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De Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord is 4 jaar, LANETTE 
Skin & Hair Clinic bestaat al 
weer 10 jaar, Jasmine Thai 15 
en Spijkers Fietsen 75 jaar. 
Allen van harte gefeliciteerd. 

We vieren het ingetogen, om 
het later uitgebreider te vieren. Koop alvast 
een bon voor een drankje en een hapje in 
de plaatselijke horeca,                          zie p. 2 

Ontdekstation013 heeft een cadeaubon voor 
de jarige om straks te ontdekken,    zie p. 13

Hoe vier je een feestje in coronatijd?

Wilt u graag meer bewegen en uw gezondheid 
verbeteren? Denk dan eens aan Tai Chi en Qigong!

Eenvoudig te leren, heerlijk om te doen en 
bijzonder effectief om gezondheid te verbeteren. 

Zeer geschikt voor senioren met gewrichtsklachten!

 

Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het lesrooster op www.cngo.nl

Drie gratis proeflessen (t.w.v. € 30) op vertoon van  
deze advertentie. Maximaal 1 bon per persoon.

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

 Uw PVC-vloer 
incl. leggen

bij ons 
gegarandeerd 

de
laagste prijs!

Samen sterk, samen zorgzaam in Oud-Noord
Naast creatieve en actieve mensen in Tilburg Oud-Noord, zijn onze bewoners ook hardwerkend en flexibel en proberen we ons aan  
te passen aan de meetlat van de anderhalvemetermaatschappij.

De rij wachtenden buiten, voor de apotheek Wilhelminapark. Stond u ook in een rij in 2020? Het was 
mooi weer en op anderhalve meter kun je ook met elkaar praten, maar toch wel een uniek gezicht.

 

De media 
lopen deze dagen 
over van verhalen 
over ic’s, patiënten 
en maatregelen 
van de overheid. 
Berichten over 
lief en leed in 
huiselijke kring 
en verhalen van 
verzorgingshuizen 
en gedupeerde 
ondernemers 
opgesteld door 
professionals, 
zoals journalisten 
en redacteuren. 

Wijkkrant Tilburg 
Oud-Noord 

zoekt naar jouw 
persoonlijke 

verhaal. Ook het
 Stadsmuseum 

Tilburg wil jouw 
verhaal. Schrijf 

mee aan de 
geschiedenis van  

Tilburg Oud-Noord. 
 Schrijf je corona-
tijdervaringen op 

voor de editie 
van juli of in het  

Geheugen van  
Tilburg, zie p. 14 

Wat is jouw verhaal van Tilburg 
Oud-Noord in tijden van corona? Zorgpersoneel probeert het leven voor de 

bewoners van de zorgcentra en hun familie 
zo vrolijk een prettig mogelijk te maken, bij 
alle regels opgelegd door de overheid. Zo 
ook de thuiszorg in de wijk. Tussen alle zorgen 
door is er tijd voor een grapje, dansje of liedje, 
of dit nu van binnen komt of van buiten.

Ook de ondernemers moeten zich aanpassen: 
plakband in strepen, kruisen en pijlen op de 
grond. Bij sommige ondernemers kun je de  
producten of je maaltijd afhalen, of komen 
ze die thuisbrengen. Voor de bewoners die 
boodschappen moeten doen is het al bijna 
gebruikelijk om anderhalve meter ruimte 
tussen elkaar te laten en met pin te betalen. 
Eerst je handen te wassen als je ergens 
binnenkomt i.p.v. elkaar de hand te schudden, 
een hand of knuffel is vervangen door een  

knik of alleen “hallo” en praten met vrienden 
of buren doe je op anderhalve meter afstand. 

Helaas is er veel afgelast, zo ook de kermis. Ge- 
lukkig is er veel te doen via internet. We kunnen  
een horecawaardebon kopen, Online tours 
en Textielworkshops van het TextielMuseum 
volgen of een virtuele KennisMakerijRevue. We  
lezen tips op Facebook om de kinderen of 
onszelf goed bezig te houden. ContourdeTwern 
heeft al vele tips op hun Facebooksite ge- 
plaatst, soepjes rondgebracht en boodschap-
penhulp geregeld. Ook voor andere vragen kun 
je bij hen terecht,                                zie p. 6 en 16
Voor veel mensen zijn het zorgelijke tijden. We  
verlangen naar het contact met familie en  
andere mensen. Bekijk de sociale kaart en  
leuke tips op : www.fenikstilburg.nl, zie p. 14
Of kijk eens op de website van de gemeente 
Tilburg : www.t-helpt.nl,                      zie p. 10

Maar hoe fijn is het dat er veel wel doorgaat? 
Er is gelukkig genoeg veilig te doen. Ga 
schilderijen en kunst kijken bij Pjotr op af-
spraak of ga zelf kunst maken bij Xplo. Laat je 
informeren over een nieuwe hobby, postzegels 
of munten verzamelen. Of fiets een rondje 
door de wijk op je e-bike van Spijkers Fietsen 

en bekijk alle mooie wensen en tekeningen 
op de grond of voor het raam, gemaakt door 
medebewoners uit Oud-Noord,              zie p. 9 
Werk thuis, maar dan in een gehuurd kantoor bij  
Bouwatelier 013, zie actieve ondernemers p. 2 t/m 5

Stappenplan 
Sinds half mei mogen we onszelf weer laten  
verzorgen bij een ‘ondernemer met contact-
beroep’. Ook de Bibliotheken zijn weer beperkt 
open voor leners (nog geen activiteiten). Met het 
stappenplan van de overheid kunnen we vanaf 
1 juni straks wellicht, onder voorbehoud, ook 
weer dansen of zingen in de wijkcentra. Ook 
een terrasje pikken is dan weer mogelijk en zo 
komen we weer in ons oude doen. Dit alles 
als we afstand blijven houden, handen wassen 
en thuisblijven bij verkoudheidsklachten.

Foto: Herman Fitters

Velashape € 75,00 -   actie € 60,00

CavitaCELL Medical € 75,00 -   actie € 60,00

RF Revicell Lifting Body € 75,00 -   actie € 60,00

Dermapen Gelaat € 140,00 -   actie € 90,00

Coolslimming Cryo 60 min. € 149,00 - actie € 100,00

Dermapen Gelaat & Led Mesolicht € 150,00 - actie € 100,00

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

Voor huid en haar
Voor Man en Vrouw

  æhuidverjonging
  æafslankmethoden

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

  æhuid- en haarverbetering
  æhaargroeistimulaties

LANETTE Skin & Hair Clinic

Geniet de hele zomervakantie. Kortingacties nu extra lang verlengd 
zodat u zeker kunt komen genieten. De acties zijn t/m 31 OKTOBER. 
Kijk op onze website voor de aangepaste zomeropeningstijden en  
boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

Altijd
10% 

50+-korting
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Ondernemers
in de wijk

 Reparaties van gouden en zilveren sieraden

 Veranderen/moderniseren van oude sieraden

 Graveren en glasgravures

 Uurwerkreparaties

 Trouwringen uit eigen atelier

                               Kinderschoentje verzilveren, 
                           verbronzen of vertinnen € 29,50

Plein Leo XIII 29, Tilburg
013 543 26 29
www.edelweissjuwelier.nl

Staat jouw favoriete zaak er nog niet bij? Informeer dan bij de ondernemer. 
Sommige horeca zijn wel open voor afhaal en de meeste openen (met aan- 
passingen) ook weer per 1 juni, informeer op de website van de ondernemers.

Horeca in de wijk Oud-Noord:
 ▪ De Houtloods, Burgemeester Brokxlaan 1041, : www.houtloods.com en  

   Eetbar De Wagon, Burgemeester Brokxlaan 1041, : www.eetbardewagon.com  
 ▪ Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50, : www.cafebierings.info  
 ▪ Partycentrum Van Opstal, Koestraat 28, : www.partycentrumtilburg.nl   

   Waardebonnen, maaltijdbezorging en afhaal van maaltijden  
   via: www.facebook.com/eetcafevos of bel : 06 24 58 45 36
 ▪ Cafe ’t Uilennest, Koestraat 125, : www.uilennest.nl  
 ▪ De Postelse Hoeve, Dr. Deelenlaan 10, : www.depostelsehoeve.nl  

 meer info en waardebon neem contact op via : www.druiventros.nl 
 ▪ Dolfijn, Ringbaan Oost 2a, : www.dolfijn.eu                
 ▪ Jasmine Thai, Molenstraat 136, : www.jasminethaitilburg.nl   

   Waardebonnen en afhaal van maaltijden in de zaak tijdens openingsuren,  
  maaltijden bestellen : 013 581 07 66 
 ▪ T-Huis Spoorpark, Spoorpark 12, : www.t-huis-spoorpark.nl 

   De kiosk is open!  
   
Niet in de wijk, wel adverteerder van de WTON:                 
 ▪ Gasterij de Commanderie, Rielseweg 861, : www.decommanderie.nl          

In deze moeilijke tijden met coronamaatregelen kunnen sommige 
ondernemers gelukkig nog hun bedrijf draaiende houden. Maar veel 
ondernemers in onze wijk hebben het nu heel moeilijk. De meeste 
ondernemers hebben nu minder omzet, terwijl de kosten gewoon 
doorgaan, en door de verplichte sluiting van de horeca zitten  
horecazaken tijdelijk zonder inkomsten.  

Koop een waardebon bij jouw favoriete horecazaak

Help jouw favoriete horecazaak in Tilburg 
Oud-Noord door een waardebon te kopen. 
Zo kunnen zij nu de vaste lasten blijven  
betalen en de opening in de anderhalve-
metermaatschappij voorbereiden. Koninklijke 
Horeca Nederland en vele horecapartners 
willen de Nederlandse horecaondernemers 
zo helpen overeind te blijven in deze moeilijke  
tijden. De waardebonnen -in feite een voor- 
uitbetaalde reservering- kunnen aangeschaft  
worden via het nieuwe platform 
HELPDEHORECA, : www.helpdehoreca.nl 
Vanaf het moment dat de cafés en restaurants  
hun deuren weer openen, kunnen de waarde- 
bonnen worden verzilverd.  
Ook Schrobbelèr heeft een actie opgezet.  
Bestel nú alvast een Rondje Schrobbelèr 
: www.steunjestamkroeg.nl 
De horeca in onze wijk steunt ook de Wijkkrant  
Tilburg Oud-Noord, door te adverteren en  
door bijdragen aan onder meer de prijzen  
voor de prijspuzzels. Hierdoor kunt u op de  
hoogte worden gesteld van de activiteiten,  
gebeurtenissen en acties in de wijk. De  
horecaondernemers hebben juist nu ook  
uw steun nodig! 

Steun de ondernemers in de wijk
Maar vergeet ook alle andere ondernemers 
en adverteerders van uw wijkkrant niet. Vele 
ondernemers hebben het nu moeilijk. Bent u 
slecht ter been of durft of wilt u niet naar de 
winkel/ondernemers te komen? Informeer 
bij de ondernemer, zij willen u graag helpen 
en bezorgen ook artikelen e.d. thuis. Een 
overzichtelijke lijst met alle contactgegevens 
staat op de               wijkinformatie pagina 15

De Houtloods Café ’t Uilennest Café-zaal Bierings

Partycentrum Van Opstal

Dolfijn

Kunst in Coronatijd
Onze wereld is de laatste maanden veranderd in een surrealistische setting. Niets is meer  
wat het was. De straten leeg, de mensen gedwongen om thuis te blijven. In de supermarkt  
‘dansen’ we om elkaar heen om de anderhalve meter te waarborgen. Geen terrasje, film  
of concertbezoek. Niet genieten van een mooie tentoonstelling in een van onze musea. 

Veel kunstenaars reageren in alle tijden op wat er in de wereld gebeurt. Zo zal de een met 
een toneelstuk of muziekcompositie de realiteit in beeld brengen die als een waarschuwing 
naar de samenleving geldt, terwijl een ander een schilderij maakt dat troost geeft.
Kunstenaars zijn als geen ander in staat het binnenste van de ziel te laten zien. Hopelijk  
komt er snel een tijd dat we weer naar theater, concertzaal en museum kunnen. Maar ook  
kan een schilderij of beeld dat in je eigen huis staat of hangt, je gemoedsrust beïnvloeden. 
Het kan je blij maken, opbeuren of juist stimuleren tot nadenken over de huidige  
samenleving.

Kom eens langs bij Galerie Pjotr, laat u raken door werken van verschillende kunstenaars  
en ervaar wat dit met u doet. Tot 1 augustus zijn er in Galerie Pjotr werken van ver-
schillende kunstenaars te zien. We willen u alle tijd en ruimte geven om deze expositie  
te bekijken. Daarom vragen wij u om uw bezoek aan te melden, telefonisch via  
: 013 536 54 39 / 06 13 57 64 44 of per mail : info@galeriepjotr.nl 

Het is alweer 15 jaar geleden dat broer en zus Kwong & Yui Sae-Heng 
de deuren openden van het eerste Thaise restaurant in Tilburg. Vijftien 
jaar later staat Jasmine Thai Tilburg bekend om de heerlijke 
authentieke Thaise gerechten gemaakt van superverse 
ingrediënten. Een grote groep vaste klanten weet frequent 
het restaurant aan de Molenstraat te vinden voor een avondje 
Thais. Ook nieuwe klanten vinden hun weg. De laatste weken  
heeft het restaurant een grote onderhoudsbeurt gehad. Het  
hele restaurant is geschilderd en er is airconditioning 
aangelegd, zodat na heropening iedereen kan genieten van 
een heerlijke Thaise maaltijd. Ook op een hete zomerdag!

15 jaar Jasmine Thai in de Molenstraat

Steun de horeca en andere ondernemers in onze wijk 
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dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 
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VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die moet natuurlijk ook nog worden aangepast.

1. Het logo van AF-Erkend moet daarin verwijderd worden en daarvoor in de plaats één nieuw logo: dat van Onderhoud NL 
Garantie.
Je weet nog waar je die kunt downloaden.

