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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!

“De goedkoopste op het 
gebied van 

compati ble inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Cannon 

multipack vanaf € 19,95 
+ 1 patroon naar keuze GRATIS

TEXTIEL 
BEDRUKKEN
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Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg 
Tel:  013 580 05 80 - 06 17 50 32  55

www.refi llcolors.com - info@refi llcolors.com

BROTHER 
PRINTEN, 

KOPIËREN, 
SCANNEN 

NU € 124,95

Als een besmettelijke ziekte dichterbij komt verandert er iets: we kijken besmette mensen 
erop aan als ‘zondebokken’ en ook niet-besmette mensen met dezelfde kenmerken 
voelen de gevolgen. Stigmatisering noemen we dat. Het is iets van alle tijden. 
De ‘lepralijder’ uit ons collectieve geheugen kan erover meepraten; we kennen het nog steeds  
als scheldwoord. Naast angst voor besmetting is er ook altijd weerstand geweest tegen  
beperkende maatregelen. Dit jaar zijn we vooral bang of bang geweest voor dragers van het  
coronavirus. Onze regering kwam met een ‘intelligente’ lockdown. 

Lees verder over ‘de Chinezen, het kruikenvirus en de negerziekte’ op pagina 10.
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  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  æhaargroeistimulaties

  ænagelverzorging

Wij zijn een professioneel cosmetisch 
specialist voor al uw cosmetische huid- 
en lichaamsproblemen. Wij werken 
uitsluitend met CE-gekeurde producten en 
CE- & FDA- goedgekeurde apparatuur. 

LANETTE Clinics

De gehele zomervakantie geopend. Kijk op onze website voor de 
speciale kuurprijzen en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

Voor jong en oud, man en vrouw

10% 50+-korting op standaard behandeling

10% kortingsvakantiebon* op 
een 1e behandeling bij 

LANETTE Clinics
Geldig t/m 31 augustus 2020.

Boek nu: lanette.boekingapp.nl 
*geldig voor alle standaard behandelingen op: 

www.lanette.eu 
maar niet geldig op lopende acties. U ontvang de 

korting bij inleveren bon tijdens het afrekenen. 

Besmettelijke ziekte en stigmatisering Versoepeling maatregelen coronavirus en vakantie

Wat en hoe met de Tilburgse Kermis?
Iedereen wil zo graag dat DE Tilburgse Kermis 
er toch nog gaat komen. De realiteit is anders!
Wethouder Rolph Dols: “DE Tilburgse Kermis 
gaat niet door. Ja, er komt kermis in Tilburg. 
Maar geen Tilburgse kermis zoals we die 
kennen. Hoe groot die wordt en wat er te 
doen is, daar wordt nog over gesproken.”  
 

Zoeken naar balans
Hoewel het door de versoepelingen misschien 
niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus  
is er nog steeds. Een worsteling voor velen. Aan 
de ene kant ervaren we weer enige mate van 
‘normaal’ in ons dagelijks leven. Anderzijds  
worden mensen geconfronteerd met de ge- 
volgen van de afgelopen maanden. Voor actuele 
informatie over de coronavirusmaatregelen kunt 
u kijken op de site : www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Het wiebertjes patroon is het belangrijkste patroon voor 

2016. Daarnaast kan de blauw/roze vorm (50% blauw, 50% 

roze, schuin doorgesneden) ook als achtergrond gebruikt 

worden. 

De lijnen worden ongeveer 20% gebruikt in artwork. 

Bijvoorbeeld als kleine lijnen in een flyer. De dikte van de 

lijnen dient altijd het zelfde te zijn.

Het hart is ondergeschikt aan het logo en artwork. Het hart 

dient niet te veel los gebruikt te worden omdat het anders 

het beeld gaat vormen, daar is het hart te algemeen voor. 

ARTWORK

Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting, 
in Nederland. Eind juni sprak onze minister-president ons, voorlopig 
voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom  
de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepe-
lingen van de regels aan, meer ruimte, meer mogelijkheden in de 
zomer. “Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar.”  
Er mogen meer mensen bij elkaar zijn. In het (openbaar) vervoer, in  
theater of bioscoop. Evenementen mogen weer georganiseerd worden.  
Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels: anderhalve 
meter afstand, vermijd drukte, bij klachten blijf je thuis en laat je je  
testen, hoesten en niezen in de elleboog en blijf die handen wassen.  
En blijf ons Gezonde Tilburgse Verstand gebruiken.

Toch iets te doen deze zomer
Ga natuurlijk zoveel mogelijk naar buiten, 
geniet van het weer en van elkaar. Steun 
de plaatselijke ondernemers en spreek uw 
waardering over de WTON uit, zie pagina 14.

Er is veel te lezen in deze zomereditie, maar u 
hoeft hem niet in een keer uit te lezen. Neem 
hem mee op vakantie (in uw tuin of elders)!

Lees over de wijk in oude tijden 
en de leuke boekentips op 
pagina 7 t/m 12.

Voor nu een fijne zomer en u ziet de 
volgende WTON op 9 september.

Wat en hoe met de Tilburgse Kermis?

Zoeken naar balans

Toch iets te doen deze zomer

Nieuws en meer informatie: 
www.detilburgsekermis.nl
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Jasmine Thai Tilburg - Molenstraat 136
- authentieke Thaise gerechten -

Reserveren van woensdag tot en met zondag van 
15.00 tot 19.30 uur of van 20.00 tot 22.00 uur. 

013 - 581 07 66
Bekijk onze menukaart en bestel online op onze 

website:  www.jasminethaitilburg.nl

De mooiste fietsroutes van Brabant
Vier de zomer op de fiets in eigen 
land! Brabant kent prachtige 
themafietsroutes met onderweg 
leuke tussenstops. Spijkers Fietsen 
deelt in samenwerking met 
routesinbrabant.nl de vier mooiste 
routes voor een onvergetelijke 
middag in onze provincie. 

Van Gogh Fietsroute (48 km)
Het Brabantse landschap is (o.a.) 
dé inspiratieplek van Van Gogh. 
Voor kunstliefhebbers is er dus 
geen betere fietsroute dan deze. 
De prachtige omgeving brengt je langs de plekken waar de kunstenaar opgroeide en  
werkte. Maar liefst 435 kilometer fietsplezier is verdeeld over tien unieke routes, waar- 
onder 48 kilometer door Tilburg en omgeving.

Fietsroute Maashorst (45 km)
Wist je dat De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant is?  
Met honderden plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 zoogdiersoorten  
is De Maashorst fietsroute een echte aanrader. Vergeet je verrekijker niet, wie weet spot  
je de oerbewoners: de wisent, tauros of exmoorpony. 

Biesbosch fietsroute (23 km)
Fiets door het Nationaal Park de Biesbosch, beter bekend als het grootste zoetwatergetijden 
gebied van Europa. Met een eenvoudig netwerk van knooppunten weet je zeker dat je 
de mooiste plekjes van dit unieke waterrijke landschap kruist. Tip: breng onderweg een 
bezoekje aan het Biesbosch Museum en kom meer te weten over de historie van het gebied.  

Liberation routes (30 – 47 km)
Acht Liberation fietsroutes voeren je langs zichtbare herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog en de bevrijding. Onderweg kom je op de belangrijkste WOII-locaties van 
Brabant diverse monumenten, musea en luisterzuilen tegen voor leerzame tussenstops. 

Routes online bekijken 
Bekijk meer informatie over de fietsroutes op : www.spijkersfietsen.nl/nieuws-en-blogs  
en ga er deze zomervakantie lekker op uit. Voor vertrek een testrit maken op een nieuwe  
of gebruikte (elektrische) fiets? Breng een bezoek aan Spijkers Fietsen en laat je persoonlijk  
adviseren. Spijkers Fietsen, Ringbaan Noord 136.  

De doelgroep is divers. Of het nu gaat om 
iemand die slecht ter been is, een acuut 
ziektebeeld vertoont of tweeverdieners die 
behoefte hebben aan meer quality-time, er 
wordt hulp geboden voor een betaalbare 
prijs. Het succes is gelegen in de combinatie 
van flexibiliteit en het persoonlijke contact.

Flexibele en betrouwbare hulp aan en in huis 
is soms moeilijk te vinden. Mensen krijgen 
steeds meer te maken met  wachtlijsten, in- 
gewikkelde regels en snel oplopende prijzen. 
Aan de andere kant moeten veel studenten 
 en scholieren naast hun studie een (bij-) 
baan zoeken, doordat de studiefinanciering 
onder druk staat.  
Ook voor de student is TipTopStudent aan-
trekkelijk: het biedt flexibel goedbetaald 

Ons brein is in gevangenschap
Loven

Besterd
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Ondernemers in de wijk

Door: Jofke van Loon, Studio Xplo

Vanaf onze geboorte creëren we 
naast de mooie dingen in het 
leven, ook een negatieve spiraal.
 

Iedereen kan tekenen en schilderen
Door met honderden mensen te hebben 
gewerkt, durf ik te stellen dat 97% van 
de mensen last heeft van prestatiedrang. 
Mensen komen op teken- of schilderles, 
maar eigenlijk zijn ze ervan overtuigd het 
al te moeten kunnen. We willen het liefst 
dat iedere streep die we zetten, goed is. We 
willen na afloop thuis of via sociale media 
trots laten zien hoe goed we zijn. Omdat we 
zelf geloven dat dat niet zo is, zoeken we 
bevestiging in complimenten van anderen. 
We maken dat waarvan we denken dat 
verwacht wordt van onze omgeving.

Je werk is een resultaat van jóuw fysieke 
en mentale situatie, jóuw ervaringen en 
vaardigheden, jóuw authenticiteit! 
Je geeft ruimte aan je creativiteit en 
probeert los te komen van het idee dat 
je aan bepaalde verwachtingen moet 
voldoen. Het is hartstikke dapper als je die 
stap neemt. Daar mag je trots op zijn!
Heb je niet genoeg vaardigheden, middelen 
of lef in huis? Dan kan ik je helpen. Zet 

je deur maar open. De mijne staat al open 
voor jou! Het atelier is gevestigd in het ROC 
gebouw aan Gershwinstraat 10 (bruggetje 
over bij Zigo en dan eerste rechts). In juli 
en augustus organiseer ik laagdrempelige 
atelierdagen en 22 augustus houd ik Open 
Atelier. Meer informatie: www.StudioXplo.nl

 Ê 1. Negatieve gevoelens: Als er geen ruimte is om ons uit te spreken na vervelende   
     gebeurtenissen kunnen we onze negatieve gevoelens niet ventileren.

 Ê 2. Overtuiging: Deze negatieve gevoelens zetten zich dan vast in een valse overtuiging.      
      Imago: Om te overleven willen we onze eigen negatieve overtuiging niet laten zien   
      aan de buitenwereld. We bouwen een imago om te bewijzen dat we niet zo zijn als we  
      zelf denken dat we zijn. We verstoppen onze zogenaamde zwakheden.

 Ê 3. Houding: Er ontstaat een houding, een toneelspel gebaseerd op de angst voor onze    
         eigen valse overtuiging(en). Gedrag: We ontwikkelen overlevingsgedrag dat onze   
     persoonlijkheid vormt.

 Ê 4. Gewoonten: We creëren onze comfortzone door het  
      ontwikkelen van gewoonten die ons leven aan- 
      genaam maken. Patronen: Zodra we onze 
       gewoonten niet meer onder controle hebben en 
       het geautomatiseerd gedrag is geworden, worden  
      onze gewoonten patronen. Opgesloten: Ons brein  
      heeft ons vrije Zijn opgesloten.  
 

Creativiteit is een oplossing om weer los te komen. Hoe meer je vast zit, hoe moelijker het 
is om je denken uit te schakelen. Er zit continu een stemmetje in ons hoofd dat zegt dat het 
niet goed genoeg is. Besef dit, stap uit je patronen, zet je hoofd stil en ben even vrij!

Houding

Imago

Overtuiging

Negatieve gevoelens
Patronen

Gewoonten

Gedrag

1

Studenten uit de wijk als hulp aan huis

Bijna tien jaar is TipTopStudent actief in de regio Tilburg. Het bureau 
bemiddelt tussen particulieren die hulp in huis kunnen gebruiken 
en studenten die een flexibele (bij-)baan zoeken. Het gaat om heel 
uiteenlopende activiteiten: van schoonmaak tot huiswerkbegeleiding, 
tuinonderhoud, chauffeursdiensten of computerhulp.

werk, waarbij rekening wordt gehouden 
met het lesrooster. De uurvergoeding is  
hoger dan het minimum jeugdloon, 
waardoor er in minder tijd hetzelfde 
inkomen verdiend kan worden. Hierdoor 
blijft meer tijd over voor de studie.

De organisatie heeft inmiddels veel mensen  
geholpen bij het vinden van hulp en onder- 
steuning. Met name zorgverleners en  
medici, waaronder huisartsen, juichen het  
initiatief toe. 

