäus Passion, 
                kaartjes: www.cantiqua.nl/kaartverkoop.

Meer activiteiten 
Wijkcentra pg. 10 en 11
Woonzorgcentra pg. 12 en 14                                   
ContourdeTwern pg. 16

t/m 10 maart: Expositie VERBINDING, wo t/m za 
en de 1ste zondag van de maand van 13.00 tot 
17.00 uur en op afspraak, Galerie Pjotr, 
Goirkestraat 78
Elke 2e en 4e zondag van de maand: 11.00u, 
Inloop Het Afscheidshuis, Oude Lind 35
1 maart t/m zondag 29 april
Pop-UP Museum Woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen, expositie SAMEN, 10.00 tot 17.00 uur

Februari
  3: 20.30u, C.V. De Görkese Turken              
       E.E.O.G.G.T.R.V.E.F. De Heuvel Gallery 
3 en 4:  Feest 44-jarig bestaan C.V. Kruistrappers,            
       Café De Kauw, meer informatie pg. 7
  6: 13.30u, Kenniskans: schrijfcolleges,              
       Kennismakerij***
  8: 10.00u, Schrijfworkshop Taal van je hart IMB*
       19.30u, Deel Je Verhaal, De Baselaer
  9: 19.30u, Film in De Poorten

9 tm 13: Carnaval 
       Zie programma's
       carnavalsverenigingen
       pg. 4 tm 8 
       Kindercarnavaloverzicht pg. 1
       Woonzorgcentra pg. 12 en 14

  9: 10.30u, Carnavalsoptocht Basisschool 
       De Vijf Hoeven/ Den Herdgang
11: 12.30u, D’n Opstoet, centrum Tilburg
12: 12.00u, Stamppotbuffet, St. Aoda** 
13: 13.30u, Kènderstoet centrum Tilburg

12 en 13: IMB* gesloten     
15: 14.30u, Covergroep Jukebox, De Poorten
16: 14.00u, tekenworkshop, Kennismakerij***
       19.30u, Film in Het Spoor
       20.00u, 50+ dansen, De Poorten
18: 14.00u, Dansen met Triple – X, De Poorten
22: 10.00u, Meditatie Rust creëren in je hoofd, IMB*
       19.30u, Mannenavond, IMB*
       20.00u, Tilburg Improv Jam, Kennismakerij***
23: Deadline Editie maart WTON, Voorjaar
24: 20.00u, Discodansavond, De Poorten
27: 13.30u, Kenniskans: schrijfcolleges,             
       Kennismakerij***

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/tilburg of neem contact met ons op.

Bij Rabobank maken we ons sterk om iedereen zo lang mogelijk mee
te laten doen. Daarom organiseren we workshops online bankieren.
Zodat u ook met computer of tablet uw bankzaken kunt regelen. 

Zelfstandig blijven bankieren.

omdat u
online kunt
bankieren.

Zo lang
mogelijk

meedoen.

Activiteiten: 
U bent welkom in Brasserie de Refter.                                                                                         
Woensdag 7 februari                                                   
Zwijsen Heij Talent                                                      
Entree: €5,00 incl. drankjes                                                     
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur      

Vrijdag 9 februari 
Rondje vuraf met de gangmakers            
Entree: €5,00
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur

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   

Vrijwilliger
We zijn op zoek naar een 
vrijwilliger, die mee wil 
helpen bij de avondmaaltijd, vanaf 16.00 
tot 19.00 uur. Dagen in overleg.

Graag aan melden bij 
Margreet de Jong: 013 549 26 00

  
Dagelijks geopend van 

8.00 tot 19.00 uur.
   

Loop eens vrijblijvend binnen 
voor onze lunchaanbiedingen, 

hapjes, thema-avonden of 
gewoon een kopje koffie met 

iets lekkers erbij. 
Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur.

Maandag 12 Februari
Zwijsenbal, met muzikale omlijsting 
door Disco Memory Lane
Entree: € 5,00
Tijd:15.00 uur tot 16.30 uur

Dinsdag 13 Februari
Slotakkoord met Evan en Eugene
Entree: € 5,00
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur

Zondag 11 februari
D’n Opstoet Kééke in de Refter
Onder het genot van een Schobbelér.
Tijd: in de middag, Kéék mar wanneer 
ge komt.

Restaurant De Bijsterstede, van oud naar nieuw
Woonzorgcentrum De Bijsterstede nodigt u graag uit  
om haar vernieuwde brasserie ‘Ons Genoegen’ te  
komen bewonderen. Dit kunt u doen onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie of tijdens een driegangendiner. 