2. De maat van de advertentie moet worden veranderd naar: 47 x 62 mm (hxb).

Wil je dit ook voor ons doen?

e
En ik ben vast vervelend, maar ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21  september aanleveren voor  de wijkkrant.
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Verzamelen is terug!

In dit vreemde coronatijdperk herontdekken mensen hun oude 
hobby. Verzamelen is een leuke hobby, vooral in deze tijd. Ordenen, 
sorteren, afweken, opsporen, aanvullen, completeren.
Bart Wouters van Postzegel- en Munthandel Den Besterd raakt er niet over uitgepraat. Zelf 
is hij begonnen met postzegels verzamelen toen hij acht jaar oud was. Jarenlang werd filatelie
gezien als geldbelegging. “Die tijd is voorbij, de waarde van collecties postzegels is beperkt. 
Je moet postzegels verzamelen echt zien als een hobby om je tijd leuk mee door te komen.  
Munten daarentegen…” Als hij eenmaal begint te vertellen, trek dan maar gerust wat tijd uit. 

Vroeger werd er heel veel verzameld. Speldjes, kaarten, suikerzakjes, luciferdoosjes, sigaren-
bandjes. Postzegels en munten te kust en te keur; uit alle werelddelen, uit te sorteren bij-
voorbeeld op motief. “Heel veel mensen sparen postzegels met afbeeldingen van bloemen 
of planten, van dieren of van brandweerwagens, maar vaak per land. Ook speciale stempels  
op zegels of perforaties die vroeger door bedrijven werden aangebracht.”

Munten verzamelen is een hobby die in de lift zit. Sinds de euro zijn er veel verzamelaars van 
euromunten; mensen die alle landen, alle jaartallen compleet willen verzamelen. Maar je 
 

kunt bij Den Besterd ook een kilo ongesorteerde munten kopen die je zelfkunt uitzoeken, 
per land, op metaalsoort. Bankbiljetten zijn er ook als verzamelobject, in allerlei groottes, 
kleuren, waardes, uit de hele wereld. Leuk om bijvoorbeeld op vakantie mee te beginnen en  
dan verder te gaan zoeken en je collectie steeds uitbreiden. Bij Bart kun je ook terecht voor 
catalogi: overzichtsboeken waarin alle postzegels staan afgedrukt met waardes, of boeken 
vol informatie over munten uit alle landen van de wereld. Uren uitzoekplezier gegarandeerd!

“Als je waardevast wilt investeren, dan moet je denken aan edele metalen als zilver en 
goud. Dat is een goede belegging” zegt de expert. “Er worden munten speciaal gemaakt als 
beleggingsobject, puur zilver of goud. Ze hebben verzamelwaarde, ze zijn waardevast en 
daarnaast ook mooi.” 

In de winkel aan de Besterdring 54 vind je heel veel soorten mappen en verzamelbladen om 
je collectie in op te bergen. Ook voor pincetten, verschillende soorten loepen of weeg- 
schaaltjes kun je er terecht. “Kom een keer langs in de winkel, op donderdag, vrijdag en  
zaterdag ben ik open van negen tot vijf uur” zegt Bart. 

Kijk voor meer informatie op : www.denbesterd54.nl

Cursussen
Als je beter of vrijer wilt leren tekenen of  
schilderen, begeleidt Jofke je op jóuw tempo  
en in technieken en onderwerpen naar eigen  
voorkeur. Vertel wat je wilt leren en je 
ontvangt de nodige tips en tricks om de 
gewenste vaardigheden te ontwikkelen. Als  
je er behoefte aan hebt, kun je de lessen ook  
benutten om te werken aan je persoonlijke  
ontwikkeling.

Dagbesteding
Op dinsdag en donderdag kunnen mensen in 
kleine groepen terecht voor dagbesteding. 
Jofke en partners hebben methoden 

Tekenen en schilderen bij StudioXplo

Studio Xplo is eind 2019 verhuisd naar een ruim 200 vierkante meter groot atelier aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg Noord. Je kunt  
hier terecht voor cursussen, workshops, dagbesteding en privéles van beeldend kunstenaar Jofke van Loon. Ook werkt Jofke hier aan  
haar eigen projecten en kun je haar werk bezichtigen in deze inspirerende ruimte.

ontwikkeld ter bevordering van multi-
zintuiglijke waarneming en hebben deze 
dagbesteding opgezet voor mensen die 
op niveau begeleid willen worden. Onze 
dagbesteding is meer dan bezigheidstherapie. 
We zijn gespecialiseerd in werken met 
mensen met een visuele beperking. Verder 
komen er bij ons onder andere mensen met 
NLD, NAH, autisme, psychische problematiek, 
lichamelijke beperkingen en ouderen. Als 
extra ondersteuning gewenst is, proberen 
we een buddy voor je te regelen.

Trainingen
Leerkrachten, creatief therapeuten, zorg-
personeel, museumpersoneel, ondernemers 
en teams die nieuwe ervaringen en inzichten 
willen opdoen door middel van creatieve 
oefeningen kunnen bij ons terecht voor 
communicatietrainingen, belevingsgerichte 
activiteiten of anders leren kijken door middel 
van originele teken- en schilderopdrachten. 

Exposeren
In onze studiogalerie organiseren we 
wisselende exposities van onze cursisten en 
belangstellenden van buitenaf. Ook staan 

we open voor andere samenwerkingen. Wil 
je een keer een kijkje komen nemen? Bel, 
mail of stuur ons een berichtje via de website 
: www.StudioXplo.nl  Tip: Neem eens 
een kijkje in de agenda op onze website!

Ons atelier is gevestigd in een ROC gebouw, 
Gershwinstraat 10. (bij Wagenaarstraat/
Petrus Loosjesstraat kanaal over, links 
fietspad en eerste rechts, na Zigo). 

Wil je een kijkje komen nemen? 
22 augustus 2020 houden we Open Atelier. 
Voor vragen : 06 39 82 62 86, 
: info@StudioXplo.nl

In verband met het coronavirus is ook 
Studio Xplo even gesloten geweest. Met 2 
personen per keer is de dagbehandeling 
al weer opgestart maar de cursussen en 
workshops beginnen in juni weer. We 
kijken ernaar uit om met jou weer aan de 
slag te gaan! Ter compensatie hebben we 
extra zomerlessen ingepland en delen wij 
ondertussen op Facebook inspiratiefilmpjes 
waarmee je thuis aan de slag kunt:  
www.facebook.com/StudioXplo.nl

Jofke van Loon (rechts) Goudsmid en juwelier Joost Bok van 
Juwelier Edelweiss werkt al sinds 1975 aan 
het Plein Leo XIII in het pand op nummer 29. 
In het begin samen met zijn schoonvader 
Jan van Iersel, edelsmid, die deze zaak 
startte in 1966. U kunt bij Juwelier Edelweiss 
terecht voor betaalbare sieraden en 
horloges van bekende merken of ontwerp 
uit eigen atelier, trouwringen en klokken, 
maar ook voor een sieraad of uurwerk dat 
u wilt laten repareren of moderniseren.

Heeft u in een laatje een doosje liggen met 
een zeer dierbaar sieraad, maar is het nu 
niet draagbaar omdat het beschadigd is 
en weet u niet of deze gerepareerd kan 
worden? Haakt de zetting van uw ring of is 
de maat niet goed, is uw armband te ruim, 
of valt uw collier niet mooi? Kom voor 
vrijblijvend en eerlijk advies eens binnen. 
Joost geeft u een kostenindicatie, zodat u 
zelf kunt bepalen of u een antieke broche of 
dierbare trouwring wilt laten repareren.

Ook verzilvert, verbronst of vertint Juwelier 
Edelweiss kinderschoentjes als een altijd 
blijvende herinnering aan uw kind(eren).

Edelweiss Juwelier, Plein Leo XIII 29, parkeren 
voor de deur. Op maandag gesloten, dinsdag 
t/m vrijdag open van 09.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag tot 17.00 uur, koopavond donderdag 
tot 20.30 uur. : www.edelweissjuwelier.nl

Juwelier Edelweiss, 
juwelier op een 
ambachtelijke manier
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Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

Bouwatelier 013 is gevestigd in een voormalige 
houtwerkplaats in de Goirkezijstraat. Midden in 
hartje stad, maar wonderlijk genoeg ervaar je 
hier de rust van een klein dorpje. Binnen vind 
je een inspirerende werkplek. Geen standaard 
kantoortuin met kille bureaus, maar sfeer-
volle ruimtes waar je in alle rust kunt werken.
Huurders ervaren de sfeer over het algemeen  
als werken op kantoor, terwijl ze toch  
flexibel zijn. Eigenaar Willem Hoppenbrouwers 
noemt dit ‘samen zelfstandig ondernemen’. 

Naast zelfstandigen vinden steeds meer 
mensen die in loondienst zijn hun weg naar 
Bouwatelier013. Willem: “Mensen werken 
steeds vaker vanuit huis. Enerzijds omdat het  
aansluit bij Het Nieuwe Werken, maar soms  
ook noodgedwongen zoals tijdens de corona-
crisis. Helaas blijkt de thuissituatie niet voor 
iedereen de ideale werkplek. In zo’n geval 
kun je er ook voor kiezen om enkele uren 
per dag uit te wijken naar een locatie waar 
je over alle kantoorfaciliteiten beschikt.”

Van groene oase tot Feng Shui
De een zoekt rust, de ander juist wat meer 
reuring. Bij Bouwatelier 013 kun je voor 
beide terecht. De bovenverdieping is een 
groene oase met veel planten die zorgen 
voor een gezonde werkomgeving. Tussen 
het werken door kun je sparren met andere 
thuiswerkers of ondernemers. Ook kun je de 
speciale vergaderruimte reserveren als je wat 
meer privacy nodig hebt. Wil je echt in alle 

10% kortingsbon* op een 
behandeling bij 

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

*geldig voor alle behandelingen op 
: lanette.eu maar niet geldig op lopende 
acties, producten of cadeaubonnen. U 
ontvang de korting bij inleveren bon tijdens  
het afrekenen. Geldig t/m 31 oktober 2020.

Jonge kinderen gaan uit zichzelf bewegen bij  
het horen van muziek en klappen daarbij met  
hun handen. Het is een van de eerste vormen  
van zelfexpressie, nog voordat een kind een  
woordenschat heeft opgebouwd en zichzelf  
via praten kan uitdrukken.

Dansen, het bewegen op muziek, is dus een  
heel primaire vorm van expressie en 
communicatie en zo wordt het in Biodanza 
ingezet. ‘Biodanza’ is een samenstelling 
van het Griekse woord ‘bio’, dus ‘leven’, 
en het oude Franse woord ‘danza’, dat 
‘betekenisvolle beweging’ weergeeft. Bij 
elkaar kan Biodanza dan ook als ‘dans van het 
leven’ worden omschreven. Daarmee kun je 
opleven en je (af en toe) helemaal uitleven!

Moet je kunnen dansen om mee te doen? 
Nee, helemaal niet. Iedereen kan namelijk op 
muziek 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 juist heel goed 
om het eens te ervaren in een ontspannen 
sfeer bij een vaste groep die wekelijks bij 
elkaar komt. De sessies worden verzorgd 
door Rivka Bergshoeff van Dansbeleving.

Een Biodanza-avond duurt circa 1,5 uur en 
heeft een vaste opbouw met een goede 

Breng beweging in je leven, kom dansen

Woensdagavond in MFA De Poorten
In samenwerking met Feniks Tilburg houden  
we Biodanza-avonden op de woensdagen 
in MFA De Poorten. Aanvang 20.00 uur, 
via de website of e-mail eerst 
aanmelden. : www.dansbeleving.nl  
: info@dansbeleving.nl
€ 25,- voor 3 introductielessen. We hebben  
inmiddels een leuke groep, maar nieuwe  
deelnemers zijn welkom. 
BINNENKORT KOMT ER EEN NIEUWE GROEP  
VOOR DE LEEFTIJDEN 18-28. Danservaring 
of bepaalde vaardigheden zijn niet nodig!  

Zodra De Poorten weer opengaat starten  
de Biodanza-avonden weer.

Bij bewegen op muziek of ‘dansen’ denkt men vaak aan stijldansen of een ballet- 
voorstelling. Dat zijn formele dansvormen. Maar het bewegen op muziek (ritme  
en melodie) hoort bij onze vroegste (onbewuste) herinneringen, bij onze prenatale 
ervaringen. In de baarmoeder worden we met de beweging van de moeder  
gewiegd op het ritme van de hartslagen en de ‘muziek’ van de ingewanden: het  
geruis van het bloed in de aderen en van het eten in de buik.

balans tussen inspanning en ontspanning. De 
muziek is zeer gevarieerd: pop, rock, jazz,  
klassiek, modern, Zuid-Amerikaans, Afrikaans 
en meer. Voor iedere dans krijg je een korte  
uitleg en een bepaalde opdracht mee, maar  
hoe je die uitvoert (de dans zelf) is je eigen 
keuze en interpretatie. Dan ervaar je hoe het  
is om vanuit je eigen bewegingswens je koers  
op de dansvloer te bepalen en met anderen  
samen te dansen.

Vaak ontdek je een kant van jezelf die je nog  
niet kende. Op den duur voel je je steeds 
vrijer in je beweging en durf je steeds meer 
jezelf te laten zien. Dat werkt ook buiten de  
dansvloer door!

 ‘Thuiswerken’ bij Bouwatelier 013

rust werken, dan is de benedenverdieping 
waarschijnlijk heel geschikt voor jou. Deze 
werkplek annex workshopruimte is volledig 
ingericht op basis van de leer van Feng Shui. 

Proefdraaien?
Bij Bouwatelier 013 kun je werkplekken 
huren vanaf een dag per week. In overleg is  
het ook mogelijk hiervan af te wijken. De 
vergaderruimte kun je ook huren zonder dat 
je gebruik maakt van een flexplek. Handig als 
je wilt videobellen bijvoorbeeld. Uiteraard 
zijn alle gebruikelijke kantoorfaciliteiten zoals  
wifi, printer en koffie aanwezig. 

