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Lente kriebels

Coronavirus

Pasen

Kleur de tekening
op pagina 9 in en
hang hem voor het
raam, zodat alle
werknemers in de
vitale beroepen
kunnen zien dat
de mensen in
Tilburg Oud-Noord
hen steunen.

April/
mei 2020
EDITIE 29
OPLAGE: 14.200

Koningsdag

Vieringen Afgelast

Alle activiteiten Afgelast

De eerste voorjaarsgeluiden, vogels die weer fluiten en de haan die weer kraait in het vroege
ochtendlicht. Dit doet denken aan de haan die drie keer kraaide toen Petrus had gezegd dat
hij Jezus niet kende, omdat hij bang was voor de vijanden van Jezus. Maar het is ook de haan
die kraait dat er een nieuwe dag komt, de dag van het paasfeest! Pasen is het vieren van een
nieuw begin, een nieuw leven.
Dat vervelende Coronavirus laat de mensen
ook van hun beste kant zien. Vele acties worden
in de wijk opgezet onder buren en bekenden.
Briefjes worden opgehangen in appartementencomplexen met aangeboden hulp.
Hulp bij de boodschappen of van andere aard.
U kunt terecht bij uw medemens.

Elkaar helpen is de bewoners van Oud-Noord
niet vreemd. Van bestaande initiatieven als
het Repair Café voor kleine reparaties aan uw
spullen, of Klein Karwei voor kleine klusjes en
hulp in huis, wordt veel gebruik gemaakt.
pagina 12.
Ook sites als wehelpen.nl en de Facebookpagina’s van ContourdeTwern Oud-Noord
kunnen u nuttige informatie verschaffen over
de hulp die in de wijk wordt aangeboden.
Zie ook de Sociale kaart Tilburg op pagina 6.

Coronavirus

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar kwetsbare mensen
terecht kunnen met vragen rond het
coronavirus. Het nummer is : 070 445 58 88.
Bij ContourdeTwern kunt u voor al uw vragen
terecht bij het Adviespunt : 013 549 86 46.

LANETTE Skin Institute
&
Hair Spa Clinic
ææ  huidverjonging
ææ  afslankmethoden

Helaas moeten door het Coronavirus ook vele
activiteiten worden afgelast. Alle vieringen
met Pasen van de Parochie Peerke Donders
zijn afgelast. De feesten en de braderie met
Koningsdag is afgelast.

ææ  huid- en haarverbetering
ææ  haargroeistimulaties

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

Tapijttegelhuis Tilburg
Altijd de laagste prijs!!

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

De strengere overheidsmaatregelen duren
voor zover we nu weten tot 1 juni.

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

€ 280,-

Tijdelijk bij aankoop
van een PVC vloer
deze

GRATIS
gelegd!

* Vraag naar de voorwaarden.

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

Let op: Wijkcentra en woonzorgcentra zijn
gesloten. Ook vele ondernemers moeten hun
deuren sluiten en organisaties die activiteiten
organiseren kunnen die ook niet uitvoeren.
Houd media en websites en Facebookpagina’s
in de gaten. Zie voor de wijk-Facebookadressen
op pagina 11 en woonzorgcentra-Facebookadressen
op pagina 8 en 9.

De redactie van de WTON wenst iedereen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd met
alle maatregelen i.v.m. het Coronavirus. En
hopelijk wordt u niet ziek, ook niet van het
eenzaamheidvirus. Vele spontane initiatieven
worden georganiseerd, kijk dus af en toe even
naar buiten.
Als iedereen zich zoveel mogelijk aan de
instructies van de Rijksoverheid houdt worden
de activiteiten in de wijk hopelijk weer snel
herpakt, dus: houd 1,5 meter afstand! Bent u
ziek of verkouden? Blijf dan thuis. Bij koorts
moet het volledige huishouden thuisblijven.
Bescherm uzelf en de mensen om u heen.
Hopelijk blijven u en uw naasten gezond.
Graag tot de volgende WTON van 20 mei.

10% 50+-korting

Boek nu: lanette.boekingapp.nl

Voor huid en haar
Voor Man en Vrouw
Sint Pieterspark 69

013 7857587

w w w.lane t t e .e u

Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong!
Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren.
Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!
Drie gratis proeflessen (t.w.v. € 30) op vertoon van
deze advertentie. Maximaal 1 bon per persoon.

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl
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FEBRUARI 2017
Ondernemers
in de wijk
EDITIE 4

OPLAGE: 14.150

Een bloem van Roos
Door: Monique van Houtum, Uitvaartbegeleiding
Het is deze maand drie jaar geleden. Ik was geroepen bij het overlijden van
een jonge vrouw, laat ik haar Roos noemen. Net veertig jaar, kortstondig
ziekbed en een gezin met drie kinderen en een echtgenoot. Alhoewel
ze heel erg verdrietig waren, wilden ze geen verdrietige uitvaart, maar
juist een zonnige, want Roos was altijd zonnig tot het laatste toe!

Last van lentekriebels

Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Schapenteek

Kunt u niet naar de winkel komen i.v.m. het
Coronavirus, wij bezorgen voeding of andere zaken
voor uw huisvriend ook thuis, zie onze Facebookpagina.

Vindt u het ook zo prettig om samen met uw huisdier van het mooie
weer te genieten? Trekt u er graag op uit met uw hond? Dit probeer
ik zelf ook regelmatig te doen! Helaas brengt het lenteweer ook met
zich mee dat we weer meer te maken krijgen met teken en daar wil
ik u toch graag even voor waarschuwen. Deze kleine vervelende
kriebelbeestjes worden langzaam weer steeds actiever en daar kunt
u zelf, maar ook uw hond, kat of konijn erg veel last van krijgen.

Van 6 t/m 12 april is het de Week van de Teek
De Week van de Teek wordt jaarlijks georganiseerd door landelijk
samen-werkende organisaties om hier extra aandacht aan te
besteden. Voor huis-diereigenaren als u en ik is het natuurlijk ook
erg belangrijk om meer te weten over de risico’s en het voorkomen
van tekenbeten. Wist u dat er ongeveer 820 tekensoorten bekend
zijn? In Nederland komen ongeveer 15 verschillende soorten voor,
waarvan de schapenteek de meest bekende is. Het aantal teken dat
gezien wordt neemt toe en zo nu en dan worden er zelfs nieuwe
soorten opgemerkt. U zult er dan ook vast niet van opkijken dat
het aantal tekenbeten in de laatste 10 jaar verdubbeld is.
Juist de meest voorkomende, de schapenteek, nestelt zich
graag in de vacht van onze honden en dit is niet geheel
zonder gevaar. Teken kunnen ziektes overbrengen, onder
andere de ziekte van Lyme en Babesiosis.
Deze gevaarlijke ziektes worden overgedragen door een beet van een geïnfecteerde teek. Gedurende de
eerste 12 uur is de kans op besmetting nog laag, maar daarna loopt deze al snel op. De ziekte van Lyme
geeft bij de hond symptomen zoals kreupelheid, welke na 2 tot 5 maanden zichtbaar worden. Honden
met een Babesia-infectie ontwikkelen bloedarmoede en de eerste verschijnselen hiervan treden na 2 tot 4
weken op. Daarnaast is ook de Hyalomma-teek (ook wel horrorteek of reuzenteek genoemd) opgedoken
in ons land, welke het zeer gevaarlijke Krim-Congovirus bij zich kan dragen.

De dienst was ook niet somber. Foto’s van vakanties, gezinsleven, Carnaval,
feestjes. Natuurlijk werd ook ”haar”
(vrolijke) muziek gedraaid… Girls
just wanna have fun…
Geluidssterkte op 10 en
iedereen herkende dit als
het nummer van Roos.
Toen kwamen we bij het
‘prentje’… maar een prentje
paste niet bij Roos. Maar wat dan?
Voortbordurend op het fleurige en zonnige
dat telkens terugkwam, opperde ik om
iedereen een bloembol te geven met daaraan
haar foto en een laatste groet. Dat vonden ze een
mooi idee en daarmee zijn ze volop bezig geweest
in de dagen tussen overlijden en uitvaart.… Het
hele gezin kon daaraan mee knutselen. Het werden
tulpenbollen en de foto van Roos werd er
met een fleurig lintje aan bevestigd.
En zo werden ze ook uitgereikt, tot
verrassing van de genodigden.
Het mooie is dat ik een tijdje terug
een vriend van Roos tegenkwam
die vertelde dat die tulp elk jaar
opkomt, en dat, als hij die tulp in de
lente boven ziet komen in zijn verder
bloemloze tuin, hij meteen weer aan Roos
terugdenkt met een glimlach om zijn mond…
Ik liep weg met het gevoel: dát is waarom
mijn vak zo dankbaar is… Uit een verdrietige
periode ook een mooie herinnering creëren.
Roos is niet de echte naam.

Adverteren in de WTON vanaf € 10,- (excl. btw)
Wilt u altijd vindbaar zijn voor de bewoners in uw wijk?
Adverteer in de WTON: vanaf € 10,- (excl.btw), inclusief uw contactgegevens op de wijkinformatiepagina, plaatsing van zelfgeschreven
artikelen en plaatsing op adverteerderswebsitepagina van de
WTON met link naar de website uw onderneming.

sselt
Ha oeseind
Gr straat
f
Hoe Theresia

Bouwm
eest
G
Besterd oirke erbuu
Loven

rt

Vooral in de voor teken populaire seizoenen is het verstandig uw huisdier dagelijks op teken te
controleren. Teken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden om de gezondheid van uw huisdier niet
onnodig in gevaar te brengen. Het liefst binnen 24 uur. Met handige hulpmiddelen zoals een tekenpen
of -haak kan de teek makkelijk, snel en veilig verwijderd worden. Wanneer uw huisdier geregeld teken
met zich meedraagt, is het goed om beschermende anti-tekenmiddelen te overwegen en ze daarmee
zoveel mogelijk te voorkomen. Teken zitten vooral in hoogstaand gras en struiken. U loopt al snel door
dit soort groen heen als u lekker aan de wandel bent. De beestjes hechten zich gemakkelijk aan uw kleding
of de vacht van uw hond en gaan zo op zoek
naar een plek op het lichaam waar ze zich
Abonnement op de WTON
vast kunnen bijten. Hoe klein dit beestje
ook is, onderschat niet hoeveel kwaad het
Ontvangt u de WTON niet omdat u een NEE-NEEsticker
kan aanrichten.
heeft of woont u buiten de wijk Tilburg Oud-Noord, maar
u wilt hem toch graag ontvangen en lezen?
Blijf alert op teken bij uw huisdier,
controleer regelmatig op de aanwezigheid
U kunt hem dan ophalen in de wijk- of woonzorgcentra in
van deze beestjes en vergeet vooral niet om
de wijk. Of u kunt een abonnement nemen op de WTON. U
samen van het lenteweer te blijven genieten!
betaalt € 2,- per editie, dit is € 14,- per jaar, vooraf te betalen.
(Op het moment dat u een abonnement aangaat, wordt de
jaarprijs berekend van het lopende jaar). U krijgt dan de
WTON rond de uitgavedatum bij u in uw brievenbus.