Een cliënt kan werk inhuren voor € 13,90  
(incl. BTW) per uur. Zowel voor mensen die  
hulp nodig hebben als voor studenten die 
een leuke flexibele bijbaan zoeken:  
: www.tiptopstudent.nl

Marc huurt één dag in de week een werkplek bij Bouwatelier013. Een inspirerende werkplek in  
hartje stad, waar je de rust ervaart van een klein dorpje. Geen standaard kantoortuin met kille 

 bureaus, maar sfeervolle ruimtes met veel groen. Het concept blijkt zowel ideaal voor zelf-
standigen, als voor mensen in loondienst die thuis niet over de ideale werkplek beschikken.

‘Thuis werken’ bij Bouwatelier013

“Na 
twee maanden in  

lockdown thuiswerken was ik 
erg toe aan een andere werkplek.  

De eerste plek die opdook was 
Bouwatelier013. Op loopafstand, 

betaalbaar, ideaal. 
...Hashatag blij mee...” 

(Marc Lochs)

Proefdraaien bij Bouwatelier013?
Bij Bouwatelier013 kun je al vanaf één dag per week een werkplek huren. Minder is bespreekbaar.  
Ook is er een vergaderruimte, handig als je wilt videobellen bijvoorbeeld. Verder maak je gratis  
gebruik van wifi, printer en koffie. Kom je 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. Bouwatelier013, Goirkezijstraat 3.     

Creativiteit maakt je brein vrijer

Spijkers Fietsen bestaat 75 jaar! Van generatie op generatie is 
het al 75 jaar tijd voor Spijkers Fietsen.                                                     Zie p. 9

Het schema gaat tegen de klok in. Volg 
de pijlen en zie wat we onszelf aandoen. 



3WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD zOmeR 2020

Gezonde nagels krijgen of behouden wil iedereen, 
vooral als je kampt met probleemnagels 
zoals broze nagels, vlekjes in de nagels, 
putjes, groeven en andere oneffenheden.

Gezonde nagels krijgen kan door een gezonde leefstijl, met als 
belangrijkste ingrediënt gezonde en gevarieerde voeding. Supplementen 
zoals ijzer, zink, vitamine B8 en vitamine C zijn goed zijn voor de 
nagels. Daarbij is het ook belangrijk om je nagels goed te verzorgen.

Helaas is niet iedereen met lange en sterke nagels gezegend. Ben jij er 
ook zo klaar mee dat je nagels elke keer afbreken? En ben je klaar met  
al dat lakken? Prachtige gekleurde en glanzende nagels die een paar  
weken mooi blijven: het kan met gelnagellak. Een product om je nagels  
mooi en sterk te houden. Gellak of gelcolour is een uitkomst voor wie  
langer wil genieten van mooie nagels. Waar andere nagellak soms al  
na een dag gaat bladderen, blijft gellak wel twee à drie weken mooi,  
afhankelijk van hoe snel de nagels groeien en de lak die je salon gebruikt. 

Het lakken van je nagels is een kunst op zich. Hoe mooi ze er ook uit- 
zien direct na het lakken, ze lijken altijd binnen een paar dagen alweer  
te beschadigen of te ‘chippen’. Gelukkig zijn deze problemen met gellak  
voorgoed verleden tijd. Gellak is een beschermende gel die wordt 
uitgehard onder uv-licht. Het resultaat: glanzende, sterke nagels 
die langere tijd perfect en onbeschadigd blijven.

Wil je ook genieten van zoveel gemak door  
slechts één behandeling? Bespaar jezelf tijd 
en geld en boek je behandeling met  
Gelcolor by OPI, met of zonder spa manicure  
behandeling. GelColor by OPI voor een mooi  
verzorgd en longlasting eindresultaat. 
: www.lanette.eu/hands

LANETTE Clinics, Sint Pieterspark 69.
Zie de uitknipbon in onze advertentie op 
pagina 1. Geldig t/m 31 augustus 2020.
Behandelingen op afspraak : www.lanette.eu

Verzorgde handen, gezonde nagels

Ga ‘wijs op reis’, benadrukte premier 
Mark Rutte tijdens de persconferentie begin  
juni. Ondanks dat hebben veel Nederlanders 
hun vakantie noodgedwongen moeten an- 
nuleren. Dat wordt vakantie vieren in eigen  
land! Gelukkig kunt u er ook thuis een 
geweldig leuke zomer van maken. En weet u, 
uw huisdier zal het vast niet vervelend vinden 
wanneer u dit jaar voor een ‘staycation’ kiest. 

De zomervakantie wordt misschien wel wat 
anders dan u gewend bent, corona is overal, 
ook in Nederland. En omdat er een reële 
kans bestaat dat het tijdens de vakantie aan 
vervoer, verblijf en vermaak ontbreekt, is 
het goed om de mogelijkheden te bekijken 
hoe u bij huis alsnog een geweldige vakantie 
met elkaar kunt hebben. Het heeft gelukkig 
wel zo zijn voordelen om lekker alles op 
uw eigen tempo te kunnen doen. Het kost 
weinig (reis-)tijd én het is budgetvriendelijk, 
waardoor u wellicht nog wat geld overhoudt 

Het TextielMuseum heeft een kleurrijke serie design-
mondkapjes. De 3D-gebreide mondkapjes worden in  
samenwerking met textielontwerper Yamuna Forzani  
geproduceerd op een van de innovatieve machines in 
het TextielLab. Van elk verkocht mondkapje gaat een  
vierde naar het TextielMuseum en de ontwerper. De  
coronacrisis raakt zowel de museumsector als de  
creatieve industrie hard.

Museum én productieplek
Met deze samenwerking toont het TextielMuseum haar  
kracht. In de professionele werkplaats worden ook  
nieuwe producten ontwikkeld in directe samenwerking  
tussen ontwerpers en technici. Recent aangekocht werk  
van Yamuna Forzani is te zien in een kleine presentatie  
in het museum.

Directeur Errol van de Werdt: Toen we het museum 
twee en een halve maand moesten sluiten, vroegen veel 
mensen: hoe kunnen we jullie helpen, nu we het museum 
niet kunnen bezoeken? We wilden iets doen dat past bij 
de rol die we hebben als instituut. Tijdens de coronacrisis 
blijven we (jonge) makers steunen met zichtbaarheid 
via onze kanalen, collectieaankopen en opdrachten.

De mondkapjes zijn te koop tijdens een bezoek aan 
het museum (vooraf reserveren van een tijdslot is 
noodzakelijk) of in de webshop : by.textielmuseum.nl  
Er zijn vier ontwerpen beschikbaar (drie voor 
volwassenen (€ 20,-) en één voor kinderen (€ 17,50).
De design-mondkapjes van Yamuna Forzani x TextielMuseum 
zijn geen medische mondkapjes. Ze zijn gemaakt van biologisch  
katoen en je kunt ze dagelijks wassen op 60 graden. De maskers  
bestaan uit twee lagen breisel en hebben ruimte voor een  
vervangbaar filter (bijvoorbeeld twee lagen keukenpapier). 

Deze mondkapjes zijn géén vervanging van de andere maat- 
regelen van het RIVM; ze zijn een aanvulling. Ook met dit  
masker op geldt: houd afstand!

om wat leuks voor uzelf of uw dier te kopen. 
 
Sommige huisdieren, waaronder katten, maar 
ook vogels, konijnen en knaagdieren, hechten 
zich sterk aan hun eigen omgeving. Deze 
dieren doet u er vaak geen plezier mee om ze 
mee op vakantie te nemen of naar een op- 
vang te brengen. Andere dieren, zoals 
terrariumdieren, zijn praktisch gezien zelfs 
lastig om ergens onder te brengen. Honden 
kunnen daarentegen wat makkelijker met u  
mee of bij een oppas blijven wanneer u erop- 
uit trekt voor een dagje uit. 

Thuisblijven tijdens de zomervakantie kent  
dus ook voor uw huisdier veel voordelen. 
En hoe kunt u nou beter tot rust komen  
dan in uw eigen vertrouwde omgeving te  
zijn, gezellig met uw maatje(s) om u heen?
  

De weersvoorspelling voor de zomer in 
Nederland ziet er gelukkig goed uit. Meerdere 
weermodellen tonen aan dat u op droog en 

warm zomerweer met hoge temperaturen en 
flink veel zon kunt rekenen. Bereid u daar goed 
op voor en zorg dat uw huisdier het tijdens de 
hitte kalm aan doet. Gun uw huisdier op tijd 
rust, bied verkoeling met speciale verkoelende 
producten, zorg voor voldoende drinkwater 
en creëer een koele plek om te schuilen. 

Er zijn gelukkig veel leuke activiteiten te 
bedenken die u tijdens de vakantie met of 
zonder uw huisdier kunt gaan doen, dus u 
hoeft zich niet te vervelen! Naast kamperen 
op de camping, verpozen in eigen tuin of in 
de tuin bij familie, kunt u ook verkoeling in 
én op het water zoeken. Ga op zoek naar 
een plek waar u samen met uw hond kunt 
zwemmen of probeer eens of het populaire 
suppen (peddelen op een surfboard) met de 
hond wat voor u is. Voor het oppakken van 
andere hondensporten of -hobby’s heeft 
u nu ook zeeën van tijd, maar tijdens de 
zomerhitte raden we de actieve sporten af. 
 

Bij huis kunt u natuurlijk ook leuke dingen met  
elkaar ondernemen. Wees creatief met eten 
en drinken. Maak bijvoorbeeld eens een heer- 
lijke frisse fruitslinger voor uw konijn of een  
verkoelend hondenijsje voor uw hond. Voor  
uw kat is het belangrijk om goed te blijven  
drinken, wat u met een speelbadje vol speel-
tjes of een automatische drinkfontein wat  
meer kunt stimuleren. Organiseer vakantie-
spelen voor uw hond, waarbij u zelf honden- 
speeltjes maakt en zoekspelletjes doet. En 
wanneer u nog tijd over- 
houdt, kunt u deze ook perfect  
besteden aan aqua-, bird-, of  
hamsterscaping. Kom gerust  
eens bij ons binnen als u hier 
meer over wilt weten. 

Discus Animo, 
Gasthuisring 36-38. 

Fijne vakantie!  
TextielMuseum weer geopend! 

Koop een designer mondkapje & steun 
het TextielMuseum en de makers

Nieuwe state-of-the-art breimachine 
Altijd al een keer in de schoenen willen staan van  
een designer? In het TextielMuseum in Tilburg  
kan het. Nou ja, schoenen - sokken eigenlijk. Want  
op de nieuwe state-of-the-art breimachine kun je  
vanaf 26 september 2020 je eigen gepersonaliseerde  
designer sokken en sjaals laten breien. 

Voor de aftrap van deze nieuwe activiteit, die de 
naam Design Studio draagt, werkt het museum 
samen met Nederlandse productontwerper Bertjan 
Pot. Samen met het TextielMuseum ontwikkelde hij 
een digitale applicatie waarmee bezoekers in het  
museum hun eigen items ontwerpen met als 
centraal thema ‘kleur’. Een creatief proces dat ook  
nog eens helemaal coronaproof is.

Bertjan Pot: Eén kleur is geen kleur. Voor mij gaat  
het pas over kleur als kleuren gaan mengen en met  
elkaar contrasteren. Dit proberen we nu ook op deze  
innovatieve breimachine te doen. Het basisontwerp  
van de sok en sjaal is simpel en uiteindelijk draait  
alles om kleur.

Vanaf 1 september a.s. kan iedereen die aan de slag  
wil in de Design Studio vooraf een tijdslot 
reserveren via de website van het TextielMuseum. 
Sokken € 20,- een sjaal € 120,-. 

Ontwerp je eigen designer knitwear 

Meer over Yamuna Forzani, Design Studio en  
Bertjan Pot en de tentoonstellingen, zie  
: www.textielmuseum.nl 
Textielmuseum, Goirkestraat 96. 
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur  
en zaterdag t/m zondag 12.00 t/m 17.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen bieden we  
momenteel geen groepsactiviteiten aan. Ga ook 
thuis aan de slag met onze Textiel workshops @ home.
Data tentoonstellingen, zie ook                                         
                                           agenda WTON pagina 14.

Zomervakantie

Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo  
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 het in overleg ook bij u thuisbezorgen. U kunt ons bereiken via : 013 542 49 21

Foto: Sydney Rahimtoola  Foto’s: Marie Wanders
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Nieuws van Schônste wijk

Activiteiten in de wijk(centra)
Buurthuis De Wissel Wijkcentrum De Baselaer Wijkcentrum Het Spoor Wijkcentrum De Poorten

Leliestraat 49  Hoefstraat 175   Schaepmanstraat 36 Hasseltstraat 194

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

Kinderen kunnen deze zomer meedoen 
aan de voorbereiding van de 
botenbattle én voor alle leeftijden 
is er de Schônste murenroute!   