Waarschijnlijk kom je te voet of per fiets 
naar Bouwatelier 013. Wil je toch met de 
auto, dan parkeer je gratis voor deur.
Wil je een keer proefdraaien? Stuur dan een  
e-mail naar : info@bouwatelier013.nl of bel 
Willem Hoppenbrouwers : 06 22 52 43 58.

Werk je regelmatig thuis, maar beschik je niet over de ideale werkplek?  
Of wil je wel eens in een geheel andere omgeving ‘thuiswerken’? Dan  
is Bouwatelier013 misschien iets voor jou. Deze bijzondere flexwerkplek  
vind je bij jou in de wijk.

We zijn weer open voor behandelingen. 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen 
we niemand ontvangen zonder afspraak. 
Wilt u advies over een behandeling of 
welke behandeling het beste bij u past, 
maak dan via de website een afspraak voor 
een online adviesgesprek (van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Tijdens 
dit gesprek kunt u alle vragen stellen over 
de behandelmogelijkheid naar keuze. U 
krijgt aan het einde van dit gesprek een 
eerlijk, persoonlijk advies op maat. 
 

10 jaar LANETTE Skin & Hair Clinic
  Op 14 mei bestonden we 10 jaar, een lustrum om te vieren. Ook 
openen we ons nieuwe pand waarin de Hair Clinic gevestigd     
gaat worden. Helaas kunnen wij geen groot verjaardagsfeest en  
 opening geven. Jammer, want we hadden er al zin in. Een hapje  
en drankje houdt u dus nog van ons tegoed. 

Thuis genieten deze zomer
We blijven de gehele zomer open. Zo kan 
iedereen die nu thuis moet blijven, genieten 
van een welverdiende behandeling van 
huid of haar. Ook kan men de al geplande 
kuren afmaken. Kijk voor meer informatie, 
acties en openingstijden op de website en 
houd onze Facebookpagina in de gaten. 

Maak gebruik van onderstaande 
kortingsbon. 

Zaterdag 27 juni: MESO FILLER DAY  
van 9.00 tot 15.00 uur.
Actie: geen € 200,- maar € 149,- per 1 ml.

Lipvolume, liplijnen, 
neusrimpelplooi, 
marionettenlijnen 
of neuslipplooi.
Onze beide 
‘Master Advanced 
Meso Specialisten’ 
zijn aanwezig.

Boek nu, want 
vol = vol: 
: lanette.
boekingapp.nl
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een  
objectief vergelijk?

Heb je andere vragen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak met
Hypotheek Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk  
gewenst tijdstip.

Ties van den Berg en Bart van den Oord zijn je  
graag van dienst.

Bel Hypotheek Visie Tilburg (013) 581 18 66 of 
mail tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Door: Erik Tukker Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Zoals ik de klanten bij mij in de dierenspeciaalzaak ken, wordt er 
over het algemeen altijd goed aan het welzijn van de huisdieren 
gedacht. Een enkeling vindt het huisdier zelfs belangijker dan 
zichzelf! Maar toch sta ik er nog ieder jaar van te kijken hoeveel 
huisdieren in de problemen komen tijdens de zomerhitte. Na 
even doorvragen merk ik vaak al snel dat het onwetendheid is 
en geen onwil. Gelukkig! Dit brengt met zich mee dat ik deze 
column graag wil aangrijpen om u en alle huisdiereneigenaren 
in Tilburg en omstreken toch even extra te waarschuwen. 

In dit land hebben we over het algemeen vrij weinig te 
maken met extreme temperaturen. Zowel de winters als de 
zomers vielen altijd wel mee. Als het dan wel een keer wat 
kouder is gaat binnen in huis de verwarming aan, en voor 
de hete zomers hebben de meeste huishoudens inmiddels 
een airco aangeschaft. Het is dan ook niet zo gek dat onze 
huisdieren volledig gewend geraakt zijn aan deze constante 
temperaturen door het jaar heen. Hier ligt meteen ook het 
gevaar. Zodra de temperatuur oploopt en het steeds heter 
wordt, kunnen veel huisdieren last van hittestress krijgen. 
Ze zijn het niet gewend en gaan op zoek naar manieren om 
met deze verandering om te gaan. Sommige dieren hebben 
het zelfs zo zwaar dat de gezondheid in gevaar kan komen. 

Naast dat voldoende (vers) drinkwater, gezonde voeding, 
schaduw en verkoeling beslist niet mogen ontbreken, is 
oplettendheid en bescherming door het baasje ook erg 
belangrijk. En ook al weten we nooit wat voor een zomer 
we in Nederland voorgeschoteld krijgen, veel van deze 
problemen zijn met een goede voorbereiding eenvoudig te 
voorkomen. Eenmaal de neus verbrand, is verbrand. Eenmaal 
oververhit, is oververhit. En eenmaal kapotte voetzolen, zijn 
kapotte voetzolen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden 
van vervelende gevolgen die u uw huisdier liever wilt 
besparen. Zodra de temperaturen stijgen heeft uw huisdier 
dus wat extra zorg nodig. Onderschat dit alstublieft niet. 

 

Katten zoeken vaak zelf een koel plekje als ze het te warm 
krijgen. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat uw kat 
schaduw kan opzoeken of naar binnen kan en voldoende 
drinkwater heeft. Automatische drinkfonteinen zijn ideaal 
om het water fris en aantrekkelijk te houden, zodat uw kat 
goed gestimuleerd wordt om te blijven drinken. Honden 
kunnen warmte alleen kwijt via de voetzolen of door te hijgen. 
Verkoelende producten zoals een koelhalsband of koelmat 
worden over het algemeen erg gewaardeerd. Maak geen 
lange wandelingen in de hitte en plan het uitlaten vooral aan 
het begin of het einde van de dag. Ga ook zeker niet met 
uw hond fietsen en laat huisdieren nooit achter in de auto, 
waar de temperatuur razendsnel kan oplopen. Zelfs een 
schaduwplek en open raam kunnen niet voorkomen dat uw 
maatje zal uitdrogen, wat al na tien minuten fataal kan zijn. 
Konijnen en knagers kunnen ook slecht tegen de warmte. Ze 
zijn van nature gewend om in een koel hol onder de grond te 
zitten. Al vanaf een graad of 24 krijgen ze het moeilijk. Zorg er 
daarom voor dat het hok niet in de zon staat. Om het buitenhok 
te koelen, kun je er een nat wit laken overheen leggen en 
speciale koelschijven in het hok aanbieden. Zorg er ook bij 
vogelkooien voor dat deze niet in de zon staan. Zorg altijd voor 
vers water om te drinken, én, indien uw vogel het lekker vindt 
om te badderen, ook voor vers water in een vogelbadhuisje. 
Houd er daarnaast rekening mee dat warmte opstijgt. Een 
hangende vogelkooi kan bij warm weer vaak beter op de grond 
gezet worden. Pas wel op met tocht en andere huisdieren! 

De zomer brengt natuurlijk ook erg veel leuke dingen met zich 
mee. Laten we dat vooral niet vergeten en er ook van genieten, 
ook samen met onze huisdieren. Blijf goed op uw huisdier letten 
en zorg ervoor dat uw maatje zo min mogelijk last van de hitte 
zal hebben. Ieder huisdier heeft zijn eigen behoeftes omdat 
ieder dier zich weer op een andere manier koelt. Verkoelende 
producten speciaal voor huisdieren kunnen echt uitkomst 
bieden. Kom gerust eens bij ons binnen voor de nodige tips en 
inspiratie om er samen een heerlijke zomer van te maken. 
Houd het hoofd koel en geniet van de zomer!

Hittestress

Discus Animo is op de normale openingstijden open. Mocht u om ziekte of andere oorzaken niet in de gelegenheid zijn om voeding of  
andere zaken voor uw huisvriend te halen, kunnen we in overleg het ook bij u thuisbezorgen. U kunt ons bereiken via : 013 542 49 21

Hoe weet ik welke e-bike bij mij past?

De e-bike heeft de hele fietsmarkt op z’n kop gezet. 
Steeds meer mensen wisselen de gewone fiets dan ook  
in voor een elektrische variant. Overweeg jij deze over- 
stap ook en kun je wel wat hulp gebruiken bij je keuze?  
Volg onderstaande tips van Spijkers Fietsen!

Accu 
Bepaal allereerst waar je de e-bike voor gaat gebruiken. 
Hoe meer accu-inhoud (Wh), hoe verder je kunt fietsen 
voordat je de accu moet opladen. Voor woon-werkverkeer 
is een groter accupakket vaak gewenst, voor de kortere 
fietstochten in het weekend is dat minder belangrijk. 

Daarnaast bepalen onder andere de versnelling en de 
positie van de motor welke e-bike bij jouw wensen past. 

Welk type versnelling wens je?  
De keuze voor het type versnelling bij een elektrische fiets  
bepaalt mede de plaatsing van de motor, het type ketting- 
kast en de hoeveel onderhoud. Er zijn drie typen  
versnellingen: de naafversnelling, de derailleurversnelling 
en de automatische versnelling. 
• De derailleurversnelling is de versnelling met de minste 

weerstand en fietst dus lekker licht. Dit type is wel erg 
onderhoudsgevoelig. Tevens is het de enige versnelling 
die je met een achterwielmotor kunt combineren. 

• Naafversnellingen hebben wat minder standen, maar  
zijn wel onderhoudsvrij. De stappen tussen de 
versnellingen zijn groter en minder nauwkeurig aan 
te passen op het fietsgedrag. Daarnaast kun je met 
een naafversnelling schakelen terwijl je stilstaat. 

• Bij automatische (oftewel traploze) versnellingen heb 
je een oneindig aantal standen. Je stelt het gewenste 
traptempo in en de fiets regelt verder alles zelf.

Wat is de beste positie van de motor? 
De plaats van de motor op de e-bike verschilt per model.  
Er zijn drie verschillende motorposities: midden, voorwiel 
of achterwiel. Een fiets met een motor in het voorwiel rijdt 
anders dan een variant met een motor in het achter- 
wiel of een e-bike met middenmotor. Wil je een elektrische  
fiets die qua rijervaring het meeste lijkt op een ‘normale’ 
fiets, dan past een elektrische fiets met middenmotor het  
beste bij jou. De motor zit gemonteerd op de trapas waar- 
door de fiets stabieler op de weg ligt en het fietsen natuur- 
lijker aanvoelt. Test de verschillende motorposities om te  
ontdekken wat jouw voorkeur heeft. 

Plan je gratis proefrit bij Spijkers Fietsen!
Bij Spijkers Fietsen zijn er altijd voldoende 
demofietsen beschikbaar voor een proefrit.  
Het is dan ook geen probleem om langere  
proefritten te maken of op één dag meer- 
dere modellen te testen. Plan je proefrit(ten)  
in via : www.spijkersfietsen.nl of kom  
gezellig langs! 
Uiteraard volgen wij strikt de regels van het  
RIVM op en kun je indien gewenst de e-bike  
thuis testen. 
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Maar stil zitten we zeker niet! 
Check de website en blijf op de hoogte van de 

plastic experimenten van Jessica den Hartog 
en de schilderingenroute met aanwinsten 

van Joep van Gassel, Atilla’s Art en Ton 
Lammers. Binnenkort een routefeestje! 

: schonstewijk.nl
: fb.com/groups/schonstewijk

Bekijk onze vele tips en acties op: www.facebook.com/ 
ContourdeTwernOudNoord
WijkcentrumdePoorten
MFAHetSpoor
DeWisselBuurthuis
wijkcentrum de Baselaer

Alle wijkcentra van ContourdeTwern zijn sinds medio maart gesloten, dus ook De Poorten,  
De Baselaer, De Wissel en Het Spoor. Dat is niet alleen voor onze bezoekers, maar ook  
voor ons als sociaal werkers, erg onwennig. Hoe kunnen we de wijkbewoners nu  
bereiken? Hoe komen de mensen de dag door nu ze hun dagelijkse biljart of wekelijkse  
bewegingsuurtje moeten missen? En wat te denken van al die vrijwilligers die dat normaal  
gesproken allemaal mogelijk maken?

Zoeken naar een nieuwe manier van contact houden
In het begin was het voor ons als team ook even zoeken naar een nieuwe manier van 
contact houden. We maakten veel gebruik van beeldbellen. En dat werkt goed. Vrij snel 
vonden we ook manieren om in contact te blijven met onze wijkbewoners. Zo ontstond 
er een boodschappendienst voor bewoners die niet meer zelf de deur uit kunnen. Ook 
delen we speelgoedtassen uit aan gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. Daarnaast 
ontwikkelden we in Loven een ludiek belspel en zijn er volop belmaatjes, o.a. bij de 
Vriendschapsbank en de werkgroep Samen op Stap. ONS Soepje is ook al zo’n mooi 
project. Dit is een bewonersinitiatief dat o.a. ondersteund wordt door ContourdeTwern. 

Nooit alleen 
Niemand hoeft er in deze crisis alleen voor te staan. Ons motto is dan ook “nooit alleen”. 
We vinden het fijn om te zien dat de meeste mensen zich er goed doorheen slaan en zelf om 
hulp vragen bij familie, vrienden of buren. Wij hopen dat de wijkcentra straks weer (beperkt) 
open mogen, zodat wij onze wijkbewoners weer kunnen ontvangen. Tot die tijd zijn wij, 
sociaal werkers, telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bel ons gerust als u vragen heeft! 
AdviesPunt : 013 549 86 46 : adviespunt@contourdetwern.nl

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Gemengd Koor Resurrexit is ontstaan in 1972 na sluiting van de kerk in parochie Groeseind, 
waarbij noodgedwongen een samenvoeging van het kerkkoor Groeseind en het kerkkoor 
Hoefstraat plaatsvond. Zij heeft in al die jaren een goede reputatie opgebouwd en is 
nog altijd actief. Het koor verzorgt jaarlijks enkele liturgische vieringen voor parochies in 
Tilburg Noord en Oud Noord. Zij is een bekende in de verzorgingscentra met nostalgische 
concerten met o.a Nederlandse en Duitse volksmuziek. Ook treedt zij op in wijkcentra 
en op openbare podia in Tilburg met stukken uit opera, operette en musicals. 