Hoe konden we dat realiseren?
We zijn rond de tafel gaan zitten en hebben de zonnige aard van Roos
in alles terug laten komen. De rouwkaart was een foto (zelf gemaakt
op een vakantie) van een veld vol zonnebloemen. Er werd aan de
genodigden gevraagd om één vrolijk gekleurde bloem mee te nemen om
rond de kist te zetten. De kist zelf werd in vrolijke tinten beschilderd.

Lente kriebels

Coronavirus

Pasen

Kleur de tekening
op pagina 9 in en
hang hem voor het
raam, zodat alle
werknemers in de
vitale beroepen
kunnen zien dat
de mensen in
Tilburg Oud-Noord
hen steunen.

APRIL/
MEI 2020
EDITIE 29
OPLAGE: 14.200

Koningsdag

VIERINGEN AFGELAST

ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST

De eerste voorjaarsgeluiden, vogels die weer ﬂuiten en de haan die weer kraait in het vroege
ochtendlicht. Dit doet denken aan de haan die drie keer kraaide toen Petrus had gezegd dat
hij Jezus niet kende, omdat hij bang was voor de vijanden van Jezus. Maar het is ook de haan
die kraait dat er een nieuwe dag komt, de dag van het paasfeest! Pasen is het vieren van een
nieuw begin, een nieuw leven.
Elkaar helpen is de bewoners van Oud-Noord
Dat vervelende Coronavirus laat de mensen
ook van hun beste kant zien. Vele acties worden niet vreemd. Van bestaande initiatieven als
in de wijk opgezet onder buren en bekenden. het Repair Café voor kleine reparaties aan uw
spullen, of Klein Karwei voor kleine klusjes en
Briefjes worden opgehangen in appartehulp in huis, wordt veel gebruik gemaakt.
mentencomplexen met aangeboden hulp.
Hulp bij de boodschappen of van andere aard.
pagina 12.
U kunt terecht bij uw medemens.
Ook sites als wehelpen.nl en de Facebookpagina’s van ContourdeTwern Oud-Noord
kunnen u nuttige informatie verschaﬀen over
de hulp die in de wijk wordt aangeboden.
Zie ook de Sociale kaart Tilburg op pagina 6.

Coronavirus

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar kwetsbare mensen
mensen terecht kunnen met vragen rond het
coronavirus. Het nummer is : 070 445 58 88.
Bij ContourdeTwern kunt u voor al uw vragen
terecht bij het Adviespunt : 013 549 86 46.

LANETTE Skin Institute
&
Hair Spa Clinic
æ huidverjonging
æ afslankmethoden

Helaas moeten door het Coronavirus ook vele
activiteiten worden afgelast. Alle vieringen
met Pasen van de Parochie Peerke Donders
zijn afgelast. De feesten en de braderie met
Koningsdag is afgelast.

æ huid- en haarverbetering
æ haargroeistimulaties

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

Tapijttegelhuis Tilburg
Altijd de laagste prijs!!

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

Let op: Wijkcentra en woonzorgcentra zijn
gesloten. Ook vele ondernemers moeten hun
deuren sluiten en organisaties die activiteiten
organiseren kunnen die ook niet uitvoeren.
Houd media en websites en Facebookpagina’s
in de gaten. Zie voor de wijk-Facebookadressen
op pagina 11 en woonzorgcentra-Facebookadressen
op pagina 8 en 9.
De strengere overheidsmaatregelen duren
voor zover we nu weten tot 1 juni.

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• Vinyl

€ 280,-

Tijdelijk bij aankoop
van een PVC vloer
deze

GRATIS
gelegd!

De redactie van de WTON wenst iedereen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd met
alle maatregelen i.v.m. het Coronavirus. En
hopelijk wordt u niet ziek, ook niet van het
eenzaamheidvirus. Vele spontane initiatieven
worden georganiseerd, kijk dus af en toe even
naar buiten.
Als iedereen zich zoveel mogelijk aan de
instructies van de Rijksoverheid houdt worden
de activiteiten in de wijk hopelijk weer snel
herpakt, dus: houd 1,5 meter afstand! Bent u
ziek of verkouden? Blijf dan thuis. Bij koorts
moet het volledige huishouden thuisblijven.
Bescherm uzelf en de mensen om u heen.

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt bij 13.500 huishoudens
bezorgd. Tarieven en formaten downloaden via
: persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
Vragen over abonneren of adverteren : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
• Projectstoﬀering

* Vraag naar de voorwaarden.

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

Hopelijk blijven u en uw naasten gezond.
Graag tot de volgende WTON van 20 mei.

10% 50+-korting

Boek nu: lanette.boekingapp.nl

VOOR HUID EN HAAR

VOOR MAN EN VROUW

Sint Pieterspark 69

013 7857587

w w w.lane t t e .e u

Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong!
Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren.
Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!
Drie gratis proeflessen (t.w.v. € 30) op vertoon van
deze advertentie. Maximaal 1 bon per persoon.

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl
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LANETTE Skin Institute & Hair Spa Clinic

Haaruitval bij vrouwen is geen uitzondering, helaas.

Haaruitval bij vrouwen kan op iedere leeftijd plaatsvinden, dus ook al
op je twintigste. En 50% van alle vrouwen krijgt te maken met perioden
van haarverlies. Het haarverlies kan plots zijn of heel extreem. Je haar
kan slap worden, futloos, het ´zit´ niet meer. Of erger: een serieuze
haaruitdunning – over het hele hoofd heen.

Breng beweging in je leven, kom dansen
Biodanza, wat is dat? Tanja (43), deelnemer

aan de Biodanza-avonden, vertelt: “Als
ik het mensen uitleg, dan heb ik het over
meditatief dansen en bewust bewegen.”
Misschien vind je mediteren niets. Maar
als je op een actievere manier tot jezelf
en je eigen essentie wilt komen, en je
wat zelfverzekerder wilt voelen, dan is
Biodanza misschien wat voor jou.
Tanja: “Twee jaar geleden ben ik begonnen
met drie proeflessen. Dit is standaard bij
Rivka. In drie sessies krijg je een goede
indruk of dit bij je past. De ene keer voel je
je anders dan de andere keer en dit heeft
ook effect op hoe de sessie op je uitwerkt.”

Maar ik merk dat ik meer over mezelf ontdek als ik over die hobbel ga. Zo ben ik door
Biodanza zekerder geworden over mezelf.
Ik ben zoals ik ben en dat is goed. En dat de
dingen die ik doe goed zijn zoals ze zijn.”
Moet je kunnen dansen om mee te doen?

“Nee, helemaal niet”, zegt Tanja. “Naar
mijn mening kan iedereen dansen. De
ene kan wellicht wat meer ritme houden
dan de ander, maar het gaat om het
bewegen. Pasjes leren is niet nodig, het
gaat om het plezier in de muziek, in de
beweging en in het contact met anderen
op de dansvloer. Als je schroom hebt om
jezelf aan anderen te laten zien, dan is het
Er wordt bewust niet gesproken over lessen denk ik heel goed om eens te proberen.
of een cursus. Het gaat bij Biodanza om de
Je ervaart hoe het is om vanuit je eigen
beleving. De sessies worden verzorgd door bewegingswens je koers op de dansvloer
te bepalen en met anderen samen te
Rivka Bergshoeff van Dansbeleving.
dansen. Op den duur voel je steeds vrijer
Een Biodanza-avond duurt circa 1,5 uur en
in je beweging en durf je steeds meer
heeft een vaste opbouw met een goede
jezelf te laten zien. Dat werkt ook buiten
balans tussen inspanning en ontspanning.
De muziek is zeer gevarieerd: pop, rock, jazz, de dansvloer door. Misschien ontdek je
een kant van jezelf die je nog niet kende.”
klassiek, modern, Zuid-Amerikaans,
Afrikaans en meer.
Rivka Bergshoeff: We hebben inmiddels een
Tanja heeft door Biodanza meer zelfleuke groep, maar nieuwe deelnemers zijn
vertrouwen gekregen. “We hebben een
welkom. Binnenkort komt er ook een nieuwe
fijne groep, waarin alles kan. Het bewegen
(dansen) op muziek is intuïtief. Meestal krijg groep voor de leeftijden 18-28. Danservaring
je een bepaalde opdracht mee, maar hoe je of bepaalde vaardigheden zijn niet nodig!
die uitvoert (de dans zelf) is eigen interIn samenwerking met Feniks Tilburg houdt
pretatie. Dit voelt af en toe wat vreemd.
Rivka Bergshoeff Biodanza-avonden op de
woensdagen in MFA De Poorten. Aanvang
20.00 uur, kosten: € 25,- voor 3 introductielessen. Eerst aanmelden via de website
: www.dansbeleving.nl of per e-mail
: info@dansbeleving.nl

Let op: Wijkcentra gesloten.

Feest bij Spijkers Fietsen
Sinds 1945 is Spijkers
Fietsen een begrip in
Tilburg en omstreken.
Waar opa Janus
Spijkers na de oorlog
zijn dromen achterna
ging, is het bedrijf
inmiddels uitgegroeid
tot befaamde
fietsspeciaalzaak.
Van generatie op
generatie is het al 75
jaar tijd voor Spijkers
Fietsen. Deze mijlpaal
wordt gevierd
met spetterende
jubileumacties voor
jong en oud!
Ga naar : www.spijkersfietsen.nl/jubileum en ontdek de actiemodellen en winacties.