Zomeractiviteit kinderen 
Voorbereiding Botenbattle:
Kinderen van 10 t/m 12 jaar kunnen 
deelnemen aan de activiteit 
Botenbattle van Schônste wijk en Ontdekstation013. Wat nou afval?! Van afval kun 
je gave dingen maken. Bijvoorbeeld een lifesize boot. De basis hebben de kinderen al 
gemaakt. Durf jij het aan om deze basis met PET-flessen en ander (plastic) afval af te 
bouwen tot twee geweldige boten? We gebruiken diverse technieken. Op 23 september 
tijdens het evenement Plastic Werkplaats in het Spoorpark, vindt de tewaterlating 
plaats. Zullen ze drijven of niet? Meer lezen en/of meedoen : www.schonstewijk.nl 

Murenroute 
Vanaf deze zomer kunnen we onze wijk met recht de Schônste wijk noemen. Zeker als het  
gaat om mooie straatkunst. We hebben er in korte tijd vijf schilderingen bijgekregen  
van drie kunstenaars.  

Atilla’s Art
Straatkunstenaar Atilla is geboren en getogen 
in Oud-Noord in de Hasselt. Beïnvloed door de 
kindertekeningenstijl van Picasso, heeft Atilla 
intussen een geheel eigen stijl ontwikkeld. 
Die spat van vrolijkheid van de muren. 
Wijkgenoten kozen de locaties; kinderen 
maakten het kleurenpalet. In het hart van onze 
wijk brengt Atilla op drie plekken zijn positieve 
boodschap aan. Je gaat het ontdekken!
 

Grondschildering Joep van Gassel
Joep kennen we van de gevelschildering op de hoek Dessinateurstraat-Textielplein. En vanaf  
juli is onze wijk nóg een kunstwerk van hem rijker: een grondschildering buiten bij de ingang  
van De Poorten. De schildering geeft de gezonde zone aan. 

Textielstraatgevel Ton Lammers
De wijk Hasselt is vernoemd naar de hazelaar. Ton koos na gesprekken met wijkbewoners  
en Tiwos voor een sterk vereenvoudigde boom. De boom is grafisch uitgewerkt en verwijst 
naar de historie. Het driehoekig grid is ook een subtiele verwijzing naar weefpatronen. 

Er is een duidelijke link met de schildering op 
de hoek Textielplein-Dessinateurstraat.

Met de vijf schilderingen van zomer 2020, 
de twee van vorig jaar (waaronder de 

zonnebloemvrouw van Erik Veldmeijer 
aan de Schrobbelaarstraat-Ringbaan 

Noord) en minimaal één nieuwe in 
het verschiet, hebben we een 

echte Hasselt-murenroute!  
Je hebt ze vast al gespot. 

Een kaartje met de 
locaties vind je op 

de website. 

Contact: Saskia Dellevoet, cultuuraanjager & projectleider Schônste wijk/Art-fact/ 
Buurtcultuur Tilburg. : saskiadellevoet@gmail.com : 06 40 05 65 96   
: schonstewijk.nl Facebook: fb.com/groups/schonstewijk

De murenroute 
is een 
project met 
cofinanciering 
door Art-fact, 
de gemeente 
Tilburg,
wijkraad 
Go-Ha-Bo, 
Wonen Breburg 
en Tiwos. 

Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

Theresia-platform als 
APP op uw 

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

Plaatje 1:
Open www.wijktheresia.nl op uw telefoon of tablet via de 
webbrowser. Onder -of bovenin zit het ‘uitgang’-symbooltje 
waarmee u de website kunt delen of transporteren (zie rode 
pijl). Druk hier op.

Plaatje 2:
Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a. 
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-
scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken 
om deze optie te vinden. 

Plaatje 3:
Het symbooltje van ‘Wijktheresia’ heeft zich nu als ‘app’ op 
uw beginscherm geplaatst. Handig, want door hier op te 
drukken komt u voortaan direct binnen het platform. 

De wijkraad van Theresia ziet u als 
bezoeker graag tegemoet en hoopt dat 
u ook berichten gaat lezen en plaatsen 

op het digitale wijkplatform!

e 

en 

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. 

U dus ook!

1

2

3
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Biodanza
Woensdagavond 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. Danservaring of 
bepaalde vaardigheden zijn niet nodig!

Op de vrijdagen komt er een extra groep  
voor de leeftijden 18-28 jaar.

WE BEGINNEN WEER IN SEPTEMBER.

Heb je belangstelling?  
Bel alvast : 06 24 74 70 30
Rivka beantwoordt graag je vragen.

           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

  

Sinds maart hebben we te maken met een ‘intelligente lockdown’. Al zijn de 
maatregelen inmiddels versoepeld, nog altijd zitten we meer thuis en moeten we 
anderhalve meter onderlinge afstand blijven houden. Waarom worden we het op 
den duur zo zat? ‘Regelmatig bewegen is zeker een gemis’, zegt Rivka Bergshoeff 
van Dansbeleving, ‘maar nog erger is het gemis aan contact en nabijheid.’

 Contact en beweging in MFA De Poorten
Hieronder een (voorlopig) overzicht. 
Inloopspreekuur voor vrouwen
Gratis spreekuur, iedere dinsdag van 
12.00 tot 14.00 uur, voor advies, 
praktische hulp of een luisterend 
oor of om mee te denken wat 
je kan gaan doen. (I.v.m. RIVM-
maatregelen is aanmelden gewenst, 
maar je kunt ook zo binnenlopen.)

Op volle kracht vooruit 
9.30 tot 12.30 uur, 18 bijeenkomsten.
Nieuwe cursus start in september 2020.
Bij deze training ga je op weg naar  
vrijwilligerswerk en scholing en  
ontdek je jezelf, jouw passies en  
jouw talenten.

Opkomen voor jezelf! 
10.00 tot 11.30 uur, 10 bijeenkomsten.
Nieuwe cursus start in september 2020. 
Vergroot je zelfvertrouwen, leer je grenzen 
te bewaken en op te komen voor jezelf.

EVA 
9.30 tot 11.30 uur, wekelijks.
Nieuwe cursus start in september 2020. 
Heb je ook moeite met lezen, schrijven, 
rekenen, kloklezen of omgaan met de 
computer? Bij Feniks kun je dit samen met 
andere vrouwen in een groep leren.

Samen Sterk: 
van Vreemd naar 
Vriendschap 
12.00 tot 14.00uur, 
5 bijeenkomsten.
Nieuwe cursus 
start in september 
2020. Geschikt 
voor vrouwen én 
mannen die op zoek 
zijn naar nieuwe 
sociale contacten.

Creaties & Variaties 
13.00 tot 14.30uur, wekelijks.
Maak onder andere mooie accessoires voor  
je huis, prachtige sieraden en leuke 
cadeautjes om weg te geven.

Alle cursussen zijn gratis voor nieuwe 
deelnemers! Meer info en aanmelden via  
onze website : www.fenikstilburg.nl 
(nieuwe website in september!). Je kunt 
ook bellen naar : 013 542 18 96 of een 
mail sturen naar : info@fenikstilburg.nl

Feniks is i.v.m. de zomervakantie gesloten  
van 20 juli tot 24 augustus.

 
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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Zolang binnensporten, dansen en yoga niet  
mogelijk waren, hebben veel mensen hun  
vaste wekelijkse uren van beweging gemist.  
Fysieke inspanning betekent namelijk vaak  
mentale ontspanning.

Daarnaast ontdekken we allemaal dat bellen, 
beeldbellen en alle mogelijkheden van elkaar 
digitaal ontmoeten, het (fysieke) samenzijn 
niet kunnen vervangen. Een mens heeft 
namelijk écht contact nodig dat uitsluitend 
door fysieke aanwezigheid bereikt kan 
worden: een omhelzing, elkaar in de ogen  
kijken, een hand op je schouder, bij elkaar 
zijn. Onderzoeken geven aan dat contact 
zorgt voor de aanmaak van de hormonen 
dopamine, serotonine en oxytocine, die  
voor onze fysieke en mentale gezondheid  
van cruciaal belang zijn.

Het belang van beweging en contact met de  
medemens werd al in de jaren zestig van de  
vorige eeuw geconstateerd door de 
Chileense hoogleraar Rolando Toro, een  
pedagoog en psycholoog. Voor de 
bevordering van de fysieke en mentale wel- 
zijn heeft hij de Biodanza-methode ont-
wikkeld. Hierbij wordt muziek ingezet als 
katalysator voor beweging en contact. 
Biodanza wordt bij MFA De Poorten door  
Dansbeleving aangeboden.

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

    Maak werk van jezelf bij Feniks! 
Na de zomervakantie starten er weer allerlei leuke cursussen  
en activiteiten bij Feniks! 

ContourdeTwern start samen met de 
stichting GoldenSports op 16 juli op 
het grasveld van de Arke Noëstraat 
(Bouwmeesterbuurt) een sportuurtje. 

Wilt u meer gaan bewegen en dit samen 
met buurtgenoten doen? Houdt u van 
buiten sporten en bewegen? Dan is 
GoldenSports echt iets voor u. Iedereen van 
55 jaar en ouder kan meedoen, ook mensen 
met lichamelijke klachten. De trainingen zijn 
goedkoop, veilig en gevarieerd, en worden 
gegeven door een gediplomeerde trainer.

Wekelijks op donderdagochtend van 
10.30 tot 11.30 uur. U betaalt € 2,50 per 
keer en meedoenregeling is mogelijk. 
Meer informatie en opgeven bij: 
: 06 26 47 11 68
:  janniehaverkamp@contourdetwern.nl

Samen buiten bewegen
uitleg en een bepaalde opdracht mee, maar 
hoe je die uitvoert (de dans zelf) is je eigen  
keuze en interpretatie.

Moet je kunnen dansen om mee te doen? 
Nee, iedereen kan namelijk op muziek be- 
wegen. Pasjes leren is niet nodig, het gaat  
om het plezier in de muziek, in de beweging  
en in het contact met anderen op de dans-
vloer. Als je schroom hebt om jezelf 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.

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!
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       Welkom bij...

WIJ BIEDEN OPVANG AAN KINDEREN 
VAN 0 TOT 4 JAAR

MAANDAG t/m VRIJDAG 
GEOPEND VAN 7.30 TOT 18.30 UUR

Kleinschalig, betrokken en flexibel.

Ringbaan West 88 • 013 211 87 40 • 06 48 60 27 55
www.iniminieskinderdagverblijf.nl

De monumentale rode beuk die december vorig jaar is gekapt op ‘t Goirke is weer  
terug. Dat wil zeggen een dikke schijf van de stam: ruim anderhalve meter in  
doorsnee en veertig centimeter dik. Boomrooierij Weijtmans moest opnieuw met  
groot materieel uitrukken om het loodzware object ‘retour’ te leveren, zoals de  
buurtbewoners wensten.
De bezoekers van de voormalige pastorietuin zijn er blij mee, evenals de 
vrijwilligers van kinderboerderij Kerkibo. Het gat in het collectieve geheugen is 
nu weer enigszins gevuld en de kinderen hebben er weer een speelobject bij.

Ondoordringbaar
De bij velen tot de verbeelding sprekende rode beuk wordt gemist. Het was de achtste 
mooiste boom van Tilburg (verkiezing 2012) en zeker een van de dikste. Deze boom heeft 
heel wat meegemaakt. Zo heeft ze in de pastorietuin nog flamingo’s en apen gezien. 
Mensen en dieren hebben jaarlijks in augustus van haar beukennootjes gesnoept, als 
hoofdmaaltijd of tussendoortje. Haar takkenoksels waren waterbassins waar de vogels 
graag gebruik van maakten. En haar gigantische rode bladerdak was voor het zonlicht 
ondoordringbaar, waardoor er geen grassprietje onder te bekennen was. Vooral haar 
gladde, grijze stam was imposant. Maar, kijkend naar de structuur ervan verraadde het 
ook iets. De religieuzen hebben de boom namelijk geënt. De onderstam was eigenlijk een 
groene beuk, daarboven was het een rode beuk. Niet belangrijk voor de schijf, maar toch.

Dikke ringen
Met een omtrek van vijf meter was het vermoeden dat de beuk wel tweehonderd jaar oud 
kon zijn. Ouder dan de Goirkese kerk dus, die 185 jaar geleden werd gebouwd. Aan de 
hand van de jaarringen kwam Joost Werkhoven van de Stichting Stadsbomen echter tot 
een andere conclusie. Hij telde er slechts 125. Maar nog nooit van zijn leven zag hij zúlke 
dikke groeiringen als bij deze boom. Goeie grond dus, op ‘t Goirke. Mogelijk is de beuk 
aangeplant bij de eerste grote verbouwing van de kerk in 1902. (Aan de straatkant werd 
toen het peperbustorentje vervangen door een neogotische spits, zie foto pagina 10.)

Beukenhout wordt wel gebruikt voor speelgoed en meubilair, maar is eigenlijk niet 
geschikt voor buiten. De schijf zal dus redelijk snel zwart gaan kleuren -ondanks dat 
het oppervlak behandeld is. De verwachting is dat het natuurmonumentje binnen vijf tot 
tien jaar van ellende uiteen zal vallen. Dat is de natuur. Daar moeten we mee leven.

PS: Een beuk heet in het latijn: Fagus (= napjesdragersfamilie) Sylvatica (= van het bos).

Borden op het 
Sint Willebrordplein onthuld

De Beuk is Back

Kerkibo

Met groot materieel werd de boomschijf 
teruggebracht. Rechts: Joost Werkhoven 
telt de jaarringen. Foto’s: Herman Fitters.

Iris uit groep 5.