Door de geringe aanwas en helaas ook enkele leden die ons ontvallen zijn (niet door 
corona, maar wel in deze tijd) zijn wij op zoek naar nieuwe leden die ons koor willen 
versterken. Normaal gesproken kunt u naar een repetitie komen in wijkcentrum De 
Baselaer, Hoefstraat 175, op dinsdagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur. Maar nu zijn de 
deuren van De Baselaer i.v.m. bestrijding van het coronavirus tot beter bericht gesloten.

Houdt u van gezelligheid en wilt u graag zingen? 
Iedereen is welkom en leeftijd speelt geen rol, want Resurrexit heeft als lijfspreuk: 
Iedere leeftijd heeft zijn charme. U kunt u zonder enige verplichting gewoon telefonisch 
aanmelden bij onze voorzitter Jan Kapitein : 013 455 05 29 of via secretaris Jan de Groot 
:  06 83 69 90 26 en u wordt op de hoogte gehouden wanneer we weer mogen repeteren.  
Informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website : www.resurrexit.nl  
en via e-mail : info@resurrexit.nl

Nieuws over de ZESZALIGEZOMERFILMS
2020 beloofde weer een mooi filmjaar te 
worden voor de ZesZaligeZomerfilms in 
wijkcentrum het Spoor. We hadden een 
zeer gevarieerd programma samengesteld 
en we hadden er veel zin in. Maar zoals u 
weet zijn alle wijkcentra gesloten en we 
weten nog niet wanneer ze open gaan.

Dus… net als alle andere festiviteiten 
moeten ook wij tot onze grote spijt het hele 
programma annuleren. Er zijn strenge regels 
en het is belangrijk dat we die opvolgen. 
Uiteindelijk komt er licht aan het einde van 
de coronatunnel… We weten echter niet  
wanneer. Geduld is op dit moment een  
schone zaak.
We zijn druk bezig met onderzoeken of er  
andere mogelijkheden zijn om tóch nog een  
film te vertonen. We denken dan aan iets in  
de buitenlucht; hier kan voldoende afstand  
genomen worden. En we proberen ook een  
Kerstfilm te draaien. Maar ook dit hangt alle- 
maal af van de maatregelen van het kabinet. 
We kunnen niet al te ver vooruit kijken.

Wat we wel hopen is in het nieuwe jaar 2021 
weer terug te komen met ZesZaligeZomerfilms 
in wijkcentrum Het Spoor. Daar bent u alvast  
weer van hárte welkom. Via de Wijkkrant  
Tilburg Oud-Noord houden we u natuurlijk  
op de hoogte.

Namens  alle vrijwilligers van de 
ZesZaligeZomerfilms wensen wij u veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. Zorg goed 
voor uzelf en kijk om naar uw medemens.

Mi Vida Au nom de la terre Parasite

Vrijdag 10  juli Vrijdag 28 aug. Vrijdag 25 sept.

Vrijdag 17 april Vrijdag 15 mei Vrijdag 12 juni

The full monty Carol Blinded by the light

         

20202020202020202020202020202020

Kaartverkoop bij MFA het Spoor
Kaartjes zijn €4,00 incl. consumptie en versnapering

Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664

Vrijdag 12 juni

20202020Zes Zalige Zomerfi lmsZes Zalige Zomerfi lms

Besterdring

Activiteiten in de wijk(centra)

Resurrexit zoekt enthousiaste zangers en zangeressen!

Nieuw 
buurtgroen in 

Oud-Noord
Buurthuis De Wissel Wijkcentrum De Baselaer Wijkcentrum De Poorten Wijkcentrum Het Spoor

Leliestraat 49  Hoefstraat 175   Hasseltstraat 194  Schaepmanstraat 36

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

AdviesPunt voor grote en kleine vragen
Houd onze website 
: www.contourdetwern.nl en 
Facebookpagina’s in de gaten voor het 
laatste nieuws rondom het coronavirus en  
hoe wij daarmee omgaan in jouw buurt. 

Hulp nodig?
Komt u door de coronacrisis in nood en  
heeft u snel hulp nodig? Bel dan het 
AdviesPunt : 013 549 86 46, bereikbaar 
op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Mailen kan natuurlijk ook 
: adviespunt@contourdetwern.nl 

Ook in tijden van crisis zijn wij present en bent u nooit alleen

In de Lambert de Wijsstraat is onlangs een  
nieuw stukje groen aangelegd. Op het veel  
te brede trottoir ter hoogte van de begraaf-
plaats is een extra plantvak gekomen. Deze  
groenstrook is niet zomaar een standaard  
gemeenteplantsoen. Het is een stukje 
buurtgroen dat ontstaan is uit een 
particulier initiatief. Maar het is 
nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners! 

Het groen meet ongeveer 23 bij 2,5 meter. 
Er staan in totaal vijf bomen en struiken. 
Daarbij is er gekozen voor een assortiment 
planten dat bijdraagt aan de biodiversiteit, 
en dat door de vele bloemen kleur geeft aan  
de straat. 

Er zijn negen delen, elk met een andere 
kleurstelling. Op deze manier is er een stuk 
groen bijgekomen dat voor bijvoorbeeld 
vlinders en andere nuttige insecten een  
stapsteen kan vormen tussen het Textielplein 
en de parken zuidwaarts. Maar natuurlijk is  
het vooral voor de bewoners van de wijk  
aangenaam kijkgroen, en voor de kinderen  
van de basisschool een leuke en leerzame 
wandelroute van en naar school (na de  
lockdown).

Helaas zijn er in de eerste dagen diverse 
planten ontvreemd.  Dat is erg jammer, 
mensen zouden toch moeten begrijpen 
dat als je iets uit een plantsoen steelt en in 
je eigen tuin plaatst, je andere mensen de 
mogelijkheid ontneemt om ervan te genieten.

Hopelijk krijgt dit nieuwe groen een goede 
kans. Het wordt bijgehouden door bewoners, 
en als iedereen meewerkt dan heeft 
Oud-Noord 
straks
iets om
trots op
te zijn.

Schônste wijk Werkplaats permanent gesloten 
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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!

Sinds de opening is de LocHal voor vele Tilburgers een plek  
geworden die deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Er wordt  
wel eens gezegd: 

De LocHal is de huiskamer van de stad. 
Om in deze tijden de LocHal eens in jouw huiskamer te laten 
komen, is er een wekelijks programma: de KennisMakerijRevue. 
Met uiteenlopende en relevante onderwerpen.

LocHal bij je thuis
Programmamakers Eef van Eerdewijk en Mark Dekker  
maken deze reeks vanuit de gedachte om de 
huiskamer van de stad in de huiskamers van de 
Tilburgers te brengen. En om Tilburgse huiskamers 
naar de LocHal te halen. “Maar dat was best nog een 
technisch verhaal! We hopen in elk geval voor een 
vorm van verbinding te zorgen zodat mensen toch 
gezamenlijk activiteiten in de LocHal kunnen ervaren. 
En we proberen met de inhoud iets toe te voegen aan 
het grote aanbod dat inmiddels online te vinden is”, 
aldus de programmamakers van de KennisMakerij.
 

Virtueel Bijwonen
Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe 
afleveringen. Deze en alle voorgaande uitzendingen 
zijn te bekijken op : bibliotheekmb.nl/revue. Dus 
wees welkom in een virtuele LocHal, pak thuis een 
drankje zoals je dat zou doen in het Stadscafé en 
plof neer op de tribune van jouw eigen huiskamer.
De Bibliotheken zijn weer beperkt open voor leners (nog geen  
activiteiten) check : www.bibliotheekmb.nl/nieuws.html

Het gratis juridisch spreekuur ‘Rechtwijzer’, normaal in de Bibliotheken LocHal  
en Wagnerplein, gaat de komende weken telefonisch door. 

De studenten van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys zitten dan klaar om te 
helpen met advies en informatie. Zij weten veel over recht, regels en wetten en  
waar je terecht kunt om jouw probleem op te lossen. De vragen waarmee Tilburgers  
kunnen bellen, kunnen gaan over de volgende onderwerpen: schulden, scheiden,  
werk, de overheid, wonen en consumenten. 
 

Op de website : www.rechtwijzer.nl vind je ook de Rechtwijzer EHBO (Eerste Hulp  
Bij Oplossingen). Die is er voor iedereen die grip en overzicht wil krijgen en op zoek 
is naar oplossingen. 
 

Het telefonisch juridisch spreekuur Rechtwijzer is iedere woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur en de vrijdagochtend (in de oneven weken) van 10.30 tot 12.00 uur.  
Het telefoonnummer is : 088 787  15 80
Het telefonisch juridisch spreekuur is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, gemeente  
Tilburg, Rechtswinkel Tilburg, Juridische Hogeschool Avans & Fontys, het Juridisch Loket en de Raad voor 
Rechtsbijstand. Deze partijen werken samen om mensen met juridische vragen op weg te helpen.

Gratis juridisch spreekuur Rechtwijzer gaat telefonisch door

Vooruitlopend op de verhuizing naar 
de LocHal nam proeftuinbibliotheek de 
KennisMakerij afscheid van de oude locatie 
in de Spoorzone met de KennisMakerijRevue: 
een avond vol bijzondere en uiteenlopende 
thema’s. Met de online variant worden 
onderwerpen niet gebundeld op één 
avond, maar in een reeks van wekelijkse 
programma’s. Tijdens de sluiting van de 
Bibliotheek LocHal in verband met de 
corona-maatregelen gaven sprekers online 
talks vanuit een lege LocHal. De kick-off 
was over de kunst van het niksen, want dat 
leken we naast het klussen, thuiswerken en 
netflixen allemaal ineens massaal te doen. 
Daarna kwamen onderwerpen zoals apps 
en privacy, ons gedrag in crisistijd en de 
toegevoegde waarde van gamen aan bod.   

: bibliotheekmb.nl/revue
Door: bewoner Jacques van der Borght
Na een lange voorbereidingstijd en ruim een jaar overlast voor de wijk, kunnen 
we eindelijk zeggen dat de Lindehoeve (Oude Langstraat) zowat klaar is. Het 
terugplaatsen van een notenboom, perenboom en de ligusterhaag aan de straat 
waren de laatste puntjes op de i. Inmiddels zijn alle appartementen bewoond 
en zijn we druk plannen aan het maken voor de verdere inrichting van de tuin. 
Zodra de coronacrisis dat toelaat zullen we een open dag organiseren voor 
belangstellenden uit de wijk. Op onze website : www.delindehoevetilburg.nl  
kunt u via blogs op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Lindehoeve bijna klaar…

Zo blijven de overkapping met picknickbanken, 
de openbare toiletten, de Kempentoren, het 
basketbalveld en de Skatebowl vooralsnog 
gesloten. Het T-huis blijft gesloten; dat geldt  
ook voor het terras. Wel is de nieuwe kiosk  
open voor koffie, een broodje of iets lekkers  
van 10.00 tot 20.00 uur.
De stadscamping is open voor kampeerders met  
eigen sanitair. Het waterplein aan de oostkant  
van het park is niet actief. Gezien de versoepe- 
ling van de regels ten aanzien van kinderen t/m  
12 jaar is de Pumptrack (BMX’en of steppen) 
wel open. Scouting Esjeeka biedt nog geen  
activiteiten aan. Urban BSO startte maandag 
11 mei weer met de buitenschoolse opvang.
 

   Welkom terug in het Spoorpark!

U heeft het vast gemerkt. Op advies van de veiligheidsregio en in nauw over- 
leg met de gemeente Tilburg sloot het Spoorpark bijna twee maanden geleden 
op 22 maart de poorten. Na overleg met de gemeente Tilburg is het park met de 
aangepaste tijd van 08.00 uur tot 20.00 uur weer open. Maar de gevolgen van 
het coronavirus zijn nog steeds merkbaar, want de initiatiefnemers in het  
Spoorpark volgen de geldenden richtlijnen van het RIVM; deze worden wekelijks 
bijgesteld. Let op! Openingstijden en faciliteiten kunnen dus veranderd zijn!

Handhaving en politie houden de huidige regels  
ten aanzien van samenscholing en afstand 
houden van elkaar zeer nauw in de gaten en,  
waar nodig, wordt er gehandhaafd. Advies is  
dan ook: geniet van uw wandeling/activiteit  
maar blijf niet in het park. 

In de periode van het gesloten park ging het 
werk door, waarbij de werknemers natuurlijk 
zo veel mogelijk op afstand van elkaar 
bezig waren. En dat is te zien! Er werden 
21 bomen geplant, waarvan een aantal op 
het grote grasveld. Dat gaat voor lekker wat 
schaduw zorgen waarnaar verlangd werd. 
Ook enkele heesters gingen de grond in, 

en er is een beregeningssysteem voor het 
grote veld aangelegd. In de nacht wordt er nu 
gesproeid, zo blijft het veld prachtig groen. 
 
Bij de Stadscamping is gebouwd aan twee 
verhuurbare units, bij het T-huis was men 
druk bezig met het dakterras en buiten terras 
met drie schaaktafels van schaakvereniging 
De Stukkenjagers, een fantastische plek om  
straks een competitie te starten. Bij BeweegR  
is een begin gemaakt met de grondwerk-
zaamheden voor de nieuwbouw. Het streven  
is die in september te openen. 

Lindehoeve  aan de Oude Langstraat

De Urban Sports Area bestaat 
uit drie delen: de Bowl, 
de Pumptrack en de Keien. 
Alleen de Pumptrack, waarop 
de kinderen mogen BMX’en 
steppen, is nu geopend.

De twee verhuurbare units van de Stadscamping.

T-Huis met terras met schaaktafels en nieuwe bomen op het grasveld.