De afgelopen twee maanden is er hard gewerkt aan een  
nieuwe, rustige ‘look-and-feel’- beleving. Muren zijn geverfd, 
gordijnen en behang zijn vervangen en er is een koffiehoek gerealiseerd. Ook zijn er  
kleine veranderingen aangebracht in onze open keuken.
Door de aanpassingen is het een prettige, rustige en aangename omgeving, waar iedereen met  
plezier een kopje koffie drinkt, buurtgenoten ontmoet en waar u, als wijkbewoner, tegen een  
schappelijke prijs kunt genieten van een driegangenmenu. 
Brasserie Ons Genoegen, heeft een fijne sfeer, waarin u zich zeker thuis zult voelen. 

Bruin Café De bijsterstede
Ook als u bij u in de buurt op zoek bent naar een aantrekkelijke en 
betaalbare feestlocatie, bent u bij De Bijsterstede aan het juiste adres.
  
Voor uw verjaardag, reünie, (huwelijks)jubileum, ander feest of 
koffietafel, staat ons Bruin Café geheel tot uw beschikking. Benieuwd 
naar de mogelijkheden? Bel dan De Bijsterstede : 013 549 61 00, en 
vraag naar Penny of Adrie. Zij maken graag een afspraak met u om u 
geheel vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden die wij u te  
bieden hebben. 

Ontdek de vele voordelen van een feest in ons Bruin Café o.a.: voor, tijdens en na uw feest  
geen rompslomp en rommel thuis; geen boodschappen voor hapjes en drankjes; gratis  
gebruik van ons terras; zeer voordelige consumptieprijzen; voldoende en gratis (invalide)- 
parkeerplaatsen voor de deur aanwezig. 

 Agenda

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

Happietaria in woonzorgcentrum De Bijsterstede
Eind januari openden zeven studenten ‘Happietaria’ in woonzorgcentrum 
De Bijsterstede. Happietaria is een pop-uprestaurant dat jaarlijks 
een paar weken zijn deuren opent om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor een lokaal project in een derdewereldland. 

De opbrengsten van het restaurant komen dit jaar volledig ten goede aan de 
Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie. MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azie en  
Latijns-Amerika. Het ingezamelde geld gaat naar het bijenproject Pick-up maakt bijen-
boeren zelfredzaam van Matia. Hij zet zich in voor zelfredzaamheid van gemeenschappen 
in Oeganda. Dit doet hij door trainingen te geven aan imkers zodat zij de honingproductie 
kunnen verhogen en grotere afzetmarkten kunnen bedienen. Doordat imkerijen weinig 
grond nodig hebben en doordat het klimaat gunstig is, is honing een aantrekkelijk  
exploitatieproduct. Door de imkerijen kan de lokale gemeenschap uit de armoede  
ontsnappen. 
Happietaria probeert voor Matia € 15.000 op te halen, zodat hij een auto aan kan schaffen  
om naar alle verschillende imkerijen toe te gaan. Meer over MIVA en het bijenproject 
: www.miva.nl/project/pick-up-maakt-bijenboeren-zelfredzaam

Happietaria draait volledig op vrijwilligers en is geopend tot en met vrijdag 9 februari. De  
locatie is restaurant Ons Genoegen van De Bijsterstede dat onlangs prachtig is gerenoveerd.  
We hopen dat u Happietaria bezoekt en zo bijdraagt aan het bijenproject van MIVA!  
Meer informatie en voor reserveren : www.happietariatilburg.nl

Expositie SAMEN 
Pop-Up Museum  

Schilderijen en foto’s van 
Theo en Margriet van Iersel - Melchiors

1 maart t/m zondag 29 april
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur
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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)

Eindredactie: Claudia van der Waal
redactie en tekstcorrectie: Saskia Dellevoet
uitgever: Persoonlijke kunst en creatie

Bezorging: in uitgaveweek wo-vr, samen met  
de Tilburgse Koerier. 
Bezorgklachten? Mail uw adres naar de redactie 
Heeft u een NEE-NEE sticker of de wijkkrant niet 
ontvangen? De wijkkrant lezen of meenemen: 
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;  
De Baselaer
Woonzorgcentra: De Bijsterstede; 
Den Herdgang; Joannes Zwijsen
Supermarkten: Plus; Jumbo
Diverse: De Kennismakerij; Spijkers fietsen; 
CNGO; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord;  
Tante Pollewop; Tilburgse Koerier