Fieke uit groep 8.
Links: Wijkwethouder Esmah Lahlah.



7WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD zOmeR 2020

Door het Coronavirus leefden we ineens met zijn allen in een gekke, rare tijd, waarin alles even anders 
ging dan dat we gewend waren. De scholen gingen dicht en de kinderen kregen thuisonderwijs. Dit 
had een enorme impact op de kinderen, het team en de ouders van basisschool Cleijn Hasselt. 

In aflevering 3 van de podcast ‘Erfgoed in crisistijd’, gemaakt door het Brabants Erfgoed, werden  
kinderen geïnterviewd en vertelden ze openhartig wat deze periode voor hen betekent en betekende.  
www.soundcloud.com/brabantserfgoed/erfgoed-in-crisistijd-bs-cleijn-hasselt

We vroegen aan de kinderen van onze school of ze hun gevoelens over deze periode wilden vertalen in een  
tekening of het schrijven van een brief, verhaal, gedachte en/of een dagboekfragment. De werkstukken  
gingen in een tijdcapsule, een mooi rode metalen kist, waardoor het niet alleen meer fungeerde als  
verwerking, maar ook als een waardevol stukje geschiedenis. De tijdcapsule is op 10 juni officieel aan de 
collectie van het Stadsmuseum Tilburg toegevoegd en zal in het jaar 2045 opnieuw geopend worden. 

Nieuwe waterspeeltuin opent 11 juli
We zijn superblij dat we weer open kunnen! Vanaf 11 juli kun je weer komen 
ontdekken bij Ontdekstation013 in de Spoorzone. Van woensdag t/m zondag 

zijn we open van 11.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk hebben we enkele maatregelen 
getroffen in verband met het coronavirus. Via onze website moet je van te voren 

een ticket kopen. Zo regelen we dat er niet te veel mensen tegelijk komen.

Buiten op ontdekkingstocht
De afgelopen weken hebben we onze nieuwe 
waterspeeltuin ingericht. Als het lekker weer 

is, kun je hier heerlijk op ontdekkingstocht. 
Maak een waterfilter en kijk of jij vies 

water weer zuiver krijgt. Of ga op 
avontuur in de ontdektuin, zet een 

eigen waterbaan in elkaar, ga 
reuzebellen blazen, maak een 

stopmotion filmpje, ontwerp 
een bootje en kijk of het 

kan varen. En nog veel 
meer! Ieder uur is er 

een workshop waaraan 
je mee kunt doen. Als 
we buiten open zijn, is 

het binnen gesloten. 

Binnen open bij slecht weer
Is het buiten te koud of te nat? Dan gaan we binnen 

open: maak een filmpje met het green screen, monteer 
je eigen robot in de scraphoek, doe mee met de 

natuurkundeworkshop, etc. Ook binnen is er ieder uur 
een workshop waaraan je mee kunt doen. Kijk op onze 

website als je wilt weten wat er allemaal mogelijk is.

Koop eerst je ticket online: vol=vol
Vanwege corona is er een maximum aantal personen dat per 

dag mag komen. Dus koop je ticket op tijd, want vol is vol. 
Een kaartje kost nog steeds € 7,50 per kind. Volwassenen 

zijn in deze periode gratis, maar moeten wel een € 0-ticket 
bestellen, zodat we het aantal bezoekers weten.

Helaas kunnen ouders niet meedoen met de kinderen. De 
volwassenen kunnen terecht op een ruim terras (binnen 
of buiten). Onze horecahoek is open, dus verwen jezelf 
met een heerlijke cappuccino en ga lekker een boekje 

lezen. Intussen houden onze begeleiders de kinderen in 
de gaten, geven ze uitleg en begeleiden de workshops. 

Veiligheidsregels
Voordat je Ontdekstation013 bezoekt vragen we je de 

veiligheidsregels goed door te nemen, waaronder de 
volgende maatregelen. Er staan overal dispensers met 

desinfecterende gel om je handen te ‘wassen’. We 
hebben aparte toiletten voor kinderen, volwassenen 

en personeel. Let op de speciale looproutes. Het 
speelterrein van de kinderen is niet 

toegestaan voor volwassenen. En als 
iemand coronaverschijnselen heeft, 

blijf dan thuis. Zo voorkomen we 
samen de verspreiding van corona.

Meer weten en tickets? 
Kijk op : www.ontdekstation013.nl 

We staan voor je klaar!

Werkstukken over coronacrisis worden erfgoed

52
95

26
28

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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28

Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Jayvin: 
‘Ik zit bij 
kickboksen, maar 
kon niet naar 
de training. Dus 
maakte ik een 
voettekening bij 
het dagboek. Met 
vrienden voetballen, 
deed ik wel.’

Femke: 
‘Het dagboek moest heel kort. In mijn 
verhaal kon ik meer vertellen. Dat mijn 
hobby’s me door de neus zijn geboord. Ik kon 
niet ijshockeyen en niet naar tromboneles.’

Sarah: 
‘Deze tijdscapsule 
vind ik superleuk. 
De kist staat straks 
in een museum. Er 
zitten papieren in 
die ik heb gemaakt. 
Dat is heel echt.’

Waterbaan

Ontdektuin Ontdekstation013
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Foto’s: Helena van Lare 

Lekker de hele zomer lezen: leestips.

Het is een ‘coming of age verhaal’. De 
jongens groeien op in Cleveland, Ohio, 
wonen samen met Claire in New York 
en gedrieën trekken ze uiteindelijk 
richting Woodstock. We volgen Bobby en 
Jonathan vanaf hun vijfde jaar: Op een 
dag kocht onze vader een cabriolet. Wist 
ik veel. Ik was pas vijf, vertelt Bobby op 
de eerste bladzijde. In hoofdstuk twee 
opent Jonathan: Bij het vallen van de 
avond verzamelden we ons op het steeds 
donker wordende groen. Ik was vijf. 

Het derde hoofdstuk vertelt Bobby weer, 
over gebeurtenissen uit zijn leven als hij 
negen is. Hij woont dan met zijn ouders 
en oudere broer Carlton aan de rand van 
een kerkhof. Hij wordt op die leeftijd al 
door Carlton ingewijd in het gebruik van 
drank en drugs. Bij het ontbijt nemen 
ze ongezien met het vruchtensap een 
tripje in, en even later schuilen ze tegen 
sneeuw en wind onder de ingang van een 
graftombe met een fles Southern Comfort. 

Met een sprong in de tijd (Maart. Het heeft 
gedooid.) komt Bobby enkele bladzijden 
verder op dezelfde plek, op zoek naar die 
fles, als hij vreemde geluiden hoort achter 
de tombe. Glurend over de schouder van 
een cherubijn is hij getuige van een vrijpartij 
tussen zijn broer en diens vriendinnetje. 
Carlton heeft zijn broertje al gauw in de 
smiezen. Hij knipoogt naar Bobby. Carltons 
jasje, dat met het geborduurde oog, hangt 
aan een grafsteen en houdt de wacht.

Hennie van Lare                                                          schrijfdocent 
www.schrijfwerkplaats.com

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Leestip: 
Huis aan het einde 
van de wereld

“Wat ondergetekende opgeschreven heeft, is misschien niet exact, 
maar wel zo nauwkeurig mogelijk, voor zover mijn herinnering het 

me ingegeven heeft, ’n stuk geschiedenis van het oude Goirke.” 
Met deze woorden begint huisschilder Frans de Kok (1923-1998) op 7 juli 1988 zijn memoires 
te schrijven. Met potlood, in drie schriften. Frans is op dat moment gepensioneerd. Hij woont 
al lang niet meer op ‘et Gurke’, maar weet nog wel alles van haar “bewoners, bezigheden, 
woon- en leefgemeenschap en familierelaties”. Minutieus, met enige weemoed en ogen-
schijnlijk in één ruk beschrijft De Kok de wijk waarin hij zich thuis voelde. Van noord naar zuid, 
dat wil zeggen vanaf het Lijnsheike door de Goirkestraat via het Smidspad en de Leoschool  
naar het Wilhelminapark. Veel herinneringen zijn van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Onlangs heeft buurtbewoner Herman Fitters een deel van Frans zijn verhaal gepubliceerd,  
voorzien van passende foto’s. Het is de bedoeling dat de rest van het Goirke-verhaal over 
enige tijd volgt. Bekijk de herinneringen van Frans De Kok op de website van stichting  
Cultureel Brabant (Cubra).

De drie melkventers
De Kok beschrijft veel beroepsgroepen, ook de beroepsgroepen die voor hun werk door  
de Goirkestraat kwamen, zoals de melkventers. Daar begon de dag mee. “Een van de  
eersten, die je 's morgens door de Goirkestraat hoorde rijden, waren de wagens met de  
melkbussen voor de Coöperatieve Tilburgse Melkfabriek. Ook 's zondags. Die kwamen  
vanaf het Lijnsheike waar de meeste boeren woonden...“ 
Lees verder : www.cubra.nl/auteurs/Herman_Fitters/index.htm

Herinneringen aan het Goirke

1910. Zicht op ‘t Goirke met tramlijn en kerk, uiterst links Frans’ geboortehuis. 
Foto: regionaalarchieftilburg.nl

Lees- en wandeltip door Helena van Lare
Ik herlas ‘Huis aan het einde van de wereld’, een roman 
van Michael Cunningham. Het verhaal wordt verteld door 
verschillende personages, vooral Jonathan en Bobby zijn aan 
het woord. Het boek volgt de twee jongens tot ze twintigers zijn. 
Sommige stukken worden verteld door Claire, met wie een soort 
driehoeksrelatie ontstaat, en Alice, de moeder van Jonathan.

Het noodlot kondigt zich hier aan. Maar  
dat weet Bobby niet, al klopt zijn hart zo  
snel als dat van een mus, en als zijn moeder  
thuis even later vraagt wat er aan de hand  
is gaat het zelfs tekeer als dat van een  
kolibrie. 
Zijn moeder voelt wel aan dat er iets aan de  
hand is. Ik doe alsof ik plotseling hevig 
geboeid raak door de kat, vertelt Bobby. 
De kat loopt de keuken uit met zijn zwarte 
staart in de lucht zodat je zijn roze anus 
ziet en ik ga hem achterna (…) ‘Niet 
weglopen als ik tegen je praat,’ zegt onze 
moeder. ‘Poespoespoes’ roepend blijf ik 
doorlopen om te kijken hoe ver ik kom.

In Oud-Noord, de wijk waar ik woon, wandelde 
ik naar begraafplaats Goirke. Een prachtig 
kerkhof, met hoge treurwilgen langs het 
hoofdpad en ook oude en imposante graven, 
al zag ik geen tombes zoals in het verhaal, of 
zoals ik ze zag in Parijs en Lissabon. Ook geen 
vleselijke taferelen, of eigenlijk toch wel: een 
grote witte kat kuierde tussen de graven door 
en koos een grote zwarte afdekplaat om zich 
ongegeneerd op neer te vlijen, in de zon te 
wentelen en te likken. Er was geen engel om 
me achter te verstoppen. Ik keek naar de 
kat, de kat keek naar mij. Hij knipoogde zelfs. 

1927. Slager Westland poseert met zijn winnende 
paaskoe voor de pastorie van ‘t Goirke. 
Foto: regionaalarchieftilburg.nl

1988. De Hasseltse kerk gezien vanuit de Diederikdreef in aanleg. Foto: Mieke-Nelie van der Heijden 

1930. Vader Franciscus de Kok en zijn broers 
schilderen de kerkbanken Foto: Familie de Kok

Diverse bewoners uit de wijk Oud-Noord schrijven, of zijn actief in het onderzoek naar de  
geschiedenis van onze wijk Oud-Noord. Zij delen in deze editie hun verhalen. Relax in de  
vakantie en vermaak u met onderstaande leestips. Niet alle tekst past in deze editie. Sommige  
van deze bijdragen zijn gepubliceerd op internet, zodat u deze kunt downloaden op uw laptop  
of tablet en lekker kunt lezen tijdens de vakantie. 
Ook kunt u alle columns en verhalen van de afgelopen vier jaar eens teruglezen. Lees over alle  
dieren die bij de dierenarts zijn geweest (2016/2019), de voorbereidingen van een inzameling  
tegen kanker/run for Kika van Rainier van Amelsvoort (2017/2018), 
of alle ‘bloemetjes voor een vrijwillig(st)er’ (2016/2018).
Oude edities downloaden: : www. persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
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 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

Ik ontdekte dat het fabriekscomplex op de foto ooit in  
de Hoefstraat had gestaan. Precies op de plaats waar 
huisnummer 83 is. Hier domineert tegenwoordig een  
markant woongebouw het straatbeeld. ‘Sint Filippushof’  
heet het hier. De straat ontstond pas in 2007, nadat de  
oude gebouwen waren afgebroken.