De bezoekers kunnen weer genieten in het Spoorpark, 
natuurlijk met inachtneming van anderhalve meter 
afstand en andere regels. We houden u via onze 
website en socialemediakanalen zoveel mogelijk 
op de hoogte. Mochten er ontwikkelingen zijn, 
dan vindt u ze daar! : spoorparktilburg.nl

   De LocHal in je huiskamer
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KOMT U OOK SPORTEN BIJ 
TTV IRENE?

Gezellig sporten voor senioren in groepsverband. 
Maar wel op uw eigen tempo en alles onder één dak!

KOM KIJKEN EN DOE MEE!
U kunt 4 weken lang gratis mee doen 

om te kijken of sport in de ochtend iets voor u is.

VAN DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG 
WORDEN ER BIJ TTV IRENE VERSCHILLENDE 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD*.

9:30-10:30 UUR:
Groepsles voor het verbeteren van uw conditie en algehele fitheid.
U kunt meedoen op uw eigen niveau.

10:30-12:00 UUR:
Beoefenen van diverse andere sporten 
en gezellig na praten.

* overzicht tijden mindervalide sport, zie onze website.
Sporten is bij ons 

net zo belangrijk 

als een bakje koffie 

en gezellig kletsen.

WWW.TTVIRENE.NL 
INSULINDESTRAAT 3A | 5013 BA TILBURG

06-38447086

TTV IRENE
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TTV IRENE

Digitale diensten El-Feth moskee 
Omdat fysieke gebedsdiensten niet meer 
mogelijk zijn hebben we onze digitale 
dienstverlening uitgebreid. Concreet 
betekent dit dat wij bijna dagelijks lezingen 
uitzenden via onze socialemediakanalen in 
drie talen, Nederlands, Riffijns en Arabisch. 
We hebben wel gemerkt dat er bij veel 
mensen toch sterk de behoefte bestaat 
aan fysieke bijeenkomsten. Het is heel 
moeilijk om deze wens digitaal in te vullen.
 
Ramadan in coronatijd
Normaal is de Ramadan een periode waarin 
moslims gewend zijn om intensief de moskee  
te bezoeken. De moskee is dan ook een plek  
waarin mensen gezamenlijk het vasten ver-
breken of de Taraweeh-gebeden verrichten. 
Deze vrijwillige gebeden zijn kenmerkend 
voor de maand Ramadan. Vanwege de 
coronacrisis is dit helaas niet mogelijk. Voor 
zover wij weten is deze situatie uniek, in de  
zin dat de gebedshuizen gedurende een 
langere periode over bijna de hele wereld  
gesloten zijn.
 

El-Feth moskee opent later door coronamaatregelen
Bericht van bestuur El-Feth moskee
De ingebruikname van de 1e fase van de El-Feth moskee (Stedekestraat) stond gepland 
op 15 maart 2020. Vanwege de ontstane crisis hebben wij als moskeebestuur na overleg 
met onze Brabantse koepelorganisatie SMBZ besloten om het vrijdaggebed per 12 maart 
2020 op te schorten. Later hebben we naar aanleiding van de door het kabinet verder 
aangescherpte maatregelen besloten om de moskee nog niet in gebruik te nemen.

Daarnaast is het in deze periode ook 
gebruikelijk om samen het vasten te ver-
breken met familie en vrienden. Vanwege het 
mogelijke besmettingsgevaar hebben we in 
de laatste vrijdagpreek voor de Ramadan de 
mensen gevraagd om dat dit jaar niet te doen. 
Dus het vasten alleen met je eigen familie te 
verbreken. Natuurlijk is het heel moeilijk om 
juist in een periode die gekenmerkt wordt  
door veel sociale interactie, de mensen te  
vragen om afstand van elkaar te nemen. 

Om onze oudere leden een hart onder de  
riem te steken in deze moeilijke tijden 
hebben zij allemaal een attentie ontvangen 
van het bestuur. Dit gebaar werd enorm 
gewaardeerd door de mensen.

Suikerfeest 
Normaal is het Aid al-Fitr (oftewel Suikerfeest) 
de grootste afsluiting van de maand Ramadan. 
Helaas zal het er dit jaar soberder aan toe 
gaan. We verwachten dat het kabinet rond  
20 mei wel met een verdere versoepeling zal 
komen, maar wij verwachten niet dat deze  
versoepeling ertoe zal leiden dat we het 
Feestgebed weer in groten getale kunnen ver-
richten, wat natuurlijk ontzettend droevig is.

Met de laatste versoepeling kunnen we vanaf 
1 juli weer gebedsdiensten tot 100 mensen 
organiseren. Dan zullen sowieso de dagelijkse 
diensten weer opgepakt gaan worden.

Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van 

Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners, 

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 

met elkaar in contact te brengen en te 

houden: iedereen kan aanhaken. 

Jij dus ook!

  

Cor   nacrisis

We leven momenteel allemaal in een tijd van onzekerheid en 
isolatie. Er onstaan gelukkig veel initiatieven die hulp verlenen, 
maar ook aanbieden.

Graag willen we als wijkraad ook daar helpen waar hulp 
gewenst is. Het probleem is dat je daar  in deze geïsoleerde 
situatie moeilijk zicht op krijgt...

 Je vraagt niet zomaar om hulp, dat weten we allemaal.

Er zijn inmiddels al diverse mooie
 initiatieven die lopen, bv.:
• het AdviesPunt                                                                           

van Contour deTwern;      
adviespunt@contourdetwern.nl

• ‘Wie lust er soep?’                                                                      
van diverse organisaties;                    
onssoepje@gmail.com

Lees er meer over op 
www.wijktheresia.nl

De wijkraad is ook zoekende, 
dus alle initiatieven en tips zijn welkom. 
Wij plaatsen deze graag 
op het digitale wijkplatform. 

Beste wijkgenoten,kgenotenkgenoten

Hoe gaat 
het 

met je?
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Dichter Frank van Pamelen heeft voor steun aan alle medewerkers 
van de uitvaartzorg en voor alle nabestaanden, op verzoek van 
Monique van Houtum een spreuk geschreven op het pand van 
Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding aan de Oude Lind 35. 

De medewerkers van de uitvaartzorg proberen samen met nabestaanden 
er altijd alles aan te doen om een mooi afscheid voor iemand te verzorgen. 
Maar ze hebben nu ook met alle maatregelen rond het coronavirus te 
maken, en met de impact die dat heeft op mensen die nu een laatste afscheid 
niet kunnen laten plaatsvinden zoals ze willen… Het is moeilijk om nu alles 
op afstand te moeten doen en niet de gebruikelijke (fysieke) compassie te kunnen laten blijken.

Monique draagt deze tekst op aan alle medewerkers in de uitvaartzorg.

WE LATEN LOS 
  EN HOUDEN VAST  
   VOOR ALTIJD       
      VAN ELKAAR

Dichter Frank van Pamelen

Foto: Michaël Molenaar Foto: Michaël Molenaar

Foto: Michaël Molenaar

Foto: Michaël Molenaar

Foto: Michaël Molenaar

Meester StormstraatMolenbochtplein

Bisschop Bekkerslaan/Goirkestraat

Meester J.H. de Pontplein

Sint Pieterspark

Nadat de ‘klokken van hoop en troost’ in april iedere 
woensdagavond hadden geluid, klonk de Mariaklok vanuit 
de kerktoren van de Goirkese kerk (H. Dionysiuskerk) bij 
gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 2020. 
In verband met de coronacrisis mochten vier trompettisten en 
de dirigent in de bovenlantaarn aanwezig zijn.

Na het luiden van de grote Mariaklok schalden de trompetten 
twee keer de Last Post, waarna de uurslag de twee minuten 
stilte aankondigde. Hierna klonk als afsluiting het Wilhelmus.

Vele uitingen van samen sterk in coranatijd in de wijk Oud-Noord
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Inez, Natascha, Jaap en Paul 
van de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

GEMEENTENIEUWS

Natascha Verhaaren 
omgevingsmanager 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt 
natascha.verhaaren@tilburg.nl 
06 13 20 93 39

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

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

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

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.

Wijkagenda Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
We waren blij om te zien dat er veel reacties binnenkwamen op onze 
vraag in de vorige wijkkrant  over wat we in de wijk moeten aanpakken.  
Alle bewoners die hebben gereageerd herkennen de buurten die volgens 
de wijktoets extra aandacht nodig zouden hebben: de Textielbuurt 
West, het Kasteel West en Textielbuurt Oost. Ook de thema’s vervuiling, 
armoede en gebrek aan betrokkenheid van buurtbewoners zorgden voor 
herkenning. 

Verder werd door diverse bewoners  ingebracht dat er te veel voorzie-
ningen voor begeleid wonen en een te groot aantal  goedkope woningen 
en kleine appartementen in de genoemde buurten zijn en nog worden 
gevestigd. Hierdoor wonen er veel zwakke en/of verwarde mensen in de 
buurten, die het alleen niet aan kunnen en geen of een beperkt netwerk 
hebben. En die soms overlast geven. 

Tenslotte werd eenzaamheid van ouderen, maar ook jongeren, meerde-
re keren genoemd als uitdaging. Met deze reacties gaan we de komende 
tijd een concept wijkagenda opstellen. Mocht u nog andere tips heb-
ben voor de wijkagenda of hierover mee willen denken, dan kunt u nog 
steeds bellen of mailen met de omgevingsmanager van de gemeente: 
Natascha Verhaaren tel. 06-13209339; natascha.verhaaren@tilburg.nl
Ontzettend bedankt voor uw medewerking, ook dit doen we samen!

Bewoners denken mee
Fietsenstallingen
De bouw van de fietsenstallingen vordert gestaag. 
Momenteel is het hoogste punt bereikt en wordt er 
gewerkt aan het wind- en waterdicht maken van de 
stalling. De uitvoering van de Noordstalling ligt op 
schema: ingebruikneming naar verwachting begin 
juli 2020. Nadat de Noordstalling in gebruik is ge-
nomen zal de Zuidstalling aan de Spoorlaan worden 
aangepakt. Daar kan dan niet worden gestald. Er zal 
tijdig worden gecommuniceerd dat deze dicht gaat 
en dat de Noordstalling open is.

Verduurzaming Broedplaats
De duurzaamheidsplannen worden momenteel 
uitgewerkt en financieel doorgerekend. Aandacht ligt 

nu vooral op de gebouwen 76-79 en 83 die als eerste 
zullen worden aangepakt. Vervolgens komen de 
gebouwen 81 82/84 aan bod. Er is vooral aandacht 
voor geluidsisolatie, energiebesparing en brandvei-
ligheid 

Binnentuin
Sinds kort staan er weer paaltjes bij de entree van 
de binnentuin. Vanaf dat moment is de toegang voor 
voertuigen opnieuw verboden, op een paar uitzon-
deringen zoals de nood- en hulpdiensten en het BAT 
na.Er is een zeer beperkt aantal sleutels ter beschik-
king gesteld aan belanghebbenden voor wat betreft 
de toegang. De paaltjes moeten altijd omhoog zijn. 

Ketelhuis
Ontwikkelaar SDK werkt aan een voorlopig ontwerp 
voor het Ketelhuis en voert gesprekken met moge-
lijke exploitanten. Tevens vinden gesprekken plaats 
met de eigenaren van Villa Anna/Casa Cara over de 
invulling van de publieke ruimte achter het Ketel-
huis en de tuin van Villa Anna. De planning voor het 
Ketelhuis is om begin 2021 te starten met de bouw. 
De komende maanden zal ook de communicatie met 
de omgeving verder worden opgepakt. 

Clarissentoren
Ontwikkelaar SDK werkt aan een voorlopig ontwerp 
van de Clarissentoren en de financiële doorrekening 
van de haalbaarheid. Mocht het project haalbaar zijn 
is de planning erop gericht om nog dit jaar de om-
gevingsvergunning aan te vragen en voor de zomer 
2021 te starten met de bouw. De bouwtijd wordt 
geschat op 3 jaar. De komende maanden zal de 
communicatie met de omgeving verder worden 
opgepakt.

Nieuws uit de Spoorzone

Veel organisaties en initiatieven 
in Tilburg staan klaar voor men-
sen die vanwege de corona-
crisis hulp nodig hebben. Een 
overzicht hiervan staat op de 
website www.t-helpt.nl.

Mensen met een hulpvraag kun-
nen bellen naar het AdviesPunt 
van ContourdeTwern: 013-549 
86 46 of een e-mail sturen: 
adviespunt@contourdetwern.
nl. Ook wie hulp wil bieden, kan 
contact opnemen met het 

AdviesPunt. Daar kunnen men-
sen bijvoorbeeld terecht voor 
een vrijwilliger die boodschap-
pen voor ze doet, medicijnen 
ophaalt bij de apotheek of de 
hond uitlaat.

Luisterend oor
Bij veel organisaties zitten vrij-
willigers klaar om gezellig mee te 
kletsen, of die helpen als iemand 
het even niet meer ziet zitten. 
Iedereen moet zijn ei kwijt kun-
nen in deze tijden. Organisaties 

die een luisterend oor bieden 
zijn onder andere: De Luisterlijn, 
Mantelzorglijn, KBO, Rode Kruis 
en de Kindertelefoon.

T-Helpt
T-Helpt is een website van de ge-
meente Tilburg waarop alle hulp 
en activiteiten staan waarvoor 
geen indicatie of verwijzing no-
dig is. Tilburgers kunnen rechts-
reeks contact opnemen met de 
organisaties die erop staan. 

T-Helpt voor alle coronahulp in Tilburg

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

GEMEENTENIEUWS

Natascha Verhaaren 
omgevingsmanager 
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt 
natascha.verhaaren@tilburg.nl 
06 13 20 93 39

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

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

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

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.

Wijkagenda Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
We waren blij om te zien dat er veel reacties binnenkwamen op onze 
vraag in de vorige wijkkrant  over wat we in de wijk moeten aanpakken.  
Alle bewoners die hebben gereageerd herkennen de buurten die volgens 
de wijktoets extra aandacht nodig zouden hebben: de Textielbuurt 
West, het Kasteel West en Textielbuurt Oost. Ook de thema’s vervuiling, 
armoede en gebrek aan betrokkenheid van buurtbewoners zorgden voor 
herkenning. 