Logisch dat je je heel ongerust maakt. Het kan best zijn dat je omgeving, kapper en
huisarts inbegrepen, vindt dat je zeurt omdat je op het oog (nog) zo veel haar hebt. Wij
horen dit vaak. Maar zelf merk je het ’t beste. Haaruitval kan je zelfbeeld aantasten,
onzeker maken, stress veroorzaken en diverse emotionele reacties oproepen.
Haargroei en haaruitval bij vrouwen is nooit een continu proces maar heeft een wisselend
beloop. Bij vrouwen dunt het haar uit, de haargrens schuift niet op, er ontstaan geen
inhammen. Opvallend is dat niet alle haren meer even dik zijn, er zijn dunnere en dikkere
haren. Zonder behandeling is het éénrichtingsverkeer, het haar wordt dunner, maar uit
zichzelf niet meer dikker. Na een periode van heel weinig haarverlies (een stuk minder
dan honderd haren per dag) volgt gewoonlijk een periode van meer haarverlies. (Meer
dan honderd haren per dag.) Meestal in het voor- en najaar, een soort “rui” periode.
Heb je langdurig, langer dan zes weken,
last van haaruitval (gemiddeld meer
dan honderd haren per dag) dan is het
mogelijk geen normale rui meer.
Gelukkig is haaruitval bij vrouwen goed te
behandelen. Meestal is de haarwortel zelf
niet dood, maar is deze van slag en minder
actief. Je merkt dit als haarverlies, slap en
futloos haar en minder haarvolume. Als je
de haarwortels op de juist wijze stimuleert,
herstelt dit alles gelukkig weer: minder
haaruitval, meer haargroei, meer volume,
steviger haar, glanzender haar. Het herstel
kan op verschillen manieren gestimuleerd
worden, afhankelijk van de oorzaak.
Lanette Skin Institute & Hair Spa Clinic,
Sint Pieterspark 69, helpt u de juiste oorzaak
te vinden en de daarbij meest geschikte behandeling. Dit is afhankelijk van de oorzaak en
de conditie van de haarwortel. Vraag gratis een
intakegesprek aan voor de juiste behandeling.
: 013 785 75 87 : www.lanette. eu

10% kortingsbon* op een
behandeling bij

LANETTE Skin Institute &
Hair Spa Clinic

Wij zijn een professioneel cosmetisch
specialist voor al uw cosmetische huid- en
lichaamsproblemen.
Wij werken uitsluitend met CE-gekeurde
producten en FDA-goedgekeurde apparatuur.
Boek nu : lanette.boekingapp.nl

*geldig voor alle behandelingen op
: lanette.eu maar niet geldig op lopende
acties. U ontvang de korting bij inleveren bon
Vanwege de nieuwe richtlijnen van de overheid
tijdens het afrekenen. Geldig t/m juli 2020.

zijn wij tot nader order gesloten, zie website.

Tips van Spijkers Fietsen

Actieradius e-bike te vergroten

De start van de lente is het ideale moment om je fietsroutines weer op te pakken. In de
heerlijke voorjaarszon wil je natuurlijk zo lang mogelijk blijven fietsen met een volle
accu. Volg onderstaande tips op en haal het maximale uit je fietstocht.
Ga met een volle accu van start
De meest voor de hand liggende tip is starten met een volle accu. Zorg dat je een dag van tevoren je accu volledig oplaadt om te voorkomen dat je de afstand van je fietsroute niet redt.
Neem zo min mogelijk bagage mee
Ga je een dag op pad, dan neem je graag wat bagage mee. Het gewicht dat je meedraagt
is echter van invloed op de actieradius. Hoe lichter de bepakking, hoe langer je vooruit
kunt met een volle accu. Bedenk dus van tevoren wat je net zo goed thuis kunt laten.
Trap mee om energie te besparen
Fiets je een stuk bergafwaarts of met de wind mee? Kies voor lichte trap-ondersteuning
om de accu minder te belasten. Dit betekent wel dat je zelf een tandje bij moet zetten
om op snelheid te komen en te blijven.
Zorg voor goed onderhoud
Het is altijd van groot belang om je fiets goed te onderhouden. Hetzelfde geldt voor je
e-bike. Wat veel mensen niet weten, is dat je accu achteruit gaat als je hem een tijdje niet
gebruikt. Zorg dus dat je e-bike in beweging blijft, door af en toe op de fiets te stappen
tussen je geplande fietstochten door. Laat je accu bovendien nooit helemaal leeg lopen.
Dit kan de accu beschadigen en de levensduur verlagen.
Laat je adviseren door Spijkers Fietsen
Spijkers Fietsen helpt je graag bij het kiezen van de juiste e-bike.
Ga alvast naar : www.spijkersfietsen.nl en bekijk een greep uit het assortiment. Tot en
met 17 mei krijg je bij aanschaf van een elektrische Batavus fiets een grotere accu gratis.

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160
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Activiteiten in de wijk(centra)
Let op: i.v.m. het Coronavirus zijn de wijkcentra gesloten.
Houd media en websites en Facebookpagina’s in de gaten.
Zie Wijk-Facebookpagina’s op pagina 11.

Maak werk van jezelf bij Feniks!
Muziek met je kind
9.15 tot 11.00 uur, wekelijks, 7 bijeenkomsten.
Door muziek en dans worden spelenderwijs
zintuigen en motoriek gestimuleerd en de
onderlinge band met je (klein)kind verstevigd
o.l.v. een professionele docent van Factorium.
Klussen in huis
19.00 tot 20.30 uur, wekelijks, 8 bijeenkomsten.
Voor alle vrouwen met twee linkerhanden!
Klussencursus waar je alles leert over de
meest voorkomende klussen in en rondom
huis, zoals fietsband plakken, elektriciteit,
schilderen etc.
Van vreemd naar
vriendschap
14.30 tot 16.30
Mans Genoeg
uur, wekelijks, 7
Donderdag 16 juni, 20.00 tot 21.30 uur,
bijeenkomsten.
de Kennismakerij (LocHal), gratis.
Wil jij gezellig
contact met
anderen en wil
je leren hoe je
daarin zelf de
eerste stap kunt
nemen? In deze training voor zowel
mannen als vrouwen wissel je ervaringen
uit met anderen en zet je stappen om echt
contact te maken. Je leert bijvoorbeeld
meer over nieuwe contacten maken, jouw
meerwaarde als vriend(in) en samenwerken.
Kijk op onze website voor de startdata en
de laatste informatie over de cursussen

Ben je geïnteresseerd in
mannen-emancipatie?
Kom dan 16 juni naar de Kennismakerij
in de LocHal. Thema-avond over
gender en diversiteit. Wat zijn vastgeroeste normen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid? Hoe worden mannen
daarin beperkt en hoe kunnen we daar
gezamenlijk verandering in aanbrengen?
Hoofdgast is theatermaker Rikkert van
Huisstede, bekend van de succesvolle en
spraakmakende theatervoorstelling
‘Boys won’t be boys’. Iedereen is welkom!

Voor de cursussen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Alle cursussen en trainingen bij
Feniks zijn gratis voor nieuwe deelnemers die het minimumloon of minder verdienen.
Heb je eerder meegedaan dan is de Meedoenregeling van toepassing. Meer informatie
op de site : www.fenikstilburg.nl of voor vragen hierover en de cursussen mail
: info@fenikstilburg.nl of bel Feniks : 013 542 18 96. Ook kunt u aanbellen of
binnen lopen bij Feniks Emancipatie Expertise Centrum aan de NS Plein 17. Graag tot
ziens bij Feniks! Helaas is Feniks i.v.m. het Coronavirus gesloten, met eventuele vragen
kan je bij ons terecht door te bellen of te mailen en het nieuws
de website.
dmpvia
administratie
dmp administratie
Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
dmp administratie
Eikstraat
14, 5038 MP Tilburg
dmp
administratie
telefoon
Dorith Looijkens Bierings RBc 06 54 39 12 21
telefoon
06
54 39 12 21
Eikstraat 14,Dorith
5038 MPinfo@dmp-administratie.nl
Tilburg
Looijkens Bierings RBc
telefoon 06 54 39 12
21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl
info@dmp-administratie.nl
Eikstraat
14, 5038 MP Tilburg
www.dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

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

ingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie
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Stichting Alleen op deze aarde
zet zich in voor eenzame mensen
Uit een recent onderzoek van de gemeente Tilburg blijkt dat veel mensen eenzaam zijn,
in alle leeftijdsgroepen. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben,
maar ook komen door een opeenstapeling van factoren. Contacten kunnen veranderen
of verloren gaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt.
Zoals ziekte, verlies van partner door echtscheiding of overlijden, of het verlies van
werk en inkomen. Zo kunnen ook ‘anders’ zijn, persoonlijke eigenschappen of je
verwachtingen, gevoelens van eenzaamheid geven.
Mensen die moeite hebben met rondkomen, lopen een groter risico met
eenzaamheid te maken te krijgen. Veel
sociale activiteiten kosten iets: een
terrasje, een treinreis, een cadeautje op
de verjaardag, winkelen of bezoek iets
lekkers bij de koffie aanbieden. Als je weinig
geld hebt, kan je bewust of onbewust
besluiten activiteiten uit de weg te gaan.

Waarom is Stichting
Alleen op deze aarde opgericht?

Frans van de Moosdijk, oprichter van de
stichting, ervaarde toen hij 16 jaar was zijn
eerste kerst alleen. Dit wilde hij nooit meer
meemaken, en met deze gedachte heeft hij
later de stichting opgezet. Aanvankelijk
alleen om op eerste kerstdag iets te kunnen
organiseren voor alle mensen ouder dan
vijftig jaar, die zich eenzaam voelen tijdens
Als mantelzorg een groot beslag legt op je
de kerst. Dit evenement, de ‘Kerst-in’,
tijd en capaciteiten blijft er weinig ruimte
bestaat nog steeds, maar inmiddels zijn er
over om sociale contacten te onderhouden. vele andere activiteiten bijgekomen.
Maar er speelt meer. De relatie met de
Zie ook : www.alleenopdezeaarde.nl
verzorgde kan door de mantelzorg
Frans: Onze missie is eenzame mensen
onevenwichtig worden.
opsporen en hun eenzaamheid verminderen.
Dit doen we in eerste instantie in Tilburg en
Een verhuizing kan een grote impact
hebben op je sociale leven. Buren zijn vaak omgeving en met name onder ouderen, bij
een belangrijk sociaal contact in de directe wie de eenzaamheid het hoogst is. Maar we
benadrukken dat mensen van alle leeftijden
omgeving. Je moet een nieuw sociaal
welkom zijn bij ons.
netwerk in de buurt opbouwen.
Met elkaar komen we er wel uit!
Het contact met oude buren en kennissen
kan verwateren.
Voor meedoen aan activiteiten St. Aoda
Mensen die gepest worden lopen een groot eerst aanmelden bij: Frans van de Moosdijk
risico op eenzaamheid en sociaal isolement. : 06 29 06 06 02
of : eenzaamvolwassen@gmail.com
In plaats van gezelligheid, wederzijds verDe activiteiten vinden plaats in
trouwen en gevoelens van erbij te horen,
Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50,
leiden de contacten met anderen tot pijn,
: 013 542 63 47 : www.cafebierings.info
verlies van zelfvertrouwen en angst.
Voor veel mensen met
autisme is het
maken en onderhouden van sociale
contacten met mensen
buiten het eigen
gezin en familie
een uitdaging. De
meeste mensen met
autisme hebben
goede contacten met
familieleden. Maar
onderzoek laat zien dat
ongeveer 60 procent
niet of nauwelijks
contacten heeft met
leeftijdgenoten, zoals
vrienden of kennissen.