Na enig onderzoek kwam ik erachter dat hier de 
‘paardenstuitenlooierij’ van Godefridus (‘Frie’ voor intimi)  
van der Aa had gestaan. Een leerlooierij die zich 
specialiseerde in het bewerken van paardenhuid, maar 
dan specifiek van de bilpartij. Dat leverde volgens velen 
het beste leer op dat je maar kan hebben. 
De lederindustrie - in die tijd op de textiel na de belang- 
rijkste nijverheidstak in Tilburg - kende ooit tientallen 
leerlooierijen in onze stad. Tegenwoordig is de bedrijfs- 
tak hier volledig verdwenen. Dat vinden de meeste 
mensen overigens niet zo erg, gezien de stankoverlast 
die zo’n bedrijf vaak met zich mee bracht.

Frie van der Aa, van beroep schaftenmaker
Frie van der Aa wordt in 1854 in Hulsel geboren en 
verhuist later naar Tilburg. Afkomstig uit een familie van 
leerlooiers wordt hij ‘schaftenmaker’, een beroep in de 
schoenindustrie. In 1881 trouwt hij met Bets Rijnen.  
Het stel vestigt zich in een klein huisje in de Hoefstraat, 
het tegenwoordige huisnummer 36. Frie en Bets krijgen  
vijf kinderen: drie zonen en twee dochters. 
In die periode verhuizen ze naar een ruimere woning in 
de Hoefstraat. Naar verluidt draagt dit huis de naam  
‘Arke Noachs’. Hier zal Frie zijn droom, het opzetten van  
een eigen looierij, kunnen verwezenlijken. In 1897 start  
hij zijn bedrijf en specialiseert zich in het looien van de  
huiden van  paardenstuiten. Dit zeer dikke leer leent  
zich uitstekend om schoenen van zeer hoge kwaliteit  
te maken.

Aanvankelijk looit Frie nog op de traditionele wijze, 
waarbij huiden gedurende vele maanden, soms jaren, 
in kuipen met looistoffen worden gelegd. In 1899 doet 
het ‘walkvat’ zijn intrede en Frie schaft er een aan. Een 
walkvat is een grote draaiende trommel, waardoor het 
looiproces veel sneller verloopt. Ook in de jaren daarna 
breidt Frie zijn fabriek in stapjes steeds verder uit.  

Van Arke Noachs tot Sint Filippus

Een verdwenen leerlooierij in de Hoefstraat
Door: Theo van Etten

1912 is een droevig jaar: Bets overlijdt, ze is nog maar 
66 jaar oud. Frie zet het bedrijf samen met zijn drie 
zonen voort, maar Christ, de oudste, heeft andere 
plannen. Hij trouwt de dochter van een Oisterwijkse 
leerlooier en richt met het geld van zijn schoonvader 
een eigen leerfabriek op. Deze fabriek – die we nu 
kennen als het complex KVL in Oisterwijk - zal 
uitgroeien tot de grootste lederfabriek van Nederland.  

In 1928 is de fabriek voltooid en ontstaat de situatie die  
ik eerder op de oude foto zag. Maar in hetzelfde jaar  
overlijdt Frie van der Aa. Hoe moet het nu verder met  
de looierij?

Van werken naar wonen
Jan en Willem van der Aa zetten het bedrijf voort. Jan  
trekt in bij zijn zus Mina, die verderop in de Hoefstraat  
woont. Broer Willem laat hier eenzelfde huis in spiegel-
beeld tegenaan plaatsen. De beide herenhuizen staan er 
vandaag nog steeds, het zijn de nummers 260 en 262. 
Niets is hier wat het lijkt. Op het eerste gezicht lijkt dit 
één gebouw, maar er zit twaalf jaar tussen de bouwjaren!
In 1941 overlijdt Willem, waarna de leerlooierij wordt 
overgenomen door de Dongense leerfabriek van de 
familie Ligtenberg. De naam van Frie blijft voortleven in 
de firmanaam als ‘N.V. Lederfabriek G. van der Aa. De 
hoogtijdagen van het leerlooien zijn echter voorbij en op 
15 augustus 1969 valt het doek voor dit Tilburgse bedrijf. 
Nog in hetzelfde jaar richt meubelmaker Th. De Kruijff  
in de voormalige looierij een meubelfabriek op. Later 
verbouwt hij het pand tot een meubelzaak. In 2001 sluit  
deze winkel zijn deuren. Daarna volgen er plannen voor  
woningbouw. Maar na meer dan zeventig jaar leerlooien 
is deze locatie niet echt schoon. Er volgt een grondige 
sanering en pas in 2006 zijn alle restanten van het  
eens zo bloeiende bedrijf verdwenen. Een nieuw woon-
complex met dezelfde contouren als de oude leerlooierij  
neemt zijn plaats in.

E-book
Leestip: Het volledige verhaal ‘Van Arke Noachs tot Sint 
Filippus’ is verschenen in boekvorm. Je kunt dit e-book 
downloaden via de website : www.bedrijfsboektilburg.nl
De kosten bedragen € 3,95.    

Daar stond ik dan met die oude foto in mijn hand. Het plaatje toonde een wazig beeld van een fabrieksgebouw uit lang vervlogen tijden. 
Arbeiders poseerden gewillig voor de fotograaf; hij was waarschijnlijk op speciaal verzoek komen opdagen. Op de achterzijde van de  
foto stond een handgeschreven tekst: ‘1928 - leerlooierij G. v.d. Aa’. Daar moest ik meer van weten.

De leerlooierij van Frie van der Aa in de Hoefstraat, kort na de 
laatste uitbreiding (1928). Dit is de achterzijde van het gebouw.

Voormalige locatie van de leerlooierij (2017)

Jan, Christ en Willem van der Aa 
bij de kalkput. Bron: Wilfried Prins

Hoefstraat 260 en 262 zijn de voormalige 
woonhuizen van Mina, Jan en Willem van der Aa.

Sinds 1945 is Spijkers Fietsen een begrip in Tilburg en omstreken
In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, greep opa Janus Spijkers  
de uitdaging met beide handen aan om Tilburg en omstreken 
weer op de (brom)fiets te krijgen. Dat ging voorspoedig: al in  
1946 zette hij een grote stap met de opening van ‘Het Batavushuis’ 
in de Leo XIII-straat in Tilburg. De eerste ‘megaorder’ voor opa 
Janus: vijf bromfietsen tegelijk. Inmiddels is Spijkers Fietsen 
uitgegroeid tot gefaamde fietsspeciaalzaak. Leestip: Wij nemen 
je graag mee terug in de tijd : www.spijkersfietsen.nl/over-ons

1978. Verhuizing Van ‘Het Batavushuis’ in de 
Leo XIII-straat  naar ‘Spijkers Fietsen’ Julianapark.
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Zo begint het boek ‘Tussen droom en daad’ 
van Jacques van der Borght. Hij beschrijft de 
totstandkoming van de nieuwe Lindehoeve 
aan de Oude Langstraat; een proces van jaren 
nadenken, plannen maken, durven, overleggen 
en tenslotte… bouwen. Van der Borght was 
de voorzitter van de vereniging die de (her)
bouw van de Lindehoeve mogelijk heeft 
gemaakt. In het najaar van 2015 omarmt dit 
clubje geïnteresseerden 
onder begeleiding van 
KilimanjaroWonen uit 
Eindhoven een  
plan om de Lindehoeve  
en het bijbehorende 
erf te ontwikkelen tot 
een woongemeen-
schap. Er zijn tien 
woningen gepland 
die allemaal levens-
loopbestendig zijn. 
KilimanjaroWonen 
heeft een principe-
akkoord met de familie 
Wieggers over de 
aankoop van het perceel. 
De gemeente staat 
welwillend tegenover het plan mits het 
monumentale ensemble in stand blijft. 
Uiteindelijk richten vier echtparen en twee 
alleen gaande vrouwen – samen goed voor zes 
woningen – een CPO-vereniging op (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) om de boel 
ook echt te gaan ontwikkelen en bouwen. 
Ze hebben de overtuiging dat ze erin zullen 
slagen de overgebleven vier woningen wel 
kwijt te raken. Het is dan voorjaar 2016.
 
Ongelooflijk ingewikkeld
In samenspraak met KilimanjaroWonen en de  
daaraan verbonden architect wordt het ge- 
heel vormgegeven: de boerderij wordt 
gerestaureerd en de oude koeienstallen omge-
bouwd tot twee woningen, de ingestorte 
schuur op het terrein wordt opnieuw gebouwd.  
Deze zal gemeenschappelijke voorzieningen 
hebben op de begane grond en onder het dak  
een appartement. Op de plaats van de 
kippen-schuur en het oude ‘fabriekje’ mag 
nieuwbouw gepleegd worden, bij voorkeur 
bekleed met donkere planken om de 
indruk te wekken van een boerderij met 
bijgebouwen. Het blijkt ingewikkeld om een 
samenhangend geheel te ontwerpen dat de 
goedkeuring kan wegdragen van de nieuwe 
eigenaren, de gemeente en de buurt, en dat 
tegelijkertijd nog betaalbaar is. De weg naar 
een omgevingsvergunning is lang en vereist 
veel peperduur onderzoek: cultuurhistorisch, 
archeologisch, ecologisch, seismologisch, 
er komt geen eind aan. Als uiteindelijk de 
vergunning wordt afgegeven, zijn er nog 

De Lindehoeve, Oude Langstraat 

Het begon bij de cryptogrammenclub…

bezwaarschriften van belanghebbenden 
die hun bedenkingen hebben bij het plan.

Tegenslag
In april 2018 is er eindelijk groen licht en kan  
het bouwbedrijf (Bouwcombinatie 013: 
samenwerkingsverband van Bouwbedrijf 
André Doevendans B.V. en Bouwbedrijf 
Kees Remmers B.V) aan de slag. Dat gebeurt 

voortvarend en binnen een paar 
dagen is de ingestorte schuur 
gesloopt en het overwoekerde 
terrein ontdaan van de 
beplanting. Vrij snel worden de 
activiteiten weer stilgelegd 
en het perceel afgesloten: bij 
sloopwerkzaamheden is asbest 
aangetroffen. Dat betekent 
meerkosten en wachten tot de  
heren in witte pakken tijd hebben 
om het spul te verwijderen. Pas 
daarna kan de grond gesondeerd 
worden om de draagkracht te  
bepalen. Tot tien meter diepte  
geeft die geen enkele weerstand. 
Uiteindelijk moeten er zeventig 
(70!) palen van twaalf (12!) meter 

lengte de grond in om te voorkomen dat de 
nieuwbouw straks gebouwd wordt op drijfzand. 
De deelnemers houden er samen de moed 
in en hebben eindeloos gerekend hoe dit in 
vredesnaam allemaal betaald moet worden.

De aanhouder wint
In september 2019 wordt de boerderijwoning 
opgeleverd, de nieuwbouw volgt in de week 
voor Kerst, de stalwoningen komen eind januari 
2020 klaar. Het terrein is een grote modderpoel. 
Gelukkig breken er droge tijden aan, zodat de 
stratenmaker zijn werk kan doen. Als afsluiting 
is 25 kuub aarde gestort in wat straks weer de 
moestuin zal zijn en is de ligusterhaag terug  
geplant. Nu alle bewoners hun intrek hebben 
genomen en de bouwwerkzaamheden 
ongeveer klaar zijn, kan de blik 
naar buiten gericht worden. 
 
De Lindehoeve wil een betrokken onderdeel 
zijn van de buurt en de wijk. De coronacrisis 
belette het organiseren van een open dag, 
maar iets dergelijks zal zeker een keer 
georganiseerd gaan worden. U bent wel 
van harte uitgenodigd om de website te 
bezoeken : www.delindehoevetilburg.nl 
U kunt daar foto’s bekijken en blogs lezen die 
verslag doen van het verloop van de bouw.
Leestip: Het boek ‘Tussen droom en daad’ 
over de herbouw van de Lindehoeve is rijk  
geïllustreerd met kleurenfoto’s en doet 
verslag over het hele proces van begin tot  
einde. Het is te bestellen via 
: lindehoevetilburg@outlook.com

Wie was toch die Tilburgse Pater Rutten?

Leestip: Lees het boek Herinneringen aan 
Henri Rutten, geschreven door Mieke-Nelie 
van der Heijden over haar oudoom Pater 
Henri Rutten (1873-1904). Zie ook editie juli 
2019, p. 9 en het vervolg op : www.cubra.
nl/auteurs/M-N-v-d-Heijden/index.htm  
Download editie juli 2019 van de website:  
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

Vervolg pagina 1

Omdat het coronavirus in China is ontstaan, voelden veel mensen 
in Europa zich aanvankelijk gelegitimeerd om net wat vaker 
grappen te maken over Chinezen óf onverhuld datgene te zeggen 
wat ze onderbewust misschien altijd al dachten: Aziaten ‘krioelen’ 
maar wat door elkaar, ze zijn ‘onhygiënisch’ en straks zitten wij 
met de gebakken peren! Chinezen als gevaarlijke mensen dus. 
In veel westerse landen doken door de corona-epidemie anti-
Aziatische stigma’s op. De media deden daar verslag van – ook 
in Nederland – en terecht. Maar we mogen ‘de Chinezen’ niet 
aankijken op de verspreiding van een virus dat is overgesprongen 
van dier op mens. Laat staan de Europese Chinezen. Het is eerder 
de Chinese overheid die door haar aanvankelijke ontkenning 
en daarna gebrekkig crisismanagement verantwoordelijkheid 
draagt voor de epidemie. Excuses waren op zijn plaats geweest.