Verder werd door diverse bewoners  ingebracht dat er te veel voorzie-
ningen voor begeleid wonen en een te groot aantal  goedkope woningen 
en kleine appartementen in de genoemde buurten zijn en nog worden 
gevestigd. Hierdoor wonen er veel zwakke en/of verwarde mensen in de 
buurten, die het alleen niet aan kunnen en geen of een beperkt netwerk 
hebben. En die soms overlast geven. 

Tenslotte werd eenzaamheid van ouderen, maar ook jongeren, meerde-
re keren genoemd als uitdaging. Met deze reacties gaan we de komende 
tijd een concept wijkagenda opstellen. Mocht u nog andere tips heb-
ben voor de wijkagenda of hierover mee willen denken, dan kunt u nog 
steeds bellen of mailen met de omgevingsmanager van de gemeente: 
Natascha Verhaaren tel. 06-13209339; natascha.verhaaren@tilburg.nl
Ontzettend bedankt voor uw medewerking, ook dit doen we samen!

Bewoners denken mee
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juli 2020. Nadat de Noordstalling in gebruik is ge-
nomen zal de Zuidstalling aan de Spoorlaan worden 
aangepakt. Daar kan dan niet worden gestald. Er zal 
tijdig worden gecommuniceerd dat deze dicht gaat 
en dat de Noordstalling open is.

Verduurzaming Broedplaats
De duurzaamheidsplannen worden momenteel 
uitgewerkt en financieel doorgerekend. Aandacht ligt 

nu vooral op de gebouwen 76-79 en 83 die als eerste 
zullen worden aangepakt. Vervolgens komen de 
gebouwen 81 82/84 aan bod. Er is vooral aandacht 
voor geluidsisolatie, energiebesparing en brandvei-
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de binnentuin. Vanaf dat moment is de toegang voor 
voertuigen opnieuw verboden, op een paar uitzon-
deringen zoals de nood- en hulpdiensten en het BAT 
na.Er is een zeer beperkt aantal sleutels ter beschik-
king gesteld aan belanghebbenden voor wat betreft 
de toegang. De paaltjes moeten altijd omhoog zijn. 

Ketelhuis
Ontwikkelaar SDK werkt aan een voorlopig ontwerp 
voor het Ketelhuis en voert gesprekken met moge-
lijke exploitanten. Tevens vinden gesprekken plaats 
met de eigenaren van Villa Anna/Casa Cara over de 
invulling van de publieke ruimte achter het Ketel-
huis en de tuin van Villa Anna. De planning voor het 
Ketelhuis is om begin 2021 te starten met de bouw. 
De komende maanden zal ook de communicatie met 
de omgeving verder worden opgepakt. 

Clarissentoren
Ontwikkelaar SDK werkt aan een voorlopig ontwerp 
van de Clarissentoren en de financiële doorrekening 
van de haalbaarheid. Mocht het project haalbaar zijn 
is de planning erop gericht om nog dit jaar de om-
gevingsvergunning aan te vragen en voor de zomer 
2021 te starten met de bouw. De bouwtijd wordt 
geschat op 3 jaar. De komende maanden zal de 
communicatie met de omgeving verder worden 
opgepakt.

Nieuws uit de Spoorzone

Veel organisaties en initiatieven 
in Tilburg staan klaar voor men-
sen die vanwege de corona-
crisis hulp nodig hebben. Een 
overzicht hiervan staat op de 
website www.t-helpt.nl.

Mensen met een hulpvraag kunnen
bellen naar het AdviesPunt van
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of een e-mail sturen: 
adviespunt@contourdetwern.nl
Ook wie hulp wil bieden, kan 
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AdviesPunt. Daar kunnen men-
sen bijvoorbeeld terecht voor 
een vrijwilliger die boodschap-
pen voor ze doet, medicijnen 
ophaalt bij de apotheek of de 
hond uitlaat.

Luisterend oor
Bij veel organisaties zitten vrij-
willigers klaar om gezellig mee te 
kletsen, of die helpen als iemand 
het even niet meer ziet zitten. 
Iedereen moet zijn ei kwijt kun-
nen in deze tijden. Organisaties 

die een luisterend oor bieden 
zijn onder andere: De Luisterlijn, 
Mantelzorglijn, KBO, Rode Kruis 
en de Kindertelefoon.

T-Helpt
T-Helpt is een website van de ge-
meente Tilburg waarop alle hulp 
en activiteiten staan waarvoor 
geen indicatie of verwijzing no-
dig is. Tilburgers kunnen rechts-
reeks contact opnemen met de 
organisaties die erop staan. 

T-Helpt voor alle coronahulp in Tilburg
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Sinds 1979 is de heer Oostelbos een zeer betrokken lid bij TSV LONGA.  
Summiere opsomming van de werkzaamheden bij TSV LONGA: 
• secretaris jeugdbestuur: 5 jaar
• secretaris hoofdbestuur: 31 jaar
• bemanning wedstrijdsecretariaat op zondag: 30 jaar
• oprichting Biljartclub (helaas ter ziele)
• oprichting Rikavonden
• barwerkzaamheden op zaterdagmiddagen: 6 jaar
• administratie Toto en Lotto: 4 jaar
• werkzaamheden bij de CTVA (commissie ter verbetering  

accommodatie TSV LONGA)
• een jaar in de raad van elf gezeten met carnaval
• 2 jaar in de archiefcommissie
• assistent ledenadministrateur
• secretaris van het Wandelvoetbal
Voor zijn lange staat van dienst is hij bij TSV LONGA benoemd tot Lid 
van Verdiensten en Erelid. En op 9 april 2010 bij het 90-jarig bestaan 
van TSV LONGA ontving hij de gouden speld van de KNVB. 
Nu is Ton gastheer bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal van  
FC TILBURG aan de Spoordijk, waarin TSV LONGA samen met  
andere voetbalverenigingen is gefuseerd in 2017. 

Daarnaast is hij sinds 2000 
lid en contactpersoon van 
Biljartvereniging Het Spoor. En 
sinds 2005 zit hij in het bestuur 
van de KBO Tilburg, Afdeling 
Biljartcommissie, en is daar 
secretaris en wedstrijdleider. 

Ook is hij secretaris/
penningmeester van de 
commissie Korendag 
Brabants Bont, die bestaat 
uit een 50-tal leden. 

    Lintjesregen 2020 in Oud-Noord                        Een waardering voor betrokken burgers
Dit keer vond er door de maatregelen rondom het coronavirus een aangepaste lintjesregen plaats. 
De decorandi werden onverwacht persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht en gefeliciteerd 
door het college van burgemeester en wethouders. Later in het jaar komt er alsnog een moment 
waarop de koninklijke onderscheiding zal worden uitgereikt door burgemeester Theo Weterings.

De heer Waijers heeft in 2002, samen met zijn vrouw Ank Waijers-
Diepenhorst, de Stichting Elimu Mount Elgon opgericht. Zij heeft 
eveneens een koninklijke onderscheiding ontvangen. De stichting biedt 
financiële en materiële steun aan projecten die een relatie hebben 
met onderwijs en beroepsopleidingen in de regio Chepchoina in West-
Kenia. De heer Waijers reist regelmatig af naar Kenia om de projecten, 
die de stichting ondersteunt, in goede banen te leiden en om de 
verantwoording goed en transparant in te richten. De heer Waijers 
vervult tevens de rol van secretaris/penningmeester binnen deze 
stichting. Daarnaast is de heer Waijers secretaris/penningmeester/
vrijwilliger bij Tante Pollewop, een boetiek voor vintage kinder- en 
dameskleding in Tilburg. In 2007 is Tante Pollewop ontstaan als 
initiatief van Stichting Elimu. De hele opbrengst van de winkel gaat naar 
onderwijsprojecten in Kenia. Voor gezinnen in Tilburg e.o., die het niet zo 
breed hebben, heeft Tante Pollewop een speciaal cadeaubonnenproject.

Mevrouw Waijers is, net als haar echtgenoot, al 18 jaar betrokken bij 
de Stichting Elimu Mount Elgon. Zij vervult de rol van voorzitter. Sinds 
2002 reist ook zij met enige regelmaat naar Kenya om daar dokters 
en verpleegkundigen in een  ziekenhuis te trainen in het maken van  
zwangerschapsecho’s. Daarnaast is zij taalcoach sinds 2017 bij Stichting 
Broodje Aap en Linke Soep, waar zij nieuwkomers begeleidt bij het 
spreken, luisteren en samen koken, met als doel hen de Nederlandse  
taal en gewoontes te leren en zo een plek te vinden in Tilburg.  
Tevens was zij tussen 2007 en 2017 actief als vrijwilliger bij de  
goededoelenkledingwinkel Tante Pollewop. 

Uitreikversiersel 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
links heren en rechts dames.

Uitreikversiersel 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 

links heren en rechts dames.

Ad Waijers, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Ank Waijers-Diepenhorst, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ton Oostelbos, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ben van de Wouw, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Christ Schuurmans, 
Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau

Willie van Lier-Brants, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Lier is sinds 2001 wekelijks intensief mantelzorger voor 
een familielid. Tot vorig jaar is zij 28 jaar vrijwillig actief geweest voor 
de Zonnebloem als organisator van activiteiten/intakegesprekken 
en bezoekjes. In het verleden was zij 14 jaar vrijwilliger bij parochie 
Hoefstraat/De Vlaspit en 8 jaar lang hulpouder op de RK basisschool 
Hoefstraat (huidige basisschool De Cocon). Ook was zij de eerste 
vrouwelijke scheidsrechter (1969) en floot o.a. bij Zigo (thuishonk).

Sinds 1973 is de heer Van de Wouw vrijwillig 
actief bij de Stichting Werkgroep Jeugd 
Groeseind-Hoefstraat (opgericht tijdens de 
oprichtingsvergadering van het toenmalige 
SONO, later wijkorganisatie de Ring). Hij is bij 
deze stichting voorzitter en secretaris. Daarnaast 
is hij voorzitter van de partij 50PLUS Tilburg en 
bestuurslid van de Reeshof Muzen Concerten. 
In het verleden was hij 15 jaar vrijwillig actief als 
voorzitter van het acolieten college Groeseind 
Hoefstraat en was hij 23 jaar voorzitter van de 
personeelsvereniging van het bedrijf DMG.

Ben van de Wouw: Samen met Henk van Tilborg 
heb ik vorig jaar een aanvraag gedaan voor 
Christ Schuurmans, die eveneens uit de parochie 
Groeseind-Hoefstraat komt, en ook zijn sporen 
heeft verdiend bij Stichting Werkgroep Jeugd. 
We zijn elkaar altijd blijven volgen in de loop der 
jaren, en toen het bericht kwam dat Christ het 
lintje zou gaan krijgen, via de telefoon, hebben 
Henk en ik afgesproken dat we erbij zouden 
zijn wanneer Christ gebeld zou worden.
Ik wist niet beter dan dat het lintje enkel voor  
Christ was....
Christ had samen met Henk echter ook voor mij  
een lintje aangevraagd en dacht dat het 
telefoontje voor mij was. Uiteindelijk hebben we  
beiden dus een lintje gehad.

Voor de wijk Groeseind-Hoefstraat ben ik be- 
gonnen met bestuursfuncties bij het acolieten-
college, voorzitter van Stichting Werkgroep jeugd 
Groeseind-Hoefstraat, voorzitter jeugdraad, 
voorzitter werkgroep activiteiten en samen met 
Henk zijn we op de toenmalige lagere school in 
de 6e klas begonnen met geldinzamelingen voor 
een noodlijdend dorp in Kenia, genaamd Kisumu, 
wat inmiddels is uitgegroeid tot een grote stad. 
We hadden de smaak te pakken en vonden dat 
we veel meer konden doen voor de gemeenschap. 
En zo hebben we Christ leren kennen die zich ook  
bij diverse groeperingen aansloot. We kennen  
elkaar al zo’n kleine 50 jaar.

Ben van de 
Wouw op de 
foto met een 
exemplaar 
van de 
voordracht. 
Alle 
mensen die 
betrokken 
waren bij de 
aanvraag 
hebben een 
kopie in 
het boekje 
gedaan met 
de redenen 
waarom.

Sinds 1999 maakt de heer Schuurmans deel uit van Carnavalsvereniging 
De Görkese Turken. Hij zit in de bouwploeg en is fotograaf. Sinds 2014  
is hij voorzitter van Back to the Seventies. Sinds 2017 is hij bestuurslid  
van de politieke partij 50PLUS Tilburg. In het verleden was hij 28 jaar lang  
voorzitter en bestuurslid van Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind-
Hoefstraat en 23 jaar bestuurslid van de personeelsvereniging van het  
Tilburgse bedrijf Fabory.

Christ Schuurmans: Ik dacht dat het rond mijn 15e jaar is begonnen. Ik 
vond dat er voor de jeugd in Groeseind/Hoefstraat te weinig activiteiten 
waren. Vanuit de toenmalige wijkorganisatie SONO heeft men toen een 
aantal jeugdige personen benaderd. Dat heeft geleid tot de oprichting 
van Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind-Hoefstraat. Ik moest helaas 
wachten tot mijn 16e voordat ik daar kon toetreden. Ik ben vanaf die 
tijd bestuurslid geweest en heb leuke activiteiten mogen organiseren. 
Jeugd Disco Look Out kwam tot stand, eventjes in het patronaat van het 
Groeseind, later op vaste locatie in De Baselaer in de Hoefstraat.  Voor 
de basisschoolkinderen zondagsmorgens patronaatactiviteiten zoals 
spelletjes, tafeltennis en meer. Filmmiddagen met 350 kinderen waren 
toen heel normaal, er was beperkt televisie en geen video. Jaarlijks al 
fietsend op kamp naar landgoed De Utrecht met 80 kinderen. WJGH 
organiseerde toentertijd jaarlijks al een Play Back show. Ik ben toen 
ook wijkbingo vanuit SONO gaan ondersteunen. Dat alles heeft er ook 
toe geleid later zitting te nemen als penningmeester bij de nieuwe 
wijkorganisatie De Ring, wat ik zo’n 5 jaar heb kunnen doen. 