E-mail adres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Advertenties:
Tarieven en formaten downloaden : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
of mail naar :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Advertentie inclusief plaatsing op : 
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/ 
adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord 
met link naar de website van de adverteerder.
uitgavedata 2018:

Download de planning 2018  
of bekijk de krant digitaal op :
www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht 
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de  
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet (nood-
zakelijkerwijs) het standpunt van de redactie. De 
redactie behoudt zich het recht voor artikelen te 
weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave 
of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor 
veroorzaakt, stelt de redactie zich niet aansprakelijk

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

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

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

Administratie

Editie 2018 Deadline
1 februari 12 januari
15 maart 23 februari
19 april 30 maart
31 mei 11 mei
5 juli 15 juni
27 september 7 september
8 november 12 oktober
13 december 23 november

Kunst & Cultuur
Hocus-Pocus-focus  
Media, Mind, CommunityArt-projecten
saskiadellevoet@gmail.com 
                                              saskiadellevoet.nl                            

Uitvaart
uitvaartbegeleiding In Harmonie
Oude Lind 35                           013 572 18 22 
info@uitvaartbegeleidinginharmonie.nl
        www.uitvaartbegeleidinginharmonie.nl

Jong Nederland

Wekelijkse groepsavonden:
di   18.30-20.00  junioren jongens       10 t/m 12 j
di   20.00-21.30  senioren              j+m 13 t/m 16 j  
wo 18.30-20.00  junioren meisjes        10 t/m 12 j
do  18.30-20.00  maxioren                 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 loven-besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)                                    
info@jongnederlandlb.nl
  facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
  

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. 

Gebit
TTl van Berkel 
Tandtechnisch laboratorium 
Ringbaan Noord 66                 013 590 41 51 
info@ttlvanberkel.nl     www.ttlvanberkel.nl

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

rabobank Tilburg en omstreken 
Particulieren                             013 537 99 11 
Bedrijven                                   013 537 96 60 
                                 www.rabobank.nl/tilburg

Hypotheek/ Bank

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

Bloemen

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

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

Kinderopvang

leon van den Berg Tuinenklussen
Tongerlose Hoefstraat 78    06 21 85 54 45
leon@tuinenklussen.nl
                                       www.tuinenklussen.nl                                                                                                         

Tuinaanleg

rAP Elektrische fietsen
Jules Verneweg 12A              013  544 86 18
info@traprap.nl                      www.traprap.nl
Bike repair Centre
Jan Grewenstraat 16              013 542 52 07 
bikerepaircentre@gmail.com
                                  www.bikerepaircentre.nl

Fiets

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

Kringloop

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47 
Open: di.wo.do.vr. van 9 - 17 uur
                                  www.tantepollewop.org

Kindercampus

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

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

Basisscholen

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

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  

Verzorging
lANETTE Clinic
Goirkestraat 19,                   Maak een afspraak:
ma t/m vrij 9.00-17.00:             06 11 88 55 54
Na deze tijden online:             www.lanette.eu 

Museum
TextielMuseum              013 53 67 475
Goirkestraat 96         www.textielmuseum.nl
Pop-up museum Wzc Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407

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

Schilder

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

Jumbo
Bart van Peltplein 1               013 535 57 12
www.jumbo.com/winkels/                       
                   jumbo-tilburg-bart-van-peltplein

Texon stomerij & wasserij
Molenstraat 43                       013 580 10 88
info@texon.nl          Texon stomerij & wasserij

Stomerij

 Supermarkt

Galerie/Atelier
Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78                       013 636 54 39
info@galeriepjotr.nl            06 13 57 64 44
                                          www.galeriepjotr.nl

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

Lederwaren

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

Tekstschrijver

Therapie

Massagepraktijk-Tilburg
C. Schoenmakers     Kapitein Nemostraat 99
013 580 21 13                    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 
Drs. H.Lutke Schipholt    Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1 B              013 536 29 22
                            www.fysiotherapietilburg.nl

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

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

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

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

Bibliotheek
De Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 18
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
                        www.bibliotheeknieuwestijl.nl

Vloerbekleding

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

Auto

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

Muziek

Sport

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

Karateschool Bu Shin Kan     
             013 456 24 81  of   06 13 16 50 76 
info@bushinkan.nl            www.bushinkan.nl   