Kruikenvirus
Om stigmatisering te voorkomen dienen we te letten op 
ons woordgebruik. Na de Chinezen waren het de Italianen die al te ‘lichtzinnig’ waren en 
‘onbetrouwbaar’, om niet te zeggen ‘overspel’ pleegden. Maar toen het virus in Nederland 
arriveerde, durfden we niet meer zo te denken. Eén dag was heel Nederland bang van 
Tilburgers en carnavalsvierders, daarna was het  
snel gedaan met al die verwijzingen naar herkomst. We spraken wel van Wuhan-virus, maar 
níet meer van Lombarden-virus, laat staan van de Tilburgse ziekte (kruikenvirus). We gingen 
‘corona’ zeggen of Covid-19, want een besmettelijke ziekte houdt helemaal geen rekening met  
de afkomst van mens of dier, alleen maar met diens weerstand.

Pandemie?
Sommige besmettelijke ziekten kunnen wereldwijde pandemieën worden, zoals de middel-
eeuwse pest en de pokken. De pokken stak in 1951 in Tilburg opnieuw de kop op. Ook 
herinneren we ons nog de zogenaamde ‘Spaanse’ (1918) en ‘Mexicaanse’ (2009) griep. 

Lepra (melaatsheid) wordt in het rijtje van pandemieën nooit genoemd. Dat is niet zo gek, want 
het is weinig besmettelijk en dus nooit een pandemie geweest. Maar – veel analisten hebben 
er dit jaar al op gewezen – stigmatisering is zelf óók een soort epidemie, want het springt over 
tussen de hoofden van mensen, met extreme maatregelen van isolatie en afstand houden tot  
gevolg. Lepra is daar een goed voorbeeld van. Melaatsen moesten in de middeleeuwen met  
een ratel van zich laten horen en in onze ‘Gouden Eeuw’ moesten leprozen een witte doek om  
hun hoofd binden om zich kenbaar te maken.

Nengrisiki
In Midden-Brabant kennen we lepra vooral uit de verhalen over pater Donders. Hij werkte in  
de 19e eeuw op de staatsleprozerie Batavia, een voormalige cacaoplantage. De verhalen blijken  
echter sterk gekleurd door de afzender – de medepaters – en hebben weinig van doen met de  
dagelijkse realiteit van de Surinaamse leprozen in die tijd. In de voormalige kolonie werd lepra  
wel de ‘negerziekte’ genoemd (Nengrisiki) en ook de ‘Jodenziekte’ (Dyusiki). Dit terwijl lepra  
toch echt geen erfelijke ziekte is en melaatsheid in de Europese cultuur van oudsher al een  
bekend fenomeen was. Steeds weer leggen mensen de oorzaak van een ziekte bij bepaalde  
groepen in de samenleving. Zij krijgen de schuld vanwege hun ‘natuur’ of vanwege hun slechte  
gedrag. Maar wat betekent dit voor die mensen?

Opsluiten maar
Leestip: In 2019 verscheen het boek ‘De tenen van de leguaan, verhalen uit de wereld van  
Surinaamse leprapatiënten’ van Henk Menke, medicus en medisch historicus. Het vertelt hoe de  
ziekte in Suriname terechtkwam en verstrengeld raakte met die andere kwaal, de slavernij,  
resulterend in opeenvolgende verbanningsoorden met steeds strengere regimes. Als een slaaf- 
gemaakte op een plantage lepra kreeg, moest hij of zij krachtens de wet worden ‘afgevoerd’.  
Natuurlijk was er ook verzet tegen de opgelegde opsluiting, in de vorm van onderduiken en weglopen. 

De huidziekte lepra bleef echter nog lange tijd geassocieerd met onzedelijkheid en een straf  
van god of van geesten. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de eerste werkzame medicijnen  
voorhanden kwamen, doofde deze manier van denken langzaam uit. Nog altijd kent Suriname  
oudere ex-leprapatiënten. Hun fysieke aandoeningen verergeren niet meer, maar de  
opgelopen sociaal-emotionele schade is ongeneeslijk. 

Afgelopen juni zou de heer Menke op uitnodiging van de stichting Comité 30 juni/1 juli een 
lezing over dit onderwerp geven in het Textielmuseum. Dit is – hoe toepasselijk – vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgegaan. Een nieuwe datum vindt u op : www.ketikoti-tilburg.nl 

Door: Jacques van der Borght
De cryptogrammenclub is een min of meer vaste groep mensen die op zaterdag 
tegen het einde van de middag bij elkaar komt in het café. We kletsen, drinken bier 
of anderszins en lossen en passant het cryptogram uit de Volkskrant op. Dat kletsen 
heeft een periode gekend waarin we veel spraken over problemen in de ouderenzorg. 
We waren inmiddels allemaal de vijftig gepasseerd en gruwelden samen over slechts 
één keer per week douchen en de rest van die week een incontinentieluier aan. We 
waren ervan overtuigd dat we onze oude dag beter zelf konden regelen. We hadden 
het over zelf bouwen en lieten daarover onze fantasie de vrije loop. Kroegpraat…

Straatklinkers uit wijk Oud-Noord

Besmettelijke ziekte en stigmatisering

Plattegrond van Batavia (1823-1897). Deze leprozerie kende 
nog geen scheiding tussen personeel en verpleegden. In de 
rantsoenering werd wel onderscheid gemaakt tussen leprozen 
van Afrikaanse en Aziatische afkomst (uit: Menke, 2019)

Melaatsche vrouw (Saartje 
Doolhof), potloodtekening 
door pater Borret, 
Suriname, 1878 (Collectie 
KITLV, Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde)

Gebouwd door: Bouwcombinatie 013:  
samenwerkingsverband van 
Bouwbedrijf André Doevendans B.V. 
en Bouwbedrijf Kees Remmers B.V
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met 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

v.l.n.r.: 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.

Schônste wijk
Ik wil de bewoners van Goirke, Hasselt en de Bouw-
meesterbuurt bedanken voor alle reacties die ik heb 
gehad op mijn berichten in de twee vorige wijkkranten 
over wat belangrijke onderwerpen zijn voor de wijk-
agenda. Op veler verzoek wil ik hier positieve ontwikke-
lingen en activiteiten in een aantal buurten delen.

In het afgelopen jaar zijn er in de Textielbuurt twee 
muurschilderingen aangebracht. De eerste muurschilde-
ring was op de hoek van het Textielplein met de Dessi-
nateurstraat. In overleg met buurtbewoners is voor een 
motief gekozen dat refereert aan de textielindustrie. Vlak 
hierna kwam er een tweede muurschildering, geba-
seerd op Van Goghs zonnebloemen, op de hoek van de 
Ringbaan Noord en de Schrobbelaarstraat. En er zijn nog 
meer schilderingen in aantocht. Deze zomer komt er bij 
de ingang van wijkcentrum De Poorten een grondschil-
dering. Dit doet Joep van Gassel, dezelfde kunstenaar 
die de schildering in de Dessinateurstraat heeft gemaakt. 
Hij heeft weer de input gevraagd van de buurt en de 
scholen.

In de buurt Nassau zijn de containerparkjes voorzien van 
vrolijke stickers. Het lijkt erop dat er de laatste maanden 
minder afval wordt bijgeplaatst. Er is steeds meer vraag 
naar moestuintjes en voor de derde keer worden er 
nu extra moestuinbakken geplaatst. Het ziet ernaar uit 
dat het lang in de planning staande kraantje er nu ook 
eindelijk komt.

In het Kasteel gaat de Huiskamer weer open op 13 juli. 
De nieuwe (uitgebreidere) openingstijden zijn te vinden 
op deze pagina. Inwoners van Kasteel Noord zijn van 
harte welkom om een kop koffie te komen drinken. Dank-
zij de wijkraad hebben we ook tuinstoelen, zodat we 
buiten kunnen zitten bij mooi weer. Uiteraard houden we 
rekening met de coronarichtlijnen.

Ten slotte hopen we deze zomer nog een paar kleinscha-
lige muziekoptredens te kunnen organiseren, waarvan 
mensen vanaf hun balkon of voordeur kunnen genieten. 
De buurten die het betreft, krijgen van te voren informa-
tie in de bus over plaats en tijdstip.

Natascha Verhaaren

Hulp aan Tilburgers bij geldzorgen   
De coronacrisis heeft op veel inwoners een behoorlijke invloed: werk valt weg, bedrijven sluiten (tijdelijk) 
hun deuren en zzp'ers lopen inkomsten mis. Mensen maken zich zorgen en vragen zich af hoe lang ze de vaste 
lasten nog kunnen blijven betalen. 

Financiële zorgen en betalingsachterstanden kunnen leiden tot stress en piekeren. Wacht daarom niet te lang 
met hulp vragen. Er zijn altijd mensen die willen en kunnen helpen. Anneke, een van de ambassadeurs van de 
landelijke campagne 'Kom jij eruit?' zegt: "Veel mensen denken dat je minimaal 10 duizend euro rood moet 
staan voordat je voor hulp in aanmerking komt. Dat is niet zo. Er zijn tal van mogelijkheden, dus neem die stap 
en zoek hulp. 

Ongeveer 1,4 miljoen gezinnen hebben problematische schulden of lopen kans die te krijgen. Een ontslag of 
een maand huurachterstand kan het begin zijn van grotere financiële problemen. Mensen met betalingsach-
terstanden of schulden vinden het lastig om hulp te vragen of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. 
Hierdoor stapelen problemen zich op. De gemeente wil dit taboe doorbreken, want het kan echt iedereen 
overkomen. Wie problemen heeft met het betalen van de vaste lasten of zich zorgen maakt om de financiële 
toekomst, kan contact opnemen met de gemeente. Schuldhulpverlening werkt nauw samen met woningcorpo-
raties, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Ook ondernemers kunnen een beroep doen op diverse regelingen.

Neem contact op met Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg via e-mail: geldzaken@tilburg.nl of bel 013 
5833250. Ondernemers kunnen contact opnemen met Ondernemersadvies via www.tilburg.nl. 
Meer informatie over de landelijke campagne op www.komuitjeschuld.nl. -€6.178

Nieuwe sNeakers of 
mijN zorgverzekeriNg 
betaleN?

KOMuitjeschuld.Nl

Openingstijden 
Maandag  10.00 – 16.00 uur 
Dinsdag  10.00 – 12.00 uur 
Woensdag Gesloten 
Donderdag 10.00 – 16.00 uur  
Vrijdag   10.00 – 16.00 uur 
Zaterdag  Gesloten 
Zondag   Gesloten 
 

TIJD VOOR KOFFIE! Vanaf 13 juli bent u weer van harte 
welkom in de huiskamer. 
Vanaf maandag 13 juli is het Huis van de Wijk aan de 
Orangerie 14 weer geopend.  
Let op, onze openingstijden zijn aangepast: 

Wij houden ons aan de RIVM– richtlijnen. 

Muurschildering

Containerparkje

Moestuintjes
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 De Wever

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 
 

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

Meedoenregeling 
Heeft u recht op de meedoen-
regeling? Deze kunt u gebruiken in  
Den Herdgang. Meer informatie  
via Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
Corona 
Helaas is op dit moment nog niet 
duidelijk wanneer we weer helemaal 
open mogen. En nog belangrijker: 
wanneer we weer onbeperkt gasten 
van buitenaf mogen ontvangen.  
 
Onze wijkbewoners (met welzijns-
pakket) houden we uiteraard op de 
hoogte. Maar om hier nu een agenda 
te posten is zeker een brug te ver.  
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden? Stuur dan een mail naar 
c.olieslagers@dewever.nl  
 

Gezocht: vrijwilliger voor de 
Schilderclub. 
Op vrijdagochtend willen we de 
Schilderclub weer nieuw leven 
inblazen. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
een creatieve vrijwilliger die het leuk 
vindt om onze bewoners uit te dagen 
op het witte doek.  
Informeer vrijblijvend bij welzijn:  
013 583 18 50 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 
Wij zijn actief op facebook en posten 
daar geregeld een leuke post. Wij 
zouden het leuk vinden als u ons wil 
volgen! Zo blijft u ook op de hoogte 
van het wel en wee van Den Herdgang.  
 
Like onze Facebookpagina: 
fb.com/denherdgang  
 

Vrienden van Den Herdgang 
De Vrienden van Den Herdgang 
organiseren diverse leuke acties 
(activiteiten) om geld in te zamelen. 
Maar door corona liggen die helaas  
ook stil, terwijl ze wel de babbelbox 
bekostigd hebben (en er eigenlijk nog 
wel wat wensen zijn).  
 
Wordt u ‘tientjeslid’? 