Gezellig samen eten tijdens een uitje van Stichting Alleen op deze aarde

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

5

Kinder

april/mei 2020

Thuis in
Theresia

Theresia-platform als
APP op uw
telefoon of tablet!

Kindercampus
Oculus,
helpen en van
elkaar leren
Op kindercampus Oculus bieden we
opvang en onderwijs aan kinderen van
0-13 jaar. We vinden het belangrijk
om elkaar te helpen en te leren van
elkaar. De kinderen van groep 8
lezen bijvoorbeeld voor bij de peuters
en kleuters, of helpen de kinderen
van groep 3 en 4 bij het lezen.

Op een handige manier kunt u dagelijks alle informatie over de wijk
Theresia via een ‘app’ op uw smartphone of tablet raadplegen.
Via onderstaande stappen moet het iedereen lukken om deze ‘app’ van het
webplatform aan te maken.
(In dit voorbeeld hebben we een iPhone gebruikt, maar ook met uw Android
smartphone en iPad of tablet werkt het op soortgelijke wijze.)

Tutor lezen. Wat doen we?
Kinderen van groep 8 helpen kinderen
van groep 4 lezen en met zijn tweeën
een werkboek maken. We helpen
twee kinderen in een half uur.
Waarom doen we het?
Omdat je kinderen helpt met beter
leren lezen en om ze dingen te leren.
Ook om de leraren te helpen.
Groetjes Jip

Hoi,
wij zijn Britt en Ceylin uit groep
8 van Kindercampus Oculus. Wij
lezen voor bij de peuters, we
doen het om de week. We vinden
het heel leuk om te doen. De
peuters vinden het ook heel leuk
als wij voorlezen. Ook al waren
het peuters, we vonden het best
wel spannend in het begin, maar
ze luisterden wel heel aandachtig.
Soms praatten ze er wel een
beetje doorheen, maar dat viel
wel mee. Toen we klaar waren
wilden ze niet dat we weggingen.

Plaatje 1:

Groetjes Britt en Ceylin

drukken komt u voortaan direct binnen het platform.

Open www.wijktheresia.nl op uw telefoon of tablet via de
webbrowser. Onder -of bovenin zit het ‘uitgang’-symbooltje
e
waarmee u de website kunt delen of transporteren (zie rode
pijl). Druk hier op.
Plaatje 2:
Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a.
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-

2

en
scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken
om deze optie te vinden.
Plaatje 3:
Het symbooltje van ‘Wijktheresia’ heeft zich nu als ‘app’ op
uw beginscherm geplaatst. Handig, want door hier op te

Buitenbedje

3
De wijkraad van Theresia ziet u als

Op de babygroep van kinderdagopvang Norlandia
Het Spoor hebben we een buitenbedje in onze
natuurtuin staan. Hierin kunnen de kinderen lekker
slapen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
kinderen buiten een diepere slaap kunnen pakken,
waardoor ze beter ‘opgeladen’ kunnen worden en
dus uitgeruster wakker worden. Door de fluitende
vogels of de wind werkt dit ook als
een vorm van relaxen. Sommige kinderen hebben
het nodig om zich met wat lichtelijk gehuil of
gemopper in slaap te brengen. Wij als pedagogisch
medewerkers hebben zicht op dit buitenbedje en
hebben het raam tegenover dit bedje dan ook
openstaan wanneer er kinderen in gaan slapen.
Dit is uiteraard altijd met toestemming van de
ouders van deze kinderen.
Hoe zit het dan met warmte of kou? We gebruiken het bedje tot een temperatuur
van +25 graden tot -5 graden. Met de kou hebben wij extra dikke slaapzakken
en een lekker warme deken om aan te trekken en mee naar bed te nemen.

Hoor je dus eens een huiltje als je langs ons kinderdagverblijf loopt...
dan weet je nu dat dat waarschijnlijk uit ons buitenbedje komt.
Slaap lekker kleine kindjes, zzzzzzz….
Liefs van de Boemel Babygroep van Norlandia Kinderopvang het Spoor

bezoeker graag tegemoet en hoopt dat
u ook berichten gaat lezen en plaatsen
op het digitale wijkplatform!

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van
Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners,
-verbinders, -professionals en andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze
met elkaar in contact te brengen en te
houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

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

1

Leerlingen monteursopleiding Innovam ●
Cliënten uit de Zorg ●

Reparatie - APK - Onderhoud van alle merken

www.wijktheresia.nl
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Hulp bij uw Hulpvragen

Claudia van der Waal: omdat de redactie vragen kreeg van buurtbewoners over waar er naar
hulp kan worden gevraagd in Tilburg, bij deze nog een keertje de Sociale kaart van Tilburg
die de Wijkraad Loven-Besterd in oktober 2017 in de WTON heeft gepubliceerd. Er is zoveel
mogelijk gecontroleerd of het nog up-to-date is, en aangevuld, maar het is niet compleet.
Ook hier vele aflastingen activiteiten of sluiting organisatie, maar contact leggen kan ook via
e-mail of telefoon. Hopelijk heeft u hulp aan deze lijst en vermelde informatie en websites.

Sociale kaart Tilburg

Algemene hulpsite Tilburg: T Helpt.: www.t-helpt.nl
Hieronder vindt u hulporganistaties o.a. betrokken bij Tilburg Oud-Noord.

Soort probleem Instelling

Informatie

Financieel: Stichting Tilburgse
Geen eten in huis Voedselbank
Schulden
Bureau Schuldhulpverlening
Nibud
Diversen
Aanvullingen
Gemeente Tilburg
Belastingdienst
Voor school en
Kinderen
vrijetijdsbesteding
Jong Nederland
Stichting Jarige Jop
Kinderadviesraad
ZorgSaam voor Jeugd
Studenten met een
beperking
Materieel:
Vincentiusvereniging
La Poubelle
Kringloop Tilburg
Tante Pollewop

www.tilburgsevoedselbank.nl

Diverse
Psychisch:

Sensoor
GGZ
InloophuisMB (kanker)
Zorgbelang

www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/schulden
www.zelfjeschuldenregelen.nl, www.nibud.nl, www.berekenuwrecht.nl
www.schuldinfo.nl
www.tilburg.nl/inwoners/belastingen/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen
www.toeslagen.nl
Stichting Leergeld Tilburg, www.leergeld.nl/tilburg
www.jongnederlandasg.nl, www.jongnederlandlb.nl
www.stichtingjarigejob.nl, www.tilburgsevoedselbank.nl
www.kinderadviesraadtilburg.nl
www.zorgsaamvoorjeugd.nl
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/
omstandigheden/functiebeperking/voorzieningen/financien
www.vincentiustilburg.nl
www.kringlooplapoubelle.nl
www.kringlooptilburg.nl
www.tantepollewop.org
www.gratisafhalen.nl, www.marktplaats.nl, repaircafe.org,
kleinkarwei@contourdetwern.nl
www.sensoor.nl, De Luisterlijn: 0900 07 67 of 013 544 15 44
www.ggzbreburg.nl
www.inloophuismiddenbrabant.nl
www.zorgbelang-brabant.nl/contact

Sociale kaart Tilburg
Eenzaamheid

013 549 86 46
Wijkcentra ContourdeTwern www.contourdetwern.nl, Adviespunt:
zie p. 11, 15 (Facebookp.’s) en 16
Ronde Tafelhuis
De Vriendschapsbank
MST
Kerken met stip
inlooplunch
Landelijk
St. Aoda
Resto-013
Blauwe Maan

www.rondetafelhuistilburg.nl
www.contourdetwern.nl/vriendschapsbank
www.rooihart.org
www.kerkenmetstip.nl/parochie-peerke-donders
www.parochiepeerkedonders.nl/zorg/inlooplunch
www.eentegeneenzaamheid.nl
www.alleenopdezeaarde.nl
www.resto-013.nl
Relatie:
www.blauwemaan.nl
www.slachtofferhulp.nl/geweld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
Huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/noord-brabant
www.veiligthuismiddenbrabant.nl
Buurtbemiddeling
www.buurtbemiddelingtilburg.nl
www.kbo-brabant.nl, www.kbo-brabant.nl/zoek-kbo/?naamAfdeling=
Ouderen:
KBO
KBO Hasselt-Goirke, KBO Groeseind, KBO Theresia,
Senoir 5.0: www.stadstuintheresia.nl/16-senior5-0-lid-worden
Zonnebloem
www.zonnebloem.nl/regio-tilburg
www.korrelatie.nl, www.ouders.nl, www.home-start.nl,
Kinderen:
Opvoeden
jeugdzorginbrabant.wordpress.com/centrum-jeugd-en-gezin
Jongeren:
Bureau Jeugdzorg
www.jeugdbeschermingbrabant.nl
R-Newt
r-newt.nl/locatie/the-dizz
Jongeren Pastoraat Noord
www.parochiepeerkedonders.nl/aanbod/jongeren
Huisvesting: SMO-Traverse
www.smo-traverse.nl
RIBW
www.brabantzorg.net/brabantzorg/organisaties/RIBW-Brabant
Algemeen: We helpen
www.wehelpen.nl
Feniks (vrouwen)
www.fenikstilburg.nl
Hasselt-Goirke-Bouwmeesterbuurt, Theresia, Loven-Besterd,
Wijkraden
wijkorganisatie de Ring,
zie p. 15
IMW
www.imwtilburg.nl
Rode Kruis
www.rodekruis.nl Coronahulpvraaglijn: 070-4455 888
geloof:
El-Feth Moskee Tilburg
www.el-feth.nl/activiteiten
Parochie Peerke Donders parochiepeerkedonders.nl/agenda
Juridisch:
Rechtswinkel Tilburg
www.rechtswinkeltilburg.nl

Al deze websites makkelijk aanklikken? Download Wijkkrant Tilburg Oud-Noord editie april/mei 2020: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord en klik de websites aan in de pdf.