Kindercampus Oculus   
0 - 7 jaar
St.Willebrordplein 6              013 - 532 37 37
5014 BX Tilburg
8 – 13 jaar en BSO      
Bankastraat 2                        013 – 543 46 43
5014 BW Tilburg
                          www.oculuskindercampus.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Woonzorgcentra

www.facebook.com/                mfahetspoor                                    
                             ContourdeTwernOudNoord

wijkcentrumdepoorten                                                        
Wijkcentrum-de-Baselaer

vriendenvandewissel

Wijk Facebookpagina’s  

 Mentorschap Midden- en 
Noordoost Brabant        06 51 27 07 93
Coördinator: Hester van den Berg  
h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

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

Inloophuis Midden Brabant 013 785 16 81  
info@inloophuismiddenbrabant.nl                                            
    www.inloophuismiddenbrabant.nl/activiteiten

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

De Houtloods                     013 850 92 00
                                         www.houtloods.com
Eetbar De Wagon             013 203 50 51
                               www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café zaal Bierings 
Goirkestraat 50                       013 542 63 47
johan.cafe@live.nl    www.cafebierings.info

  Restaurant/Café
Jasmine Thai Tilburg
Molenstraat 136                     013 581 07 66
www.facebook.com/jasminetilburg                                        
                                   www.jasminethaitilburg.nl
Cafe ‘t uilennest
Koestraat 125                         013 850 06 63
                                              www.uilennest.nl

Partycentrum
Partycentrum van Opstal 
Koestraat 28                          06  50 50 39 25 
                        www.partycentrumtilburg.nl

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

Mevr. D. van den Broek                 Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58 A         013 544 11 60
                     www.fysiotherapiedebesterd.nl
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ContourdeTwern in Oud-Noord 
 
adres  MFA De Poorten
  Hasseltstraat 194
  5046 LP Tilburg
tel  013 464 92 10

adres  Wijkcentrum De Baselaer
  Hoefstraat 175
  5014 NK Tilburg
tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor
  Schaepmanstraat 36
  5041 AR Tilburg
tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel  
  Leliestraat 49
  5014 AE Tilburg
tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Facebook  www.facebook.com/
  ContourdeTwernOudNoord

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern. 

Mieke Huizinga neemt afscheid
Jarenlang was Mieke een vertrouwd gezicht 
in buurthuis De Wissel. Na ruim 27 jaar bij  
ContourdeTwern en voorgangers, geniet ze 
nu van haar welverdiende vrije tijd. Mede 
door de inzet van Mieke is De Wissel een 
belangrijke plek geworden in Loven waar 
bewoners met hun vragen en wensen naar-
toe komen. Shannon Odolphij zet dit goede 
werk voort. Zij is te bereiken via: 
shannonodolphij@contourdetwern.nl 
013 542 24 38

‘Je moet het zelf doen’
Onlangs bracht de Vriendschapsbank 
een bijzonder tijdschrift uit: ‘Je moet het 
zelf doen’. Hierin tekende deelnemer en 
schrijver Dick Witte tien openhartige en 
herkenbare verhalen op van leden van  
de Vriendschapsbank. Verhalen met pijn,  
verdriet en weemoed maar zeker ook vol 
spirit, doorzettingsvermogen en vertrou-
wen. Coördinator Annemarie Vermeulen: 
“Als ik deze verhalen lees, ben ik ongelofe-
lijk trots op wat we de afgelopen vier jaar  
bereikt hebben en wat de Vriendschaps-
bank voor mensen betekent. Met ‘we’ 
bedoel ik alle vrijwilligers maar ook alle 
mensen die lid zijn. Samen bereik je zoveel 
meer!”

Ben jij benieuwd naar de verhalen? Pik dan 
een exemplaar van het tijdschrift op bij 
Het Spoor. Als je meer wilt weten over de  
Vriendschapsbank, kun je terecht op www.
contourdetwern.nl/vriendschapsbank en 
contact opnemen met Annemarie: 
annemarievermeulen@contourdetwern.nl
06 451 33 696

Themacafé ‘Alleen zijn kun je leren!’
Op donderdag 8 februari organiseert de 
Vriendschapsbank het themacafé ‘Alleen 
zijn kun je leren!’. Samen gaan we met dit 
thema aan de slag. Ook als je geen lid bent 
van de Vriendschapsbank kun je deze leer-
zame bijeenkomst gratis bijwonen. Meld je 
daarvoor aan bij Annemarie Vermeulen via 
bovenstaande contactgegevens. 

Het themacafé begint om 13.00 uur en 
vindt plaats in MFA Het Spoor. 