Ik kan terugkijken op 41 jaar te mogen werken bij Fabory. Voor Fabory 
heb ik 26 jaar de TTM en Warandeloop mogen organiseren en ik ben nu  
nog actief als ondersteuning. Werk en sport combineren is me gelukt, 
zeker als je soms meer dan 100 deelnemers mocht inschrijven. Motor- 
rijden is ook een passie van me, dus dat werd voor de Fabory personeels- 
vereniging als activiteit opgestart. Vele deelnemers deden vanuit diverse  
Faboryvestigingen in de provincies mee.

Sinds 1999 ben ik lid van carnavalsvereniging De Görkese Turken, waar 
we met open armen zijn ontvangen. Mijn vrouw Eveline in het bestuur,  
ikzelf in de bouwploeg. Sinds enkele jaren ben ik daar bouwcoördinator  
en hoffotograaf. 
Sinds 2015 medeoprichter/voorzitter “Back tot he Seventies”, een  
vereniging die jaarlijks meerdere events organiseert met als doel genieten  
van nostalgische muziek en dierbare contacten tussen de vele vrijwilligers  
en overige contacten.
Ik ben sinds 2017  betrokken als bestuurslid van de politieke partij 50PLUS  
Tilburg. Maandelijkse inzet bij de steunfractie van 50PLUS, praktische  
ondersteuning bij de opbouw van de seniorenbeurs en de landelijke/ 
Europese verkiezingen.
Tevens ben ik actief binnen de wijkcommissie Bizetplantsoen (Noord).
Met wijkactiviteiten zoals de jaarlijkse Kerst Inn wordt integratie van  
nieuwe en bestaande bewoners in de wijk gestimuleerd. Verbroedering  
maakt een wijk leefbaarder.
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De Bijsterstede, Energieplein 54 
5041 NH Tilburg, 013 549 61 00 
 
 
 
 
 
We krijgen de afgelopen tijd 
zoveel hartverwarmende 
dingen, het is overweldigend.  
 
Onze bewoners, die momenteel geen 
bezoek kunnen ontvangen, krijgen door 
acties zoals de kaarten en tekeningen 
een hart onder de riem. Ze lezen en 
zien dat men aan hen denkt, en worden 
blij van alle vrolijke tekeningen. Door 
onze bewoners en door ons wordt dit 
enorm gewaardeerd!  
Na het lezen en bekijken zijn alle mooie 
kaarten en tekeningen opgehangen en 
maken ze onze woonkamers gezellig! 
 
Wat lief dat ze aan ons denken! Dat 
kaartje met dat katje is zo leuk! 
 
Brieven en tekeningen zijn meer dan 
welkom. Wij hebben een ton gemaakt 
waarin deze verzameld worden en wij 
zorgen dat deze terecht komen bij onze 
bewoners. 
 
Voor onze bewoners hopen wij dat ons 
huis snel weer open gaat en dat zij hun 
families mogen ontvangen, want dat is 
toch echt wel een groot gemis. 
 
Lieve wijkbewoners, namens  
De Wever - De Bijsterstede  
bedankt dat jullie aan ons denken! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

kunt u bellen naar de receptie van 
 De Bijsterstede: 013 549 61 00  
en vraag 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 
 
 

 
 

  

 

Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 

Berlagehof 60 
5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 

Openingstijden restaurant  
Koffie drinken vanaf 9.30 uur 
Warme maaltijd, tussen  
12.00 - 13.30 uur en/of 
17.00 - 17.45 uur 
 

Service en diensten 
Bibliotheek 
Woensdag  9.30 - 11.30 uur 
Internetcafé  
Dinsdag       9.30 - 11.30 uur 
 
Clubactiviteiten 
Bewegen 
Maandag    10.45 - 11.30 uur 
Sjoelen 
Maandag    14.30 - 16.00 uur 
Handwerken 
Woensdag    9.30 - 11.45 uur 
 

Ruimte huren? 

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

Deelname activiteiten? 
Mail naar Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
Maandelijks ontvangt u dan  
de activiteitenkalender 
   
 
 

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   
 

Welzijnspakket 
Op Den Herdgang werken wij met een 
welzijnspakket voor mensen uit de wijk. 
Voor € 27.50 per maand heeft u een 
welzijnspakket. U bent dan dagelijks 
welkom voor de koffie/thee en hoeft 
geen entree te betalen bij activiteiten. 
Voor meer informatie kan desgewenst  
de brochure welzijnspakket worden 
opgestuurd. 
 

In de maanden april & mei is dit welzijns-
pakket niet in rekening gebracht. Of dit 
voor juni ook zo is weten we nog niet.  
 

Zodra we weer groen licht krijgen 
zullen er weer activiteitenkalenders 
gemaakt worden en uiteraard extra 
activiteiten ingepland worden.  
Met de meeste wijkbewoners hebben 
we in de coronatijd gewoon contact 
gehad.  We missen ze heel erg op Den 
Herdgang en weten dat wij ook 
gemist worden.  
 

Onze welzijnsmedewerker Claudi is 
bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag op  013 583 18 50 of via mail: 
c.olieslagers@dewever.nl   
 
 

Activiteiten van juni  
(onder voorbehoud!)    
 

 
 
 
 
 
Vrijdag 5 juni 
Optreden Jurgen Jonkers 
14.30 uur 
  
Dinsdag 9 juni 
Vincken mode Verkoop 
9.30 tot 11.30 uur 
 
Dinsdag 26 juni  
Dj Ad 
14.30 uur 
 
Donderdag 2 juli 
Carma Schoenen verkoop 
10.00 tot 12.00 uur 
 

 
Like onze Facebookpagina: 
fb.com/denherdgang  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
GEZIEN DE CORONA- 
MAATREGELEN 
HEBBEN WIJ NOG 
GEEN ENKEL ZICHT 
OP HET DOORGAAN 
VAN ACTIVITEITEN.  

  Een Woningsdag met een lach en traan! 
Vrijwilliger Ad was al vroeg uit de veren,  
want aan hem de eer om Vlag en Wimpel  
te hijsen op Den Herdgang.

In deze meimaand, Mariamaand, kunnen we nu helaas geen uitstapjes maken naar 
de Hasseltse kapel. Onze Lieve Vrouw staat echter ook in onze eigen kapel, waar 
de bewoners ook nu terecht kunnen om tot haar te bidden in deze moeilijke tijd.

Volg en like ons op Facebook: 
facebook.com/debijsterstede
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Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407 
Tel: 013 549 26 00 
 
Website: dewever.nl/wonen/ 
locaties/4/joannes-zwijsen 
Facebookpagina: 
fb.com/joanneszwijsen    
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dagelijks geopend van 

8.00 tot 19.00 uur. 
 

Loop eens binnen voor onze 
lunchaanbiedingen, 

hapjes, thema-avonden 
of voor een kopje koffie 
met iets lekkers erbij. 

 
Dagelijks een warme maaltijd 

van 11.45 tot 13.30 uur 
65+ € 8,35 gasten € 11,25 

 
Volg ons ook op facebook 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:  
Maaltijdvrijwilligers die mee willen 
helpen bij de avondmaaltijd.  
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.  
Dagen in overleg. 
 
Rolstoeldansen 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. 
 

DO IT YOURSELF: Leuke cadeaupakketjes! Techniek ontdekken kan ook thuis
Zoek je een leuk, origineel cadeautje? Ontdekstation013 heeft nu ook DIY-pakketjes. Kinderen kunnen hiermee zelf een  
borstelrobot maken of een regenbooglampje. Alles wat je nodig hebt zit in het pakketje met een handige instructie.  
Daarin staat ook welke gereedschappen je nodig hebt.
 

Een pakketje kost € 5,95 per stuk incl. btw. Als je wilt, pakken wij het pakketje leuk voor je in (gratis). 
Klaar is je cadeautje! (Bestel op tijd, want er is niet iedere dag iemand aanwezig op deze locatie!)

Ophalen, verzenden of bezorgen 
•	 We kunnen het naar jou of de jarige opsturen, de verzendkosten bedragen € 3,95 per pakketje.
•	 Afhalen op onze locatie in de Spoorzone kan ook. Dit kan alleen op afspraak. 
•	 Woon je in Tilburg, dan brengen we het pakketje gratis thuis. Houd rekening met een bezorgtermijn  

van 2 werkdagen. Bezorging is niet mogelijk in de Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout
Bestellen
Mail welk pakketje je wilt bestellen naar : info@ontdekstation013.nl Vermeld hierbij je naam, adres, telefoonnummer 
en of je kiest voor verzending, bezorging of afhalen. Via de mail maken we dan ook afspraken over de betaling. 

DIY-filmpjes: verras jezelf met deze proefjes
In tijden van corona hebben wij iets leuks bedacht! Proefjes die je gemakkelijk thuis kunt doen, misschien met een beetje hulp 
van je ouders! Zo kun je leren hoe je zelf een vulkaan maakt, hoe je je eigen vliegende aircraft maakt en nog veel meer!

Kijk op : www.ontdekstation013.nl/nieuws/diy-proefjes-voor-thuis

 De Wever

Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 8600

‘Woningsdag’ 2020! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met de bewoners hebben we er 
een mooie woningsdag van gemaakt.   
Bedankt aan Jumbo Bart van Peltplein, 
voor de overheerlijke oranje bollen!  
 
Hieronder een aantal foto’s van attenties en 
activiteiten, waaronder de Babbelbox. Een 
manier waarop de bewoners op een veilige 
manier contact kunnen hebben met familie.  
 

Bedankt! 
Aan Sunlight en alle artiesten die onze 
bewoners komen verblijden met hun 
optredens, Fam. H. voor de stroom, 
de vrijwilligers voor het afzetten van 
de straat, kinderen uit de wijk voor de 
mooie tekeningen en bloemen, 
Studenten van studentenvereniging 
Olof, dozenhandel Brabant, Kwantum, 
Jumbo Bart van Peltplein, Canon, 
Bakkerij van Lieshout en Boogers, 
ABN-AMRO foundation, Domino’s, 
Karakter en alle andere betrokkenen 
voor het inzenden van bloemen, 
kaarten en attenties.  
Last but not least, bedankt aan alle 
Coronahulpen voor de extra 
ondersteuning tijdens deze periode!  

 

Voor meer foto’s en informatie, kijk op onze Facebookpagina: facebook.com/Paduatilburg  

Kinder Leuke verrassing voor de jarige, van Ontdekstation013
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.

Ontdekclub start na 

de zomervakantie

Vanwege alle onduidelijkheden rondom 
het coronavirus hebben we besloten de 
ontdekclub door te schuiven tot na de 

zomervakantie. We starten waarschijnlijk 
in september. Vind jij het leuk om nieuwe 
dingen te ontdekken en zelf bezig te zijn 
met wetenschap en techniek? Kijk voor 

meer informatie op  
 www.ontdekstation013.nl/nieuws/

kom-bij-de-ontdekclub

Wil je Ontdekstation013 komen bezoeken? Houd website en social media in de gaten wanneer we weer open kunnen gaan. Spoorzone Hal 79, Burgemeester Brokxlaan 20  
: www.ontdekstation013.nl : 06 493 220 50 Kijk op onze instagramstories ods013tilburg. 

Het valt niet altijd mee om de lentezon te zien 
schijnen en dan niet naar buiten te kunnen.
Deze dappere dames halen de lente in huis  
door de huiskamers te versieren met zelf- 
gemaakte bloemstukjes.

  De Wever
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                                    Hopelijk gaan binnenkort de wijkcentra, musea en andere organisaties weer open. Met het verschijnen     
                     van deze edite weten we het nog niet. Vanaf 1 juni zijn er wel diverse veranderingen aangekondigd. Hieronder 
agendapunten die wel gepland staan. Houd de (social) media in de gaten of check op website of via de contactgegevens 
van de ondernemer of organisatie of de activiteiten doorgaan of dat er zelfs nieuwe activiteiten zijn in de wijk.

 Agenda 

Ook het Stadsmuseum Tilburg is 
geïnteresseerd in jouw verhaal over corona 
en zet het online Geheugen van Tilburg 
open voor verhalen van inwoners van 
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. 

Al meerdere keren werden samenlevingen 
getroffen door epidemieën. De pest in de 
Middeleeuwen, de Spaanse griep in 1918, de 
pokkenepidemie in 1951, de Q-koorts, het 
SARS-virus, al die ziekten zijn beschreven in 
de geschiedenisboeken, waardoor we later 
weten wat de gevolgen ervan waren. Het jaar 
2020 gaat de geschiedenis in als een kentering,  
vanwege de teistering door het coronavirus.  
Een uitbraak die de hele wereld letterlijk 
stil legde. 
 

           Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisaties:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Claudicationetwerk
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografie   Knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) /  CRPS / 
              Dystrofie  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Dry needling / Parkinson / Hoofdpijn 

           Korte Hoefstraat 1b                                 
         5046 DA Tilburg                                                         
         T: 013-5362922
       WhatsApp: 06-13792651
         E: info@fysiotherapietilburg.nl      
         I: www.fysiotherapietilburg.nl 
             www.fb.com/fysiotherapie.kortehoefstraat.7 
             www.instagram.com/fysiomanueletherapiepraktijk 

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Drs. Szabina Clijsen-Palinkas 
Nienke van Gorp-Cremer

  

Herkent u het stukje wijk op de foto 
en weet u op welke locatie de foto 
is genomen? Mail dan uw oplossing 
voor 16 juni naar : wijkkrant.
tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de volgende 
informatie aan bij het insturen 
van uw antwoord: naam, adres, 
e-mailadres en locatie van de foto. 