Spoorpark in Beeld

!Oproep: Maak jij wel eens een fantastisch leuke foto in het Spoorpark? En heb je daar ook een
bijzonder, grappig of interessant verhaaltje bij? Stuur het voor de nieuwe rubriek ‘Spoorpark in Beeld’
naar : redactie@spoorparktilburg.nl. Wij zijn benieuwd naar jouw belevingen!

Na de opening van het Spoorpark is het Bouwcafé overgegaan in het Spoorparkcafé, dat
voortaan 1x per kwartaal plaatsvindt. Op 13 mei 2020 is er weer een bijeenkomst gepland,
iedereen is welkom! Houd de agenda op de website in de gaten voor de invulling van de avond.

2e Spoorparkcafé 2020. Kom ook!

Op 29 januari was het eerste Spoorparkcafé
van 2020. Daarin deelden de organisatie
achter de Kempentoren (de Torenbouwers)
en Dirk de Leeuw & Bas van Hoof van het
T-huis hun ervaringen van de eerste weken
van hun openstelling. De Stadscamping
informeerde de buurt over de geplande
Roadburn-camping in April. Voor details
check : www. stadscampingtilburg.nl

Parkmanager Sophie Peters nam de rest
van de evenementenkalender
door. Inmiddels is daar nu heel veel
verandering in gekomen; bekijk
https://spoorparktilburg.nl/agenda/
voor de actuele stand van zaken.
Tal van vragen uit het aanwezige
publiek werden beantwoord. Kijk
voor het hele verslag op : www.
Parkmanager Sophie Peters aan het
spoorparktilburg.nl/hoge-opkomstwoord tijdens het eerste Spoorparkcafé.
bij-eerste-spoorpark-cafe-van-2020

Gevolgen Corona ook in het Spoorpark
merkbaar
We houden de richtlijnen van het RIVM en
de Overheid goed in de gaten en houden u
via onze website en sociale mediakanalen
zoveel mogelijk op de hoogte. Mochten er
ontwikkelingen zijn dan vindt u ze daar!
: www.spoorparktilburg.nl
www.facebook.com/spoorparktilburg
Restaurant het T-Huis is inmiddels gesloten,
evenals het complex van Beach Tilburg en
Scouting Esjeeka en de Urban BSO. Op
Stadscamping Tilburg vond o.a. de NLdoet
dag geen doorgang en de camping voor het
NK Skateboarden is geannuleerd.
Zondag 22 maart is besloten om voor de
gezondheid en veiligheid van alle mensen
tot nader order het Spoorpark te sluiten.
Voor nu, wees voorzichtig en blijf gezond!

IJsselstein

Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00
Openingstijden: maandag t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur.
Het hele jaar open; dat zijn in 2020:

366 dagen!

ari 1, 2020

door: Michel Brabers
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GEMEENTENIEUWS

Resultaten wijktoets GoirkeHasselt-Bouwmeesterbuurt
Alle buurten van Tilburg zijn
weer onderzocht met de wijktoets. Veel huishoudens hebben
hiervoor het zogenoemde
Lemononderzoek ingevuld in het
najaar van 2019. Dit onderzoek
is verspreid onder 50.000 huurders en woningeigenaren
in Tilburg.
In grote lijnen is de uitkomst van
het onderzoek voor Oud-Noord
positief. Alle buurten in dit gebied
scoren een dikke voldoende. In
Oud-Noord zetten veel bewoners
zich in voor hun buurt. Denk aan
de jaarlijkse Halloweenviering, de
muurschilderingen, de gezamenlijke moestuinen, kinderboerderij
Kerkibo, het Kindereiland. En
natuurlijk het pas geopende initiatief waar de wijkraad ook hard
aan heeft gewerkt: de huiskamer
aan de Oranjerie. Hier kunnen
bewoners uit Kasteel-Noord drie
dagen in de week terecht voor
een kop koffie etc.
Lagere scores
Er zijn vier buurten in Oud-Noord
die op één of meerdere onderde-

Voelt u zich veilig naast
een hennepkwekerij?

len lager scoren dan het Tilburgse
gemiddelde. Textielbuurt West
scoort op de onderwerpen
sociaal, fysiek en veilig onder het
gemiddelde; Kasteel West op sociaal en fysiek; Textielbuurt Oost
op sociaal en Pastorieklamp West
op fysiek en veilig.

Schrikbarend veel wietbranden beginnen in woonhuizen, vaak door ondeskundig aangelegde installaties. De schade van een wietbrand is doorgaans
groter dan bij een 'gewone' brand. Een uitslaande
brand verspreidt zich vaak naar andere woningen
en bedreigt zo uw veiligheid.
Verder bezorgen kwekerijen de omgeving overlast
door lekkages, schimmel, stank en stroomstoringen.
Hennepkwekerijen kosten de samenleving veel geld,
omdat jaarlijks voor zo'n 200 miljoen euro illegaal
stroom wordt afgetapt. Maar ook vanwege uitkeringsfraude, belastingontduiking en verzekerings- en
hypotheekfraude.

De Lemon cijfers geven aan dat
van alle onderwerpen vervuiling
nog steeds de laagste rapportcijfers krijgt (gemiddeld een 4,5).
Verder valt op dat met name de
betrokkenheid van de bewoners
en de ontwikkeling van de buurt
laag scoren.

Mede dankzij signalen uit de buurt ontruimen we
in Tilburg jaarlijks ruim honderd kwekerijen. Meld
het dus altijd als u een vermoeden heeft van een
hennepkwekerij.
Waaraan herkent u een hennepkwekerij?
• Stankoverlast door een vreemde lucht;
• Afgeplakte ramen en deuren, of gordijnen die
altijd dicht zijn;
• Roosters op opmerkelijke plaatsen, zoals aan de
gevel of het dak;
• Condens op de ramen, warme muren, sneeuwvrije
daken;
• Kunstlicht (gloed van felle lampen) dat altijd blijft
branden;
• Stroomstoringen (knipperende lampen);
• Woning maakt een verlaten indruk. Er is zelden
iemand aanwezig of korte tijd op vaste tijdstippen.

Meedenken
De komende periode gaat de
gemeente voor alle wijken een
wijkagenda maken. De bedoeling
is dat deze eind 2020 klaar zijn.
Wilt u namens uw buurt meepraten over waar we met zijn allen
aan zouden moeten werken,
dan kunt u zich aanmelden bij
Natascha Verhaaren, omgevingsmanager Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt (contactgegevens
onderaan de pagina).

Fruittuin Edmond Meeliserf
Kruisbes
Ribes uva-crispa
Appelboom
Malus domestica 'Elstar'
18-20 dk
Laagstam (zelfbestuivend)

Kersenboom
Prunus a. 'Regina'
20-25 dk
Hoogstam 2,20 m

Perenboom
Pyrus cal. 'Conference'
18-20 dk
Laagstam (zelf bestuivend)

Diamant-groep Groen Xtra

Bestaande bomen
Pyrus calleryana 'Chanticleer'

5,0
0m

Blauwe bes
Vaccinium corymbosum

Oproep

Doornloze braam
Rubus frut. 'Thornless Evergreen'

Rode aalbes
Ribus rubrum 'Rovada'
Celtis occidentalis
18-20 dk

Hopo veld

Juglans regia
18-20 dk

Fruittuin - Edmond Meliserf

Schaal 1:250

Er komt een kleinschalige pluktuin op het Edmond Meeliserf. Op het
grasveld worden fruitbomen en vruchtdragende struiken geplant.

Maatregelen vanwege
coronavirus
Sinds eind februari heeft Tilburg te maken met het
coronavirus. Er worden steeds meer landelijke,
regionale en lokale maatregelen genomen om de
gevolgen van dit virus te beperken.
Ondertussen gaat de gemeentelijke dienstverlening
zo veel mogelijk door. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor
de dienstverlening van Werk en Inkomen. Verder zijn
er speciale maatregelen voor ondernemers en er zijn
verschillende initiatieven in de stad om elkaar te helpen. De laatste informatie hierover staat op tilburg.nl.
De landelijke richtlijnen zijn te vinden op de websites
RIVM.nl en rijksoverheid.nl. Iedereen in Nederland
wordt gevraagd deze op te volgen. Samen zorgen we
voor elkaar.

Vraagt u zich wel eens af wat u
zou kunnen doen om uw buurt
te verbeteren? Als u daar een
idee over heeft, nodigen wij u bij
deze uit om contact op te nemen
met één van onderstaande mensen van de gemeente. Als u het
prettig vindt, kunnen we ook bij
u langskomen of samen een kop
thee of koffie drinken bij één van
de wijkcentra of ontmoetingsplekken in de buurt.
A

3

v.l.n.r.: Inez Ratovac, Paul van Esch,
Jaap Quispel en Natascha Verhaaren

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

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

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

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

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Woonzorgcentrum
Den Herdgang

Alle locaties van De Wever zijn voor onbepaalde tijd
gesloten voor bezoek en deelname activiteiten. Ook de
restaurants zijn gesloten. Kijk op de website van
De Wever : www.dewever.nl of de Facebookpagina’s
van de locaties.

Berlagehof 60
5041 JS Tilburg
013 583 18 00

Paaslekkernij van de ING voor de bewoners van
Den Herdgang.

Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden:
013 583 18 55
Vrijwilligerswerk?
Informeer vrijblijvend bij welzijn:
013 583 18 50
c.olieslagers@dewever.nl

april/mei 2020

Dank jullie
wel voor al
jullie lieve
steunbetuigingen,
mooie kaarten,
bloemen, taarten
en muziek op
alle locaties. We
hebben er erg veel
steun aan en het
personeel en onze
bewoners weten
dat erg te
waarderen.

De kaarten worden bekeken in Padua.

De kaarten worden bekeken in Joannes Zwijsen.

Applaus voor alles en iedereen
die strijdt tegen het Coronavirus!
Voor alle mensen met een vitaal beroep.
De mensen die een cruciale rol vervullen
in het draaiende houden van de maatschappij. We kunnen niet zonder zorgpersoneel, nutsvoorzieningen, telecom,
supermarkten, schoonmakers, de
logistieke sector die het vervoer
verzorgd voor de bevoorrading van o.a.
levensmiddelen en medicijnen en de
bezorgers van uw eigen wijkkrant.
En dan mogen we ook niet vergeten de
vrijwilligers in de zorginstellingen, de
vrienden, buren en andere behulpzame
mensen die de kinderen van deze mensen
opvangen en boodschappen doen voor
hen die het niet kunnen vanwege werk
of gezondheid.
Dank u allemaal, dit applaus is voor u.