MFA Het Spoor heeft sinds 1 oktober 2017 een 
nieuwe centrumcoördinator: Bob Legius. Bob 
is met veel enthousiasme aan de slag gegaan 
en ondertussen al behoorlijk ingeburgerd. “Het 
Spoor voelt al als mijn tweede huis”, zegt hij met 
een glimlach. 

Bob komt van een reïntegratiebedrijf maar had 
daarvoor verschillende banen. Hij werkte bij het 
ROC, was veertien jaar beroepsmilitair en had 
zijn eigen bedrijf.  Een ondernemend baasje dus. 
“In mijn vorige baan begeleidde en plaatste ik 
WAJONG- en WIA-kandidaten. Ik heb een zwak 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt.”

Ook jongere mensen
Zijn plannen met Het Spoor zijn duidelijk. 
Bob: “Nu komen er voornamelijk ouderen naar 
Het Spoor. Ik wil ook graag jongere mensen  
binnen hebben.” Daar heeft hij al iets op  
bedacht: Het Spoor gaat internationaal! “Ieder 
kwartaal stellen we een ander land centraal. 
Samen met buurtbewoners, de andere partners 

in het gebouw en projecten als de Buurtbüh-
ne vullen we dit thema in. Zo wordt Het Spoor  
hopelijk nog meer van de buurt!”

Amerikaanse week
De eerste themaweek is al achter de rug want 
in de derde week van januari stond Amerika 
centraal. Het Spoor werd omgetoverd tot Ame-

rikaanse diner (met hotdogs en hamburgers) 
en er werd een typisch Amerikaanse film ver-
toond: Viva Las Vegas. De Amerikaanse week 
werd op 19 januari afgesloten met een Las 
Vegas-avond (foto), met uitleg over spellen en  
enkele optredens. Bob: “We hebben deze avond  
gecombineerd met een feest voor alle vrijwilli-
gers van Het Spoor. Het was reuze gezellig!”

Frankrijk en Duitsland
Dit jaar komen onder andere Frankrijk (van 9 tot 
en met 15 april) en Duitsland nog aan bod in Het 
Spoor. Wil jij op de hoogte blijven van deze en 
andere activiteiten? Loop dan gerust eens bin-
nen of kijk op onze facebookpagina: 
facebook.com/MFAHetSpoor

Als je graag een bijdrage levert aan de thema-
weken of een andere leuke activiteit in gedach-
ten hebt, kun je ook direct contact opnemen 
met Bob. Hij denkt graag met je mee! Bob is  
bereikbaar via: 
boblegius@contourdetwern.nl                        
013 542 16 64

Ons sociaal werk voor kinderen en ouders heeft 
een nieuwe naam: R-Newt Kids. Onder het mot-
to ‘Krachtige ouders, krachtige kids’ gaan de 
R-Newt Kids-medewerkers aan de slag. Maan-
dag 15 januari was de drukbezochte lancering 
in De Poorten. 

“We luisteren altijd naar de vraag van het kind 
en zijn of haar ouders en denken met ze mee”, 
zegt Shirley van den Broek, Kids-medewerker in 
Oud-Noord. “We gaan daarbij uit van de kracht 
van het gezin. We vinden het belangrijk dat  
kinderen opgroeien in een veilige omgeving 
waarin ze zichzelf mogen ontdekken en ver-
trouwen krijgen in hun eigen kunnen. Onze 
expertise en kennis benutten we tijdens deze 
zoektocht. We zetten in op talentontwikkeling, 
scholen en maatwerk, samen met partners in de 
wijk.”

Shirley is daar waar gezinnen zijn: thuis, op 
school en op straat. Je vindt haar op diver-
se speelplekken in de wijk. Naast het samen  
spelen, maakt zij kinderen ook bewust van 
zwerfafval. Met de grijpers uit de bolderkar  
maken de kinderen er een sport van om de plek-
ken schoon te houden. Ook benadert Shirley op 
het schoolplein vrouwen die net in Nederland 
zijn komen wonen. Ze wijst ze op de inloop 
voor statushouders en andere activiteiten waar 
ze mensen kunnen ontmoeten. “Twee uit Syrië 
afkomstige vrouwen sporten nu mee met Vrou-
wenkracht en worden zo nog beter opgenomen 
binnen de gemeenschap!”, aldus een tevreden 
Shirley.   

Wil je meer informatie over R-Newt Kids? Kijk 
dan eens op www.r-newt.nl of neem contact op 
met Shirley via: 
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl 
013 464 92 10

Maak kennis met R-Newt Kids

Bob laat Het Spoor bruisen