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

 Îboeket van bloemisterij  
      ALL ABOUT FLOWERS  
 : all-aboutflowers.nl

 Înylon beautycase van lederwaren- 
 speciaalzaak G. DE MAN-MELIS   
       : gdemanmelis.nl

 Îwaardebon van € 15,- te besteden bij  
 alle behandelingen vanaf € 50,- bij 
       LANETTE SKIN & HAIR CLINIC   
 : lanette.eu

 Îonder de overige juiste inzenders  
 worden 5 WTON tassen en  
       5 WTON pennen verloot.  
 Ook te koop bij de redactie:  
 tas € 3,50 pen € 3,50, samen € 6,00.

Foto: Henriëtte van Raak

FOTOpuzzel WIJKKRANT 
Tilburg OUD-NOORD                          

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. 

Prijswinnaars april 2020 editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS 
is gewonnen door: José Leijten
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS
is gewonnen door: Marcia Bax
Waardebon van € 15,- te besteden voor alle  
behandelingen vanaf € 50,- bij LANETTE SKIN & 
HAIR CLINIC  is gewonnen door:  Marie-Jose Everts 
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad.  
Van harte gefeliciteerd! 

Oplossing april editie:
Het is een foto van het 
appartementencomplex 
de Besterdpoort op de 
hoek van de Joannes 
van Oisterwijkstraat  
en Besterdring. Onder 
het pand bevindt zich 
Hypotheekvisie.
Foto: Michaël Molenaar

Jouw verhaal in de WTON juli-editie 2020
Omdat er in de zomer van 2020 geen festivals of andere activiteiten 
in Tilburg zijn, kan de wijkkrant daar ook niets over vermelden in 
de juli-editie. De Kermis gaat niet door en ook zullen er dit jaar 
geen evenementen zijn in de Spoorzone. De WTON juli-editie 2020  
wordt de lekker lezen editie zodat de wijkbewoners deze zomer van 
elkaar kunnen lezen wat ze hebben meegemaakt. Schrijf een verhaal 
over jouw ervaring in coronatijd en de anderhalvemetersamenleving. 

Wat is jouw ervaring en beschrijf welke maat- 
regelen of initiatieven er in jouw buurt zijn.  
Had je een verjaardag of andere feestelijke 
gelegenheid en hoe heb je dat gevierd? Je 
verhaal hoeft niet per se te gaan over corona.  
Heb je een nieuwe hobby opgepakt en wil je  
daarover vertellen, houdt iets anders je bezig  
en wil je daar de lezers van de WTON over  
informeren? Stuur je verhaal naar het mail- 
adres van de wijkkrant en de redactie neemt  
contact met je op over hoe je verhaal te plaatsen. 

Stadsmuseum Tilburg

 
Geheugen van Tilburg 
: geheugenvantilburg.nl bevat al duizenden 
verhalen over het leven in Tilburg. Het zijn 
oude en nieuwere verhalen, over beroemde 
mensen en over het dagelijks leven. Verhalen 
over winkeliers en fabrieken, verhalen over de 
pokken en de Spaanse griep. Maar er zijn nog 
geen verhalen over het coronavirus. Hoe meer 
er wordt vastgelegd in het Geheugen van 
Tilburg, des te beter is later de geschiedenis 
van onze gemeente te raadplegen. Verhalen 
van de inwoners zelf. Voeg jouw verhaal toe.

Zo doe je mee: schrijf een verhaal. Het is 
mooi als dit verhaal geïllustreerd wordt met  
een of meerdere foto’s van jezelf en het  
onderwerp waarover je vertelt. Maak een 
account aan op de website en zet het verhaal 
(met de foto’s) online. Stadsmuseum Tilburg 
zal iedere dag via sociale media de verhalen 
onder de aandacht brengen. Degenen die wel 
een verhaal willen schrijven, maar het niet 
kunnen uploaden, sturen de tekst en foto’s via 
e-mail naar : info@stadsmuseumtilburg.nl.

Schrijf mee aan de geschiedenis van Tilburg. 
Leg je verhaal vast in het Geheugen van 
Tilburg. Zodat volgende generaties kunnen 
lezen over het jaar 2020 en zeggen: “Ach ja, 
dat was toen. Tilburg in tijden van corona!”

Opgave mei   

vervolg p. 1
Dagelijkse bezigheden en activiteiten buiten de deur worden gemist. 
Gedwongen thuiszitten maakt vaak lamlendig. Het valt niet mee:  
controleverlies en het besef kwetsbaar te zijn. In deze tijd ervaren 
we ook waar we diep mee verbonden zijn. Wat is er nu echt  
belangrijk in het leven? Een motiverende vraag: hoe wil je je deze  
tijd later herinneren? Als een tijd waarin je hebt geprobeerd er het  
beste van te maken! 

Of je nu geen sociale contacten hebt of alleenstaande ouder bent met drie drukke kinderen en  
een baan, het toverwoord is: STRUCTUUR. Je dagelijkse ritme van opstaan, douchen, gezond  
eten en bewegen (‘zelfzorg’) biedt de houvast die je juist nu nodig hebt. Stel jezelf doelen,  
ook als je weinig om handen hebt. Dat kan per uur, dag of week. Leef met de dag als het 
moeilijk is om vooruit te kijken. Doe iets, zoek een hobby, zorg voor afleiding, want anders ga 
je piekeren. Feniks heeft een uitgebreide pagina op haar website : www.fenikstilburg.nl  
met een sociale kaart en allerlei leuke tips om er het beste van te maken in deze tijd!  

Gezondheid is ook sociale verbinding met anderen en met de natuur. Een wandeling kan  
geen kwaad maar doet juist goed! Je ontspant en ervaart de lente. Wie een druk gezin heeft:  
ruim elke dag ook tijd in voor jezelf. Als je contact met anderen mist, zoek dat op,  
bijvoorbeeld door te (video)bellen. 
Durf hulp te vragen; Feniks is de hele week (behalve woensdag) van 11.00 tot 16.00 uur  
bereikbaar op nummer : 013 542 18 96. 

Per 1 juni starten weer een aantal cursussen in heel kleine groepen waarbij we ons houden 
aan de anderhalve meter afstand. Op de website vind je de actuele startdata. 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. 

Maak werk van jezelf bij Feniks!

Van harte welkom bij Feniks!

EXPOSITIES
TextielMuseum: t/m 6 september, The Art of Lace,  
Haute couture van Chanel tot Iris van Herpen; t/m  
17 januari 2021, Pronkstukken, Tafeldamast van 
Art Nouveau tot Amsterdamse School;  
t/m 7 maart 2021, Rode draden, Oude en nieuwe 
verhalen in kunst en design. Bekijk thuis de Online tours 
en doe mee aan de Textielworkshops @ home
Galerie Atelier Pjotr: t/m juli , expositie Kunst in                   
                                         Coronatijd, bezichtinging op afspraak 
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend      
                                   kaajbaandexpositie, wijk Theresia

Juni alle activiteiten onder voorbehoud
Herstart cursussen en workshops, StudioXplo
   5: 14.30u, Optreden Jurgen Jonkers, Den Herdgang
16: Deadline artikelen editie juli WTON
26: 14.30u, Dj Ad, Den Herdgang
27: 09.00u, MESO FILLER DAy, LANETTE Skin & Hair Clinic 
juli 
  8: Editie juli  WTON
       Zomerlessen, StudioXplo
augustus
18: Deadline artikelen editie juli WTON
22: Open atelier, StudioXplo
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 ContourdeTwern     fb.com/MFAHetSpoor
                           fb.com/WijkcentrumdePoorten                                                               
                                  fb.com/DeWisselBuurthuis
                   fb.com/ContourdeTwernOudNoord 
                          fb.com/wijkcentrumdeBaselaer

Kringloop

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 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

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
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, 
verenigingen, stichtingen en goede doelen  
is plaatsing van een zelfgeschreven artikel 
meestal gratis. Artikelvoorwaarden zie:  
persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord
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:

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

De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht  
besteed aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de ingezonden stukken. 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.

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2020 Deadline artikelen
Wo. 8 juli Di. 16 juni
Wo. 9 september Di. 18 augustus

Peuteropvang Het Spoor (2,5-4 jaar)
40 weken per jaar opvang         013 744 01 51
Schaepmanstraat 34                 06 83 20 18 26                   
b.kolmans@kinderstadtilburg.nl          
     www.kinderstadtilburg.nl/locaties/het-spoor

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

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

Basisscholen

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

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

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

Verzorging
LANETTE Skin & Hair Clinic  
Professioneel cosmetisch specialist           
Sint Pieterspark 69                            013 785 75 87
Maak een afspraak:                       www.lanette.eu 

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

Hypotheek/Bank

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

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

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

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

Lederwaren

Jong Nederland ASG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02       info@jongnederlandasg.nl
                 www.facebook.com/jongNLasg   
Check de site      www.jongnederlandasg.nl  
voor onze groepsavonden, leeftijden 
en nog veel meer. 

Jong Nederland

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

Jong Nederland Loven-besterd
Leliestraat 49 (De Wissel)                                    
info@jongnederlandlb.nl

facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

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

Art-fact                                               art-fact.nl
info@art-fact.nl                          013 53 60 869
Schônste wijk                        schonstewijk.nl
schonstewijk@gmail.com
                           fb.com/groups/schonstewijk

Kunst & Cultuur

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

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

Dieren

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

Bibliotheek
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 1000  
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
                  www.facebook.com/lochal013
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwestijl.nl

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

Bloemen

Creatieve workshops
Ontdekstation013            06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20,                Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                   www.ontdekstation013.nl
Hennie van Lare, schrijfdocent
                                www.schrijfwerkplaats.com

Auto

Expositie Museum/Galerie
Galerie Atelier Pjotr          013 536 54 39
Goirkestraat 78                          06 13 57 64 44               
info@galeriepjotr.nl          www.galeriepjotr.nl 

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

Maatschappelijke organisaties

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

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

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

Administratie

Adverteren WTON

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

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

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

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

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

Kinderstad Tilburg Oud-Noord
BSO den Bijstere, Daltonerf 8                              
Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00 
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang Den Bijstere  013 535 91 72
Daltonerf 8                                 06 50 28 69 68
m.engel@kinderstadtilburg.nl
              www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere
Peuteropvang Cocon             013 542 20 55
Hoefstraat 173                           06 50 28 69 68                                        
m.engel@kinderstadtilburg.nl 
                        www.kinderstadtilburg.nl/cocon
        www.facebook.com/peuteropvangcocon 

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

Kinderopvang Therapie

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

Beurdenoort (Sport)massage
Petra van Beurden  NGS gediplomeerd
Theresiastraat 15A                   06 22 89 23 55
                 www.beurdenoort-sportmassage.nl

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

Sport en beweging

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

 Supermarkt

Huis en inrichting

Evenementen

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

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

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

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

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

Padua                                   013 540 86 00
Paus Adriaanstraat 60        padua@dewever.nl  

Woonzorgcentra

Fiets
Spijkers Fietsen
Ringbaan Noord 136                  013 542 17 67
info@spijkersfietsen.nl
                                         www.spijkersfietsen.nl

Hobby
Postzegel- en Munthandel Den Besterd
Besterdring 54                                  013 543 00 53
denbesterd54@gmail.com         06 14 02 71 77
do t/m vr 9.00-17.00          www.denbesterd54.nl         

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

Dansbeleving wo-avond in De Poorten  
3 introductielessen Biodanza voor € 25,-
Vooraf aanmelden:            06 24 74 70 30
info@dansbeleving.nl     www.dansbeleving.nl

Uitvaart
Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
Oude Lind 35                               013 572 18 22 
info@moniquevanhoutum.nl 
                              www.moniquevanhoutum.nl

Wijkraden

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

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

Wijkraad

Peuteropvang Vijf Hoeven (2-4 jaar)
H. van Tulderstraat 7                013 535 90 38
                                                   06 50 52 25 41
J.Jorissen@kindercreche.nl
          www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven

Garage van Empel
Nijverstraat 1                             013 543 66 88
info@garagevanempel.nl
                                    www.garagevanempel.nl

De Houtloods                         013 850 92 00
                                            www.houtloods.com
Eetbar De Wagon                 013 203 50 51
                                  www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041
Café-zaal Bierings 
Goirkestraat 50                           013 542 63 47
johan.cafe@live.nl       www.cafebierings.info

  Horeca

T-Huis Spoorpark 
Spoorpark 12                              013 782 09 88
info@t-huis-spoorpark.nl
                                     www.t-huis-spoorpark.nl

Partycentrum Van Opstal 
Koestraat 28                           06  50 50 39 25 
                         www.partycentrumtilburg.nl
Gasterij de Commanderie
Rielseweg 861                         013 518 12 38
info@decommanderie.nl
                                     www.decommanderie.nl

 Juwelier
Edelweiss Juwelier
Plein Leo XIII 29                      013 543 26 29
juwedelweiss@home.nl
                                   www.edelweissjuwelier.nl

SmartWITGOED en BoXXer Tilburg
Bij ons in de winkel altijd de beste Deal!
Samsung LG Philips Oled Qled TV
Bosscheweg 251 A                     013 820 09 43     

Studio Xplo, Jofke van Loon
Tekenen  -   Schilderen   -   Kunst
Gershwinstraat 10                    06 39 82 62 86
info@StudioXplo.nl            www.StudioXplo.nl

Kantoor- en werkruimte
Bouwatelier 013 Flexplek te huur 
Goirkezijstraat 3                        06 22 52 43 58
info@bouwatelier013.nl
                                      www.bouwatelier013.nl

Vanaf 10,- adverteren in de 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.

Download de advertentietarieven van de  
WTON websitepagina: 

persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord

of informeer bij Claudia van der Waal: 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
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ContourdeTwern in Oud-Noord  
adres  MFA De Poorten   Hasseltstraat 194  5046 LP Tilburgtel  013 464 92 10

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

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

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

internet  www. contourdetwern.nl

ContourdeTwern in Oud-Noord
MFA De Poorten Hasseltstraat 194 5046 LP Tilburg 013 464 92 10

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

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

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

Internet www.contourdetwern.nl