- Tot doel heeft om geld in te
zamelen om het leven van onze
bewoners te veraangenamen,

I.V.M. DE UITBRAAK EN DE
BESTRIJDING VAN HET
CORONAVIRUS HEEFT DE
WEVER HELAAS DE
MAATREGEL MOETEN NEMEN
OM ALLE WEVER LOCATIES TOT
NADER ORDER TE SLUITEN.
WIJ BETREUREN DEZE
MAATREGEL TEN ZEERSTE,
MAAR ACHTEN DIE TER
BESCHERMING VAN ONZE
BEWONERS EN BEZOEKERS,
NOODZAKELIJK. BINNEN DEZE
MAATREGEL ZIJN OOK AL ONZE
VASTE WEEKACTIVITEITEN EN
ANDERE ACTIVITEITEN TOT
NADER ORDER

IN HET BELANG VAN ONZE
BEWONERS EN MEDEWERKERS
VRAGEN WIJ OM UW
MEDEWERKING. DANK ALVAST
VOOR UW BEGRIP.

- zij daarvoor o.a. een rolstoebus
exploiteren en een duo fiets
bezitten,
- deze middelen aan onderhoud
onderhevig zijn die vaak gepaard
gaan met hoge kosten,
- de stichting bij dit alles volledig
afhankelijk is van giften.
WILT U ONS HELPEN?
Stichting Vrienden van de
Bijsterstede wil op alle mogelijke
manieren geld bij elkaar
verzamelen om de wensen van
onze bewoners zo lang mogelijk
te kunnen blijven vervullen. Wilt u,
net als wij, ook investeren in onze
bewoners? Dan kunt u donateur
worden, al vanaf € 12,50 per jaar.
Wilt u een (eenmalige) gift doen?
Dat kan uiteraard ook. Elk bedrag
is welkom, want vele kleine
bedragen maken samen ook één
groot bedrag! U kunt uw bijdrage
storten op ons bankrekeningnr:
IBAN: NL33 INGB 0007 4704 63
t.n.v. Stichting Vrienden van de
Bijsterstede te Tilburg
Namens onze bewoners, bedankt!

Wij komen graag met u in contact
Word vrienden van Facebookpagina
De Bijsterstede en meld u via
WhatsApp aan voor onze Social App:
06 85 36 12 13.
Zo blijft u op de hoogte van activiteiten,
uitstapjes en andere leuke dingen. Ook
bent u van harte welkom om langs te
komen op ons kantoor. Vraag bij de
receptie van De Bijsterstede naar
Florine Bakker of Wendy Ratelband.
Vrijwilligerswerk
Interesse in vrijwilligerswerk binnen
De Bijsterstede? Dan kunt u contact
opnemen met coördinator vrijwilligers
Alex Hendrickx: 013 549 61 48
De Wever Thuis
24-uurs zorg met een indicatie van
CIZ, thuiszorgadvies van maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie tel: 0800 339 38 37

De Bijsterstede maandelijks een
activiteitenkalender uitgeeft
waarin u een wisselend aanbod
aantreft van onze extra
activiteiten voor die maand.
Interesse om deze digitaal te
ontvangen? Meld u dan aan op
onderstaand e-mail adres:
t.lapien-vrijwilliger@dewever.nl
De Bijsterstede
Energieplein 54
5041 NH Tilburg
013 549 61 00
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Voor iedereen die het coronavirus
aan het bestrijden is.

ÎÎ Kleur deze tekening in en hang hem voor het raam, zodat alle werknemers in de vitale beroepen kunnen zien dat de mensen in
Tilburg Oud-Noord hen steunen.

De bewoners van Padua tonen hun dankbaarheid
voor de mooie muziek, ze hebben genoten.

De Wever

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

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:
Maaltijdvrijwilligers die mee willen
helpen bij de avondmaaltijd.
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Dagen in overleg.
Rolstoel dansen om de week op
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Vrijwilliger die affiniteit heeft met
dansen.
Wilt u meer informatie over deze
vrijwilligersfuncties? Graag contact
opnemen met vrijwilligerscoördinator
Anke Verdijk, 013 549 26 00,
Woonzorgcentum Joannes Zwijsen.

Dagelijks geopend van

Avondvierdaagse
Ma 25 t/m do 28 mei
lopen wij vanuit Padua de
De kaarten worden avondvierdaagse.
bekeken in Joannes Zwijsen.
Vindt u het gezellig
om met ons mee te
U kunt de Meedoenregeling
wandelen, dan bent u
gebruiken op Padua. Woonzorgcentrum
Padua
van harte
welkom.
Voor actuele informatie
Paus Adriaanstraat 60,
LR Tilburg
We5014
verzamelen
bezoek onze
iedere
avond
om
Tel: 013 540 8600
Carnaval
2020
was
weer
Facebookpagina:
De
Wever
18.00 in het
facebook.com/Paduatilburg
reuzegezellig!
facebook.com/Paduatilburg
restaurant Roma.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Didi Gloudemans: d.gloudemans@dewever.nl
Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600
Bedankt aan alle bezoekers,

Vaste activiteiten:

Woensdag
de Bustour Kruikenstad,
Gym
10.30 – 11.30 uur
orkesten en het personeel
Welzijnsruimte Piazza
voor jullie gezelligheid en
Deelname € 2,50 per keer

Bibliotheek
Leestafel

uit naar volgend jaar.
Vrijdag

Maandag
Wandelgroep 10.00 – 11.30 uur
Deelname € 2,50 per keer
10.30 – 11.45 uur

Kleding herstellen
Leestafel
14.00 – 16.00 uur
Wijkbingo
14.15 – 16.00 uur
Welzijnsruimte Piazza
Bingokaarten € 5,- per stuk
Dinsdag

inzet. We kijken nu alweer

ALAAF! 10.00 – 11.30 uur
Hobbyclub
Welzijnsruimte Piazza
Voor meer foto’s bezoek de
Deelname € 2,50 per keer
Facebookpagina van Padua

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

Hallo Twan,
WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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S c h i l d e r w e r k e n

Woensdagavond in De Poorten

- SCHILDERWERK

3 introductielessen voor € 25,-

- BEHANGWERK
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

www.dansbeleving.nl

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

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:		
Netwerken:
Manuele Therapie		
Claudicationetwerk
Fysiotherapie			
Reumanetwerk
Lymfoedeem Therapie		
Parkinsonnetwerk
Oncologie			
Artrosenetwerk
Second Opinion		
Schoudernetwerk
Echografie			
Knienetwerk
Flexchair			
MSG Sciencenetwerk
Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /
Schouder / Heup / Knie / Voet
COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) / CRPS /
Dystrofie (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1b
Drs. Herman Lutke Schipholt
5046 DA Tilburg
Drs. Szabina Clijsen-Palinkas
T: 013-5362922
Nienke van Gorp-Cremer
WhatsApp: 06-13792651
E: info@fysiotherapietilburg.nl
I: www.fysiotherapietilburg.nl
www.fb.com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7
www.instagram.com/fysiomanueletherapiepraktijk

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!

Helaas, kinderfeestjes zijn in deze tijd moeilijk. Daarom hebben we een leuk idee. Is
jouw vriendje, nichtje, kleinkind jarig, maar gaat het feestje niet door? Verras hem of
haar met een cadeaubon van Ontdekstation013 en kom straks een keer gezellig
samen ontdekken.

Bestel de cadeaubon via de mail en wij sturen het op. Niemand hoeft
de deur uit en toch heb je een origineel cadeau!
Je bepaalt natuurlijk zelf de hoogte van het bedrag. Je kunt kiezen uit:
·
Cadeaubon €10: entree voor 1 volwassene en 1 kind.
· Cadeaubon € 17,50: entree voor 1 volwassene en 2 kinderen
·
Cadeaubon €20: entree voor 2 volwassenen en 2 kinderen
·
Cadeaubon €25: entree voor 1 volwassene en 3 kinderen
Andere combinaties zijn ook mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Extraatje
Speciaal in deze tijd wil je voor elkaar wat extra’s doen. Met deze cadeaubon krijg je
1 kopje koffie/thee of glaasje ranja per persoon gratis. Bestellen kan via : info@
ontdekstation013.nl Mail je naam en complete adresgegevens en vermeld de hoogte
van het bedrag van de cadeaubon. Zodra we de betaling op onze bankrekening
hebben ontvangen, doen we de cadeaubon op de post.

Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan is op zoek
naar bruidsjurken in alle maten en
kleuren voor een fotoshoot voor
iedereen die nooit in de
gelegenheid is om een keertje
een bruidsjurk te passen.
Doneren bruidsjurk: Han Dillen-van de Hout
: hantonlove@hotmail.com of kijk
: fb.com/DeNieuweJordaan

Postzegel en Munthandel

www.ontdekstation013.nl
06 493 220 50 Kijk op onze
instagramstories ods013tilburg.