Daarom willen wij u vragen  
om ‘tientjeslid’ van de 
Vrienden van Den Herdgang 
te worden.  
Dat doet u door € 10,- over te maken 
naar NL65 RABO 0181 2584 20.  
Vermeld uw naam, adres en 
geboortedatum (dan wordt er ook aan 
u gedacht op uw verjaardag). U helpt 
dan de Vrienden van Den Herdgang 
financieel om van een oude dag een 
nieuwe te maken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorghelden  
Dank, Dank, Dank……… 
De crisis is voorbij. Maar wij zijn heel 
veel mensen heel veel dank 
verschuldigd. Voor alle post, 
cadeautjes, steunbetuigingen en 
lekkers. Hoe fijn is het dat 
ondernemers die het zelf ook niet altijd 
makkelijk hebben aan ons denken. 
Weet dat we dit heel erg gewaardeerd 
hebben. Het zijn er te veel om ze 
allemaal te noemen. Maar u hebt ze 
misschien voorbij zien komen op onze 
Facebookpagina: fb.com/denherdgang  

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

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers:  
Maaltijdvrijwilligers die mee 
willen helpen bij de avondmaaltijd.  
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.  
Dagen in overleg. 
 
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 bij Woonzorg-
centrum Joannes Zwijsen? Graag 
contact opnemen met vrijwilligers-
coördinator Anke Verdijk,  
013 549 26 00 

Heerlijk genieten op het terras, de binnentuin van Joannes Zwijssen.

Gezien de coronamaatregelen 
weten we nog niet wanneer we 
weer starten met de activiteiten,  
zodra het weer mogelijk is zullen 
er weer activiteitenkalenders  
gemaakt worden.

Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 860

Aan alle artiesten, bedankt! 
Als afsluiting van 
de wekelijkse 
buitenoptredens 
hebben we hoog 
bezoek mogen 
ontvangen van de 
Alpenzusjes en 
wat hebben onze 
bewoners daarvan 
genoten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder een aantal foto’s van de afgelopen 
maanden binnenshuis bij Padua: 

Goed nieuws! 
WE ZIJN WEER CORONAVRIJ! 
De familie mag weer mondjesmaat 
op bezoek, de wekelijkse activiteiten 
voor de bewoners komen langzaam 
weer op gang en de kapper mag 
weer klanten ontvangen. 

Mariamaand 
Het Hasseltse kapelletje met de 
snoepkraam hebben we in mei naar 
binnen gehaald, zodat de bewoners 
toch nog even een kaarsje kunnen 
branden en wat lekkers kunnen 
halen! 

Genieten van de buitenlucht! 
Goh, wat hebben we daar lang op 
moeten wachten en wat was er een 
behoefte aan! Nu alles weer een 
beetje normaal lijkt te worden, 
mochten we dan eindelijk ook weer 
een wandeling gaan maken! 

 

 

 

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

Afscheid 
Helaas moeten wij afscheid gaan 
nemen van onze manager 
dienstverlening Wil van Gool. Het 
was kort maar krachtig, bedankt! 

 

 

 

 De Wever
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De Bijsterstede, Energieplein 54 
5041 NH Tilburg, 013 549 61 00 

 
Gezien de coronamaatregelen 
weten we nog niet wanneer we 
weer starten met de activiteiten, 
zodra het weer mogelijk is zullen 

er weer activiteitenkalenders 
gemaakt worden. 

 
Wij komen graag met u in contact 

Word vrienden van  
Facebookpagina De Bijsterstede. 

 
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 

 
 

  

 

We moesten een groter beroep doen op de 
mantelzorger van een cliënt, die vaak al flink 
belast is. Per situatie hebben we met cliënt 
en mantelzorger bekeken wat er mogelijk was 
en we hebben gedurende de hele periode 
structureel met alle cliënten (telefonisch) 
contact gehouden. Dit werd erg gewaardeerd. 
De meeste cliënten en mantelzorgers waren 
erg begripvol en hebben in deze periode 
veel zorg mee opgepakt. Zo fijn dat we alles 
samen toch voor elkaar hebben gekregen! 
En zo mooi om te zien wat voor creatieve 
oplossingen mensen zelf bedacht hebben 
om hun eigen zelfstandigheid te vergroten. 

De beschermende middelen zijn gedurende 
de afgelopen maanden regelmatig in het 
nieuws geweest. In welke situaties draag je 
ze wel, wanneer niet? Richtlijnen hiervoor 
veranderden met regelmaat. Zou er vol-
doende materiaal zijn en blijven om onszelf 
te beschermen? Kunnen we ons werk veilig 
blijven doen, zonder dat we bijdragen aan 
de verspreiding van het virus naar andere 
cliënten of naar het thuisfront? Dit zorgde 
voor veel onzekerheid bij ons als zorgverlener.

Daarnaast heersten ook gevoelens van 
angst, verdriet, onbegrip, machteloosheid... 
Waarom komen wij als zorgverlener nog wel 
bij mevrouw Jansen en de heer Smits, terwijl 
hun eigen (klein)kinderen al lange tijd niet 
op bezoek mogen komen? De heer Pieters 
heeft liever helemaal geen hulp in deze 
‘corona-tijd’, want stel dat hij ziek wordt?
 

Het coronavirus: een aanslag op een zorghart
In Oud-Noord werken drie teams van Thebe Wijkverpleging. 
Buurtteam Groeseind/Hoefstraat, Hasselt/Goirke en Spoorzone. 

Thebe Wijkverpleging Tilburg Oud-Noord. Neem contact met ons op via :
buurtteam.tilburg.groeseindhoefstraat@thebe.nl
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl 
of kijk op : www.thebe.nl                                 : kijk in de contactgegevens op pagina 15 

 
Wat was het fijn om met een kaartje en 
met de bloemen uit de bloemenactie 
onze cliënten een hart onder de riem te 
kunnen steken, want de eenzaamheid bij 
cliënten nam helaas behoorlijk toe. Het is 
mooi te zien dat mensen nu steeds vaker 
familieleden weer kunnen ontmoeten en, 
weliswaar met de nodige maatregelen, 
de dagbesteding weer opengaat. 

Vanaf half mei hebben we in gesprek met 
cliënten en mantelzorgers de zorg weer 
kunnen opschalen. We zijn gelukkig nu 
steeds minder de enige die onze cliënt op 
de dag ziet. We kunnen mantelzorgers weer 
ontlasten en zien nu ook weer een toename 
in andere zorgvragen nu ziekenhuizen ook 
steeds meer de reguliere zorg opstarten. 

Houd het hoofd koel, het hart warm en de  
handen schoon!

Een onrustige en onzekere tijd lijkt steeds meer achter ons te liggen. Het coronavirus heeft 
een flinke impact op het dagelijkse leven gehad, en dat blijft voorlopig ook nog merkbaar. 
Binnen Thebe Wijkverpleging hebben we in de afgelopen maanden de zorg aan cliënten 
waar mogelijk afgeschaald, om het aantal fysieke contactmomenten te beperken en 
het risico op besmetting voor de cliënt te verkleinen. Dit greep ons zorghart erg aan! 

Zomeractiviteiten St. Alleen op deze aarde 

De activiteiten gaan weer door voor Stichting Alleen op deze aarde, maar de zaal 
van Café Bierings, Goirkestraat 50, is in verband met de 1,5 meter wel aangepast. 
Dit betekent dat u zich voor alle activiteiten moet inschrijven en dat er maximaal 
(helaas maar) 25 mensen mee kunnen doen aan onze gezellige middagen.

De activiteiten van Stichting Alleen op deze aarde zijn er voor iedereen. We 
organiseren van alles. Van ontmoetingsgroepen tot sjoeltoernooien en van een  
reisje in Tilburg tot aan busreizen naar het buitenland. Voor ieder wat wils en niets  
is verplicht. Gezelligheid, warmte en acceptatie staan voorop.

                        Stichting Alleen op deze aarde: 
Alle activiteiten onder voorbehoud en deelname alleen mogelijk door inschrijving!

Dinsdag 14 juli: Sjoelen van 9.30 tot 19.00 uur. Kosten € 8,50.   
Dinsdag 28 juli: Eten en quiz van 12.00 tot 16.00 uur. Kosten € 8,50. 
Zondag 2 augustus: Bingo van 14.00 tot 17.00 uur. Bingoboekjes € 6,00 en koopronden € 2,00.
Dinsdag 11 augustus: Eten en een verrassingsmiddag, van 12.00 tot 17.00 uur. Eten,  
                                       optreden en verwennerij, kosten 17,50. 
Dinsdag 25 augustus: Eten bij café Bierings en daarna midgetgolfen bij de Financiën in  
                                       Loon op Zand. Kosten € 8,50.  
Zondag 30 augustus:  Onder voorbehoud. Bingo van 14.00 tot 17.00 uur.  
                                       Bingoboekjes € 6,00 en koopronden € 2,00.
Dinsdag 15 september is er grote reis, waarheen zijn we nog aan het organiseren. We  
vertrekken om 9.45 uur en zijn met een volle buik om 21.00 uur weer terug. Kosten € 27,50.
Zondag 27 september: Bingo van 14.00 tot 17.00 uur. Bingoboek kosten € 6,00 en koopronden € 2,00.
Donderdag 1 oktober, ervaringssymposium van 10.00 tot en met  17.00 uur.  
                                       Kosten € 5,00. Meer informatie volgt nog. 
Zondag 4 oktober: BBQ’en en bingo van 12.00 tot en met 17.00 uur. Kosten € 17,50. 
                                   (alleen bingoën kan niet).
Doe mee, u hoeft niet alleen te zijn. Alle activiteiten vinden plaats in of beginnen bij  
Café-Zaal Bierings. Deelname is alleen mogelijk na inschrijving bij  
Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02, meer informatie : www.alleenopdezeaarde.nl

 Agenda 

Begin maart gingen de deuren dicht, waren de trappen- 
tribunes leeg, werden activiteiten gecanceld. De  
intelligente lockdown heeft grote impact op ieders  
dagelijks leven, zo ook in de LocHal.  De programma-
makers beginnen meteen met brainstormen: hoe  
kunnen we mensen toch bereiken en ‘de huiskamer van de 
stad’ naar de Tilburgse huiskamers brengen? Zo ont- 
stond de KennisMakerijRevue Online, een reeks met  
online talks die ook op een zomerse dag zijn terug te kijken.

Vooruitlopend op de verhuizing naar de LocHal nam proeftuinbibliotheek de KennisMakerij  
in 2018 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 programma’s. In 10 afleveringen kwamen  
allerlei thema’s aan bod die iets te maken hadden met de tijd waarin we nu leven. Van crisis- 

management tot de corona-app; van langzamer leven tot e-clusiviteit in zorg en onderwijs.

LocHal bij je thuis
In plaats van een boek te pakken, kun je ook eenvoudig en op een  
leuke manier kennis en verhalen opdoen via de online talks. Bekijk  
bijvoorbeeld de aflevering met schrijfster Maartje Willems over de  

kunst van het niksen en pas het meteen toe tijdens de zomer-
vakantie. Of luister onder de parasol naar het hoopvolle verhaal  
van geluksambassadeur Leo Bormans. Moet je tijdens de zomer-

maanden thuis doorwerken? Doe je voordeel met de aflevering 
met Ton Wilthagen over thuiswerken, met afsluitend 10 grappige 

én zeer praktische tips van columniste Aaf Brandt Corstius. En wil je 
toch ook inspiratie voor boekentitels tijdens je vakantie? Kijk dan naar 

de special met collectietips uit het hele seizoen van de KennisMakerijRevue.

 Alle uitzendingen zijn op YouTube te bekijken via : bibliotheekmb.nl/revue 
Dus wees welkom in een virtuele LocHal, pak thuis een lekker drankje zoals 

je dat zou doen in het Stadscafé en plof neer op de tribune van jouw eigen  
huiskamer. Of tuin. Of op het strand.

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!

Beleef de LocHal in je achtertuin met online talks

Thuiswerken. 
Illustratie: 
Maya van As

Spreker Leo Bormans in 
actie voor een lege zaal
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                                Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn wijkcentra, musea en andere organisaties weer open.  
                    Toch is er nog veel onzeker, dus houd de (social) media in de gaten of check op website of via de contactgegevens 
(pagina 15) van de ondernemer of organisatie of de activiteiten doorgaan of dat er zelfs nieuwe activiteiten zijn in de wijk.

Steun uw Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 

Koop een WTON-tas en/of WTON-pen.
tas € 3,50, pen € 3,50, samen € 6,00. 
Maak uw belangstelling kenbaar via : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
en u ontvangt verdere betaalinformatie.

 Agenda 

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail 
dan uw oplossing voor 18 augustus 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 lederwarenspeciaalzaak G. DE MAN-MELIS  : gdemanmelis.nl
 Îgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
 Îonder de overige juiste inzenders worden  WTON-tassen en 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: Frank Staps
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Cor Willemsen. 
Waardebon van € 15,- te besteden voor alle behandelingen vanaf € 50,- bij LANETTE Clinics  
is gewonnen door: Henriëtte Kolsteren.