:

:

Agenda

!let op: omdat alle wijkcentra en woonzorgcentra en alle andere organisaties i.v.m. de
maatregelen rondom
coronavirus
voorAF-Erkend
onbepaalde tijdmoet
geslotendaarin
zijn, op deze
plaats geen agenda.
1. het
Het
logo van
verwijderd
worden en daarvoor
Houd de (social) media in de gaten of check op website of via de contactgegevens van de ondernemer of organisatie.

in d
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.
FOTOpuzzel WIJKKRANT
Tilburg OUD-NOORD
Opgave april
2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet
u op welke
foto
is genomen?
Willocatie
je dit de
ook
voor
ons doen?
Mail dan uw oplossing voor 28 april naar
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
ik geval
ben vast
vervelend,
maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21
Lever in En
ieder
de volgende
informatie
Ik
hoop
dat
het
je
lukt
om
mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.
aan bij het insturen van uw antwoord: naam,
adres, e-mailadres en locatie van de foto.
de zekerheid
ik de advertentie bijgaand.
Onder deVoor
mensen
die het juistedoe
antwoord
geven, worden de volgende prijzen verloot:

Leuke verrassing voor de jarige van Ontdekstation013

Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan
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Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie
laten maken. Die m

ÎÎ boeket van bloemisterij
all about Flowers
: all-aboutflowers.nl
ÎÎ nylon beautycase van lederwaren-		
speciaalzaak g. de man-melis
: gdemanmelis.nl
ÎÎ waardebon van € 15,- te besteden bij alle 		
behandelingen vanaf € 50,- bij
Lanette Skin Institute & 			
Hair Spa Clinic
: lanette.eu

Foto: Michaël Molenaar

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

Oplossing februari 2020 editie: foto van het kunstwerk in het parkje aan de
Veldhovering bij de splitsing met de Groeseindstraat. Naam: Galapagos.
Het gietaluminium beeld uit 1992 van Jerome Sijmons bestaat uit een grote
opengewerkte bol die ingeklemd is tussen twee gesloten bollen. De uitsneden
in deze middelste bol hebben de vorm van de Galapagoseilanden in de Stille
Zuidzee. In deze bol is een vrolijk bronzen oermonster geplaatst. De sculptuur
is volgens de kunstenaar geen standbeeld of dominante bepaler van de plek,
maar een schijnbaar toevallige voorbijganger met wie je een blik van
herkenning en verstandhouding wisselt.
Foto: Henriëtte van Raak. Bron : www.kunstbuitenbinnentilburg.nl
Prijswinnaars februari 2020 editie:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Tim Sauvé.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: Willeke Leenes.
Waardebon van € 15,- te besteden bij alle behandelingen vanaf € 50,- bij Lanette Skin Institute &
Hair Spa Clinic is gewonnen door: Mevr. Bruers.
De WTON-tassen met cadeaus van de ondernemers van de PaperPasion beurs en 2e kaartje gratis,
entreekaarten TextielMuseum zijn gewonnen door: Marga Bogaers, Yvonne Klerks, Jose Leijten,
Corrie van Bijnen, Marijke Bazelmans, Paola Dikmans, Ria Cruijssen-van de Put, Annelies van Vugt en
Hans Smits.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!

Hennie van Lare

www.schrijfwerkplaats.com

schrijfdocent

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
Droom
vaneen
een
eerste
eigen
woning?
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
jejevan
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woning?

'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Droom
je van een eerste eigen woning?

Heb je
of of
verbouwingsplannen?
Heb
je verhuisverhuisverbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?
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Loopt
je huidige rentecontract af en wil je een
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/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
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013-5430053
denbesterd54@gmail.com
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verbonden.
Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
+.7LOEXUJWHO
Kijk %HVWHUGULQJ
ook eens op
hypotheekvisie.nl  

%HVWHUGULQJ +.7LOEXUJWHO  
.LMNRRNHHQVRSK\SRWKHHNYLVLHQO
.LMNRRNHHQVRSK\SRWKHHNYLVLHQO

52952628

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

52952628

In- en verkoop:
• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver
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Fiets

Wijkinformatie

Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl Spijkers Fietsen
Politie: www.politie.nl
spoed: 112 Ringbaan Noord 136
info@spijkersfietsen.nl
Geen spoed, wel politie:

0900-8844

Administratie
dmp administratie

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

Administratiekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB

Dudokhof 49
06 48 13 03 82
administratiekantoorwartenberg@ziggo.nl

Auto

11

Kindercampus Oculus

013 542 17 67 St Willebrordplein 6

www.spijkersfietsen.nl

Expositie Museum/Galerie
Galerie Atelier Pjotr

Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

TextielMuseum
Goirkestraat 96

Kinderopvang
oculus@sterrekinderopvang.nl
www.kindercampusoculus.nl

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8

Peuteropvang Cocon
Hoefstraat 173

013 850 92 00 m.engel@kinderstadtilburg.nl

www.houtloods.com

Basisscholen

www.facebook.com/lochal013

Bloemen
All About Flowers

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

Bowling

Dolfijn, the plays to be

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

Creatieve workshops

Ontdekstation013
06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

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

Hennie van Lare, schrijfdocent

www.schrijfwerkplaats.com

Dieren

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Veldhovenring 20
013 303 18 18
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Evenementen

De Evenementenlijn V.O.F.
0416 530 502

www.de-ring.org

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

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
p/a Hasseltstraat 194

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

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

www.goirke-hasselt.nl

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Den Herdgang

013 583 18 00

Berlagehof 60

Padua

herdgang@dewever.nl

Paus Adriaanstraat 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

013 540 86 00

padua@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

Zorg in de wijk

Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
Groeseind/Hoefstraat
088-1176770

buurtteam.tilburg.groeseindhoefstraat@thebe.nl
Hasselt/Goirke
088-1176771
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Spoorzone
088-1176772
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

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 7 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners
van Oud-Noord.

Eindredactie: Claudia van der Waal
Redactie en tekstcorrectie: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie

Leliestraat 49 (De Wissel)
info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
Wekelijkse groepsavonden:
di 18.30-20.00 Junioren jongens 10 t/m 12 j
di 20.00-21.30 Senioren
j+m 13 t/m 16 j
wo 18.30-20.00 Junioren meisjes 10 t/m 12 j
do 18.30-20.00 Rakkers
j+m 7 t/m 9 j
do 20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
vr 18.30-20.00 Minioren
j+m 4 t/m 6 j
vr 20.00-21.30 16+ groep
j+m 16+

persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord

Jong Nederland Loven-besterd

Jong Nederland ASG

Sport en beweging

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

www.cngo.nl

Dansbeleving wo-avond in De Poorten
3 introductielessen Biodanza voor € 25,-

Vooraf aanmelden:
info@dansbeleving.nl

06 2474 7030

www.dansbeleving.nl

Supermarkt
PLUS IJsselstein

Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plusVredeman de Vriesstraat 38 A
ijsselstein_634
013 536 35 02
info@jongnederlandasg.nl
www.facebook.com/jongNLasg
Therapie
Check de site www.jongnederlandasg.nl
voor onze groepsavonden, leeftijden
Beurdenoort (Sport)massage
en nog veel meer.
Petra van Beurden NGS gediplomeerd
Theresiastraat 15A
06 22 89 23 55
Kringloop
www.beurdenoort-sportmassage.nl

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur

www.tantepollewop.org

Art-fact

Kunst & Cultuur

info@art-fact.nl

art-fact.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Fysiotherapie - Manuele
Therapiepraktijk Korte Hoefstraat

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

Uitvaart

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
013 53 60 869 Oude Lind 35
013 572 18 22

06 51 21 79 20 Schônste wijk
schonstewijk.nl
Vlooienmarkten
schonstewijk@gmail.com
info@deevenementenlijn.nl Inschrijven voor
fb.com/groups/schonstewijk
kraam/meer info op: www.deevenementenlijn.nl

Lederwaren
Koolen & Koolen organisatie en
adviesbureau. Braderieën en Themamarkten G. de Man-Melis
Inschrijven voor kraam of grondplaats:
info@koolenenkoolen.nl
013 580 15 14
www.koolenenkoolen.nl

p/a Hoefstraat 175
info@de-ring.org

Maatschappelijke organisaties
Besterdring 221
013 581 18 66
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
www.hypotheekvisie.nl NS Plein 17
013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl
Jong Nederland
www.fenikstilburg.nl

Hypotheek Visie Tilburg

Gasthuisring 36-38
013 542 49 21
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.discusanimo.nl Kringloop Tilburg
RJ Dierenbenodigdheden
Ceramstraat 12
013 577 17 78
Textielplein 12
013 544 01 22 contact@kringlooptilburg.nl
khysta@hotmail.com
www.kringlooptilburg.nl
www.rj-dierenbenodigdheden.nl

Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord

fb.com/WijkraadTheresia

Wijkorganisatie De Ring

013 542 20 55
fb.com/DeRing175
06 50 28 69 68 Wijkraad Loven-Besterd

www.kinderstadtilburg.nl/cocon
Eetbar De Wagon
013 203 50 51
www.facebook.com/peuteropvangcocon
Kapitein Nemostraat 90
06 51 25 11 63
www.eetbardewagon.com Peuteropvang Het Spoor (2,5-4 jaar)
info@autozorgmutsaers.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
40 weken per jaar opvang
013 744 01 51
www.autozorgmutsaers.com
Café-zaal
Bierings
Schaepmanstraat
34
06
83 20 18 26
Garage van Empel
Goirkestraat 50
013 542 63 47 b.kolmans@kinderstadtilburg.nl
Nijverstraat 1
013 543 66 88 johan.cafe@live.nl
www.cafebierings.info
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/het-spoor
info@garagevanempel.nl
www.garagevanempel.nl T-Huis Spoorpark
Peuteropvang Vijf Hoeven (2-4 jaar)
Spoorpark 12
013 782 09 88 H. van Tulderstraat 7
013 535 90 38
info@t-huis-spoorpark.nl
06 50 52 25 41
www.t-huis-spoorpark.nl
J.Jorissen@kindercreche.nl
Kindercampus Oculus
Partycentrum Van Opstal
www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven
Bankastraat 2
013 543 46 43 Koestraat 28
06 50 50 39 25
oculus@opmaatgroep.com
www.partycentrumtilburg.nl Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
www.kindercampusoculus.nl
Schaepmanstr. 42
013 744 01 50
Gasterij de Commanderie
Basisschool Cleijn Hasselt
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
Rielseweg 861
013 518 12 38
Hasseltstraat 198
013 542 22 81 info@decommanderie.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
www.decommanderie.nl Kinderdagverblijf KIEK
www.cleijnhasselt.nl
Berlagehof 74-75
013 822 89 28
Hobby
Basisschool Den Bijstere
info@kdvkiek.nl
06 27 01 42 44
www.kdvkiek.nl
Daltonerf 8
013 542 37 72 Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54
013 543 00 53 KrisjKrasjKresj en Schalmei
info.bijstere@tangent.nl
www.denbijstere.nl denbesterd54@gmail.com
013 544 64 16
06 14 02 71 77 Smidspad 76A
Basisschool De Cocon
do t/m vr 9.00-17.00
www.denbesterd54.nl j.ogier@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Hoefstraat 173
013 543 42 77
Huis en inrichting
info.cocon@tangent.nl
www.decocon.net
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Basisschool De Stappen
Mommers Schilderwerken
Burg. Brokxlaan 1617
013 581 10 90
Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Hasseltstraat 230
013 542 65 24
06 55 11 52 81
Wilhelminapark 55, bovenbouw
mommersschilderwerken@hetnet.nl
a.groenewoud@kindercreche.nl
013 542 46 41
www.mommersschilderwerken.nl
www.kindercreche.nl/kinderopvang
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
013 543 69 03
-spoorzone-tilburg
www.bsdestappen.nl Tapijttegelhuis Tilburg
Veldhovenring 36
06 50 50 84 73 Peutercrèche Poorten (2,5-4 jaar)
Bibliotheek
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Hasseltstraat 194
013 464 92 26
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl
06 55 11 52 81
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
a.groenewoud@kindercreche.nl
Burgemeester Brokxlaan 1000
Hypotheek/Bank
www.kindercreche.nl/locaties/poorten
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.lochal.nl www.bibliotheeknieuwestijl.nl

fb.com/mfahetspoor
fb.com/wijkcentrumdepoorten
fb.com/Wijkcentrum-de-Baselaer
fb.com/vriendenvandewissel
fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Wijkraden
013 536 54 39 Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
06 13 57 64 44 Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Wijkraad Theresia
www.galeriepjotr.nl Peuteropvang Den Bijstere 013 535 91 72 p/a Schaepmanstraat 36
013 53 67 475 Daltonerf 8
06 50 28 69 68 info@wijktheresia. nl www.wijktheresia.nl

Horeca

AutoZorg Mutsaers

Wijk Facebookpagina’s

013 532 37 37

www.textielmuseum.nl m.engel@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
Pop-upmuseum WZC Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere

De Houtloods

april/mei 2020

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

info@moniquevanhoutum.nl
www.moniquevanhoutum.nl

Voor buurtbewoners met hun activiteiten,
verenigingen, stichtingen en goede doelen
is plaatsing van een zelfgeschreven artikel
meestal gratis. Artikelvoorwaarden zie:

Inzenden artikelen, vragen, bezorgklachten
of adverteren: e-mailadres redactie :
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Bezorging: in uitgaveweek di. t/m do.
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet
ontvangen? Mail uw adres naar de redactie, de
WTON wordt zo snel mogelijk nabezorgd.
De wijkkrant lezen of meenemen:
Wijkcentra: De Wissel; Het Spoor; De Poorten;
De Baselaer. Woonzorgcentra: Padua; De
Bijsterstede; Den Herdgang; Joannes Zwijsen.
Diversen: Tante Pollewop; Plus-Besterd; Spijkers
Fietsen; Tapijttegelhuis Tilburg; CNGO;
Kringloop Tilburg; Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord.

Uitgavedata en deadline artikelen 2020:
Bezorging editie 2020 Deadline artikelen
Di. 28 april
Wo. 20 mei
Di. 23 juni
Wo. 8 juli
Download de planning 2020, artikelvoorwaarden of bekijk de krant digitaal op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht
besteed aan deze wijkkrant. De uitspraken van de
auteur(s) van de artikelen weerspiegelen niet
(nood-zakelijkerwijs) het standpunt van de
redactie. De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen te weigeren. Voor eventuele onjuistheden
in de weergave of foutieve informatie, dan wel
schade hierdoor veroorzaakt, stelt de
redactie zich niet aansprakelijk.

Verzorging

LANETTE Skin Institute &
Hair Spa Clinic
Sint Pieterspark 69
Maak een afspraak:

013 785 75 87

www.lanette.eu

www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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SamenDeten?
Op zoek naar een nieuwe liefde?
Ben jij op zoek naar de ware en weet jij
ook even niet meer waar je hem of haar
moet zoeken? Dan hebben wij iets leuks
voor jou! Geïnspireerd op het ludieke
tv-programma ‘First dates’, zijn wij vanuit ContourdeTwern gestart met: SamenDeten in MFA Het Spoor. Vanwege het
grote succes willen wij dit initiatief graag
voortzetten. Het enige wat we hiervoor
nodig hebben is een mooie groep singles.
Maar wij doen het net even anders. Wij
organiseren verschillende activiteiten zoals speeddaten, moorddiners en dansen.
Allemaal in het teken van het ontmoeten
van nieuwe singles op een ontspannen,
vrijblijvende en gezellige manier. Dus meld
je aan! Wie weet zit de perfecte match er
voor jou tussen en ga je binnenkort samen
op een romantische date. Meld je aan via:

Klein Karwei al 25 jaar actief
Deze mensen zijn zeven van de negen vrijwilligers van Klein Karwei
Het begon allemaal in 1995 in een

Momenteel zijn er negen vrijwilligers actief voor

Omdat veel bewoners iets terug willen doen

kantoortje in het oude wijkgebouw Loven-

Klein Karwei en zij hebben hun ‘standplaats’ in

of een kleine financiële bijdrage geven, is

Besterd met één eigen telefoon en acht

wijkcentrum Het Spoor. Ad Damen is er vanaf

besloten om vanaf 1 januari 2020 een vaste

vrijwilligers. Klein Karwei was een feit! Met

het begin bij betrokken en bemant op dinsdag

bijdrage van € 3,50 te vragen aan de klanten.

een paardentram reden de vrijwilligers

en vrijdag de telefoon. Zijn zwager, Berry

Hiervan worden eventuele onkosten vergoed.

door de wijk om aandacht te vragen voor

Wagener, sloot zich vorig jaar aan bij de club.

‘Hier ben ik persoonlijk wel blij mee’, aldus

deze nieuwe hulp- en informatiedienst.

Hij introduceerde een nieuw systeem in Access,

mevrouw Van der Stappen. ‘Ik vind het altijd

zodat alle klussen overzichtelijk en goed

fijn om de vrijwilligers iets te geven. En op deze

Sinds die tijd heeft Klein Karwei al vele klusjes

geregistreerd zijn. Ad: ‘Er is veel veranderd in

manier kun je toch je waardering laten zien.

opgeknapt voor de ouderen in de wijken Loven-

die 25 jaar, maar ik kom altijd met plezier naar

Meestal nemen ze hun eigen gereedschap mee.

Besterd, Theresia en Groeseind/Hoefstraat. Van

het wijkcentrum. Ik ben toch een paar uurtjes

Dat moet natuurlijk ook wel eens vervangen

het onderhouden van tuintjes, het ophangen

van huis en ik voel me nuttig’.

worden. Dus ik vind het heel normaal en fijn dat

van gordijnen tot het op maat maken van een

samendeten@contourdetwern.nl
Na je aanmelding ontvang je een vragenlijst. Daarna is het tijd voor ons om te beginnen met koppelen. Zitten er mogelijke
matches voor je tussen, dan word je uitgenodigd voor een van de activiteiten in
Bistro Roos (MFA Het Spoor).
Kijk

voor

meer

informatie

op

onze

facebookpagina.
www.facebook.com/SamenDeten

er een kleine bijdrage gevraagd wordt’.

kast. Ook de werkzaamheden in het kerkhof

Een andere bewoner, mevrouw Van der

Vijfentwintig jaar Klein Karwei, dat moet

horen hierbij. Zo maakt mevrouw Van Loon

Stappen, is ook vol lof over Klein Karwei: ‘Ze

natuurlijk gevierd worden! ContourdeTwern

regelmatig gebruik van de vrijwillige diensten

staan altijd voor me klaar. Ze helpen me denk ik

biedt daarom alle vrijwilligers een etentje aan

van Klein Karwei. ‘Ik ben slechtziend en woon

al wel vijftien jaar. Ik maak er dankbaar gebruik

om hen te bedanken voor hun (jarenlange)

alleen. Ik heb alleen een oudere zus, die me

van. Het is een gezellige groep vrijwilligers. Het

inzet.

niet overal meer bij kan helpen. Mijn wereldje

contact verloopt altijd vriendelijk. Ze helpen

Woont u in Oud-Noord en heeft u een klusje,

is niet zo groot. Ik vind het heel fijn dat ik Klein

me regelmatig in de tuin, hangen iets op of

maar geen hulp? Neem dan gerust contact op

Karwei kan bellen om bijvoorbeeld wat klusjes

doen een klein schilderklusje. Je merkt dat de

met Klein Karwei: op dinsdag, donderdag en

in de tuin te doen, of om iets op te hangen. Ik

vrijwilligers het goed hebben met elkaar. Ik ben

vrijdag te bereiken tussen 10.00-12.00 uur via

ben heel dankbaar voor dit project.’ vertelt

echt heel erg dankbaar dat zij er zijn om mij te

tel: 06 120 00 629. U kunt ook een mail sturen

mevrouw Van Loon.

helpen’.

naar kleinkarwei@contourdetwern.nl.

Echte huiskamer van de wijk...
‘Het is echt zo fijn dat dit er is. Sinds mijn hart-

Het is klein, maar erg toegankelijk’, vertelt Leila

infarct moet ik herstellen, en doelloos buiten

Hermus-Abosalama, sociaal werker Oud-Noord.
De huiskamer kan een nieuw begin zijn voor

doen, praatje te maken. Het is echt heel fijn en

bewoners om elkaar te leren kennen en sa-

gezellig!’ Aan het woord is Jannie. Bewoonster

men bijvoorbeeld naar activiteiten te gaan in

uit de buurt. ‘Bij De Poorten loop ik niet zo snel

De Poorten of een andere plek. ‘Wij helpen de

alleen naar binnen. Dat is een groot gebouw. Er

bewoners daar graag bij’, aldus Leila.

aldus Cor. ‘Dit is ook om de hoek. En ik ga hier
makkelijker in mijn eentje naar binnen.’

de wijkraad, de gemeente, TBV Wonen, Thebe,
politie, vrijwilligers en ContourdeTwern.

‘Dit is precies waar het om gaat. Een laagdrempelige plek, in de buurt, waar mensen komen

Woon je in de wijk Kasteel? Kom dan eens op

die anders niet gauw naar een groter wijkcen-

de koffie: maandag, dinsdag en vrijdag van

trum gaan. Er staan maar 14 stoelen.

10.00 - 16.00 uur in Orangerie 14.

MFA De Poorten
Hasseltstraat 194
5046 LP Tilburg

tel

013 464 92 10

adres

Wijkcentrum De Baselaer
5014 NK Tilburg

tel

013 543 59 09

adres

MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36
5041 AR Tilburg

zitten vaak al groepjes. Dat vind ik spannend’,
De huiskamer is mede mogelijk gemaakt door

adres

Hoefstraat 175

lopen was niet fijn. Nu loop ik, wanneer het
open is, naar de huiskamer om een bakkie te

ContourdeTwern in Oud-Noord

tel

013 542 16 64

adres

Buurthuis De Wissel
Leliestraat 49
5014 AE Tilburg

Op de foto van links naar rechts
Ton (bewoner uit de buurt),
Leila (sociaal werker) en
Jur (TBVWonen)

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