De volgende inzenders krijgen een WTON-tas in de brievenbus: Wout Arends, André van Bijnen,  
José Leijten, Paola Dikmans, Mari-anne Berkers. WTON-pen:  Marcia Bax, Dini Vos.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

Oplossing mei editie:
De foto is genomen van de hoek Kardinaal de Jongplein en Pastoriestraat. 
In de gevel van het toenmalig klooster van de fraters van Tilburg is in 
een nis onder een achtkantig torentje een beeld van Petrus of Peerke 
Donders aangebracht, gemaakt door beeldhouwer Manus Evers. 
De fraters van Tilburg gaven les aan jongens in meerdere Tilburgse 
parochies. In 1934 werd in opdracht van de congregatie het klooster 
gebouwd. Architect Constant Panis was verantwoordelijk voor het 
ontwerp, waarbij hij zich liet inspireren door de expressionistische 
architectuur. In de gevels zijn met metselwerk en keramische 
tegels 48 kruizen geplaatst. De fraters hebben het pand in 1999 
verlaten. Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Fraterhuis_Petrus_Donders

Opgave juli   

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 13 juni 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
Zomer 2020: 
Zomerlessen, StudioXplo
Zomeractiviteit kinderen en Murenroute, Schônste wijk
Zomeropening Ontdekstation013

Juli  
11: 11.00 u, Opening waterspeeltuin, Ontdekstation013
13: 10.00u, Heropening Huis van de Wijk, Orangerie 14 
14: 09.30u, Sjoelen, St. Aoda, meer activiteiten,                
                                          informatie aanmelden zie p. 13
16: 10.30u, Start Samen buiten bewegen,  
                                                                      Arke Noëstraat
20 juli tot 24 augustus: Feniks gesloten  
van Augustus
18: Deadline artikelen editie september WTON
22: Open Atelier, StudioXplo
September
Wo/vr: 20.00u, Start Biodanza, De Poorten
Start cursussen en activiteiten bij Feniks
  1: Start Design Studio, TextielMuseum
  9: Editie september 2020
23: Botenbattle, Plastic Werkplaats (evenement),  
                                                                               Spoorpark

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.

Door: Claudia van der Waal
Beste wijkgenoten uit Tilburg Oud-Noord: 
buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen, stichtingen. 

Ik maak nu, als kleine zelfstandige, al weer vier jaar de Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord. De WTON komt gratis bij u in de bus. Artikelen 
van vrijwilligers in de wijk mogen gratis worden geplaatst. Zo 
wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in de wijk. 
Ook is de wijkkrant er voor de ondernemers, zij zijn ook wijk- 
bewoners en uw buren. Zij kunnen zich middels een zelf-
geschreven artikel laten zien in de WTON en betalen daarvoor 
een bijdrage (vanaf € 12,-). Zo maken wij samen de inhoud van  
de wijkkrant. Samen, buurtbewoners en ondernemers, in een fijne  
wijk om in te wonen, te werken en te recreëren.
Dat is waar een wijkkrant voor staat. 
 

Maar de krant wordt natuurlijk niet gratis gemaakt: 
aan papier, drukken, bezorgen en opmaak zijn kosten verbonden.  
Daarvoor worden adverteerders geworven, en ook wijkraden, woonzorgcentra, en 
ContourdeTwern als beheerder van de wijkcentra leveren een bijdrage door hun 
contactgegevens, agenda’s en/of (delen van) pagina’s aan te leveren en voor deze 
ruimte te betalen. Zij doen dit als zij vertrouwen hebben dat de wijkkrant goed 
wordt gelezen en gewaardeerd. Sommige organisaties en adverteerders zijn er van 
overtuigd dat de communicatie in deze tijd veel meer via de social media gaat. 

Laat horen hoe u de wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
waardeert, want dit wordt meegewogen in beslissingen van 
organisaties en adverteerders om uw wijkkrant te steunen. 
Het aantal adverteerders en/of de bijdragen van de organisaties in de wijk bepalen of de  
wijkkrant kan blijven bestaan, en of hetzelfde aantal pagina’s kan worden behouden.
Bij 12 pagina’s (i.p.v. 16), moeten de artikelen korter, of een artikel over uw activiteit 
kan niet geplaatst worden. Wel blijft het plaatsen van uw artikelen gratis.

Waardeert u de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, wilt u deze blijven lezen en wilt u 
dat deze blijft bestaan? Laat deze waardering dan alstublieft blijken richting de Wijkkrant 
Tilburg Oud-Noord. Ik verzamel uw reacties en gebruik ze om organisaties en ondernemers  
te werven om een advertentie te plaatsen in de wijkkrant. Geef het door aan de mede- 
werkers van ContourdeTwern en vertel ook de ondernemers in de wijk dat u de WTON  
leest en er plezier van heeft. 

Mailadres redactie WTON :  wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com De mailadressen 
van ContourdeTwern zijn terug te vinden op: www.contourdetwern.nl/dit-zijn-we/teams-
werkgebieden/tilburg-oud-noord/935/team.html Loop binnen bij ondernemers in de wijk 
die adverteren in de wijkkrant, koop goederen of maak gebruik van de diensten van de  
ondernemers en laat aan hen horen dat u hen kent van de wijkkrant. Zo zullen zij een  
volgend jaar weer willen adverteren. Als de ondernemer nog niet adverteert, wijst u  
hen dan op het succes van uw wijkkrant. Zij kunnen vanaf een klein bedrag zelf ook een  
artikel plaatsen en krijgen zo extra aandacht in de wijk(krant).

Als u ondernemers kent die wel zouden willen adverteren of als u zelf wilt adverteren,  
mailt u de redactie van de WTON. Ik bedank u alvast hartelijk. Meer informatie op de site 
: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord daar kunt u ook de  
advertentietarieven, artikelvoorwaarden en jaarplanning downloaden.

Steun uw wijkkrant, laat uw waardering horen!

Foto: Michaël Molenaar

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
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ContourdeTwern      fb.com/MFAHetSpoor
                          fb.com/WijkcentrumdePoorten                                                               
                                 fb.com/DeWisselBuurthuis
                        fb.com/wijkcentrumdeBaselaer
                  fb.com/ContourdeTwernOudNoord

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
Adverteren: vanaf € 12,- *
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. Woon-
zorgcentra: Padua; De Bijsterstede; Den Herdgang;  
Joannes Zwijsen. Diversen: Tante Pollewop; Plus-
Besterd; Spijkers Fietsen;  CNGO;  Kringloop  Tilburg;  
Tapijttegelhuis Tilburg; Dierenkliniek  Tilburg Oud-Noord. 
Eerstvolgende uitgave en deadline artikelen:

Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede 
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing 
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis. 
*Download: advertentietarieven, uitgavedata 
en planning, artikelvoorwaarden,  of alle edities
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton 
Inzenden artikelen, vragen, bezorgklachten of  
adverteren: e-mailadres redactie : 
wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

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. 9 september Di. 18 augustus
Wo. 28 oktober Di. 6 oktober

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
 

LANETTE Clinics
Professioneel cosmetisch specialist           
Sint Pieterspark 69                            013 785 75 87
Maak een afspraak:                       www.lanette.eu 

Verzorging

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
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 JN Loven-Besterd:
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 

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 LocHal en Kennismakerij
Burgemeester Brokxlaan 1000  
kennismakerij@bibliotheekmb.nl 
www.lochal.nl  www.bibliotheeknieuwestijl.nl

 www.facebook.com/lochal013

Bibliotheek

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

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

Bowling

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

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

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                    088 117 67 70
buurtteam.tilburg.groeseindhoefstraat@thebe.nl
Hasselt/Goirke                               088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Spoorzone                                       088 117 67 72
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

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

Sport en beweging

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

Auto
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

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

Bouwbedrijf Kees Remmers B.V. 
Voor al uw Bouw en Onderhouds 
werkzaamheden             www.keesremmers.nl

Iniminies kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Ringbaan West 88                      013 211 87 40
                                                 06 48 60 27 55
                     www.iniminieskinderdagverblijf.nl

Printer
Refillcolors                          013 580 05 80
Veldhovenring 32                     06 17 50 32 55
info@refillcolors.com
                                            www.refillcolors.com 

Zoekt u HUISHOUDELIJKE-, TUIN- of  
COMPUTERhulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 

graag. Uurtarief slechts € 13,90
www.tiptopstudent.nl

Whatsapp/bel: 06 1482 6000

Personeel

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

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

Jasmine Thai Tilburg
Molenstraat 136                         013 581 07 66
www.facebook.com/jasminetilburg                                        
                                   www.jasminethaitilburg.nl

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

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

Expositie Museum/Galerie
Galerie Atelier Pjotr          013 536 54 39
Goirkestraat 78                         06 13 57 64 44               
info@galeriepjotr.nl         www.galeriepjotr.nl 
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Het is juni 2020. We zitten nog volop 
in de coronaperiode. Na dertien weken 
dicht te zijn geweest, gaan de deuren 
van de wijkcentra weer voorzichtig 
open. “Het waren bijzondere maanden”, 
vertelt Zandra van Toorenburg, 
centrumcoördinator van de Poorten. 
“Een wijkcentrum zonder bezoekers, 
vrijwilligers en medewerkers voelt heel 
leeg en raar. De deuren gingen dicht, 
maar we hebben keihard doorgewerkt. 
We hebben meteen de boel aangepakt: 
alles schoongemaakt, troep weggegooid, 
achterstallig onderhoud verricht en 
geschilderd.” 

Er waren een tijdlang geen activiteiten 
maar het werk lag zeker niet stil. Zo werd 
er een boodschappenservice opgericht 
en werden er speelgoedtassen uitgedeeld 
bij gezinnen in armoede. “Het was fijn om 
hieraan mee te werken”, aldus Zandra. “De 
Poorten werd in Oud-Noord de uitvalbasis 
voor sociaal werkers die de boodschappen 
deden en de speelgoedtassen verzorgden. 
Als beheer konden we meehelpen met de 
voorbereiding hiervan.”

Voorbereiden en aanpassen
Zoals gezegd zijn alle wijkcentra weer 

Wijkcentra gaan stapje voor 
stapje weer open

ContourdeTwern in Oud-Noord 
 
adres  MFA De Poorten

  Hasseltstraat 194

  5046 LP Tilburg

tel  013 464 92 10

adres  Wijkcentrum De Baselaer

  Hoefstraat 175

  5014 NK Tilburg

tel  013 543 59 09

adres  MFA Het Spoor

  Schaepmanstraat 36

  5041 AR Tilburg

tel  013 542 16 64

adres  Buurthuis De Wissel 

  Leliestraat 49

  5014 AE Tilburg

tel  013 542 24 38

internet  www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

Al jaren helpt Paul van Sambeek, vanuit 
o.a. de Poorten, wijkbewoners met vragen 
op het gebied van wonen, welzijn, zorg 
en geldzaken. Tot ineens het wijkcentrum 
vanaf half maart dicht moest. Bewoners 
bleven met hulpvragen zitten, maar 
konden niet meer langskomen. Gelukkig 
kan er in deze tijd veel op het gebied van 
telefoon, videobellen en bijvoorbeeld 
in de tuin afspreken. Zo kon Paul zijn 
werkzaamheden toch nog voortzetten.  

Contact houden
“Het helpen van mensen is gewoon 
doorgegaan, maar wel op een andere 
manier dan we gewend zijn. Het zorgde 
voor creatief denken en aanpassen aan 
de situatie. Maar dat was ook wel leuk”, 
vertelt Paul. “Ook heb ik boodschappen 
gedaan voor bewoners en regelmatig 
contact onderhouden met bewoners die 

open. “Het voorbereiden van het 
opengaan is best een intensieve klus 
geweest. In de vier wijkcentra in 
Oud-Noord is alles goed georganiseerd. 
Er zijn duidelijke looproutes, intekenlijsten, 
schoonmaakroosters. Bezoekers kunnen 
alleen op afspraak naar binnen komen. 
Dat is even wennen, voor iedereen, want 
normaal gesproken loop je naar binnen 
voor een activiteit, informatie of een kopje 
koffie. We zijn gestart met een aantal 
ontmoetingsactiviteiten in kleine groepjes 
op de vier locaties en de biljarters 
mogen per tweetal een uurtje biljarten 
op afspraak. Vanaf juli zullen er naar 
verwachting meer mensen binnen gelaten 
mogen worden. Maar we houden ons aan 
de RIVM-maatregelen en houden dus ook 
goed vast aan de 1,5 meter afstand tussen 
mensen. Er zijn minder toiletten, minder 
zitplaatsen, andere in- en uitgangen. 
Grotere activiteiten zoals dansen, eten en 
film mogen nog niet starten.”

We zijn er klaar voor
De coronaperiode wordt door veel mensen 
als ‘best pittig’ ervaren. Toch heeft het 
ook positieve en mooie kanten. Zandra 
vertelt; “We hebben in deze maanden heel 
veel contact gehad met onze vrijwilligers 

Creatief denken om te blijven werken

die in de wijkcentra werken. We hebben 
gebeld, gevideobeld en zijn op gepaste 
afstand langs de deuren gegaan. Dit werd 
erg gewaardeerd. Ook konden we eindelijk 
eens klusjes doen die wat lastiger zijn als 
het wijkcentrum vol is met activiteiten. Zo 
hebben we de trappen kunnen schilderen 
en is er een nieuwe motor in de lift van 
de Poorten geplaatst. We zijn klaar voor 
de zomer en kijken er erg naar uit om 
iedereen weer welkom te heten. Weliswaar 
op een andere manier dan we gewend zijn. 
En met nieuwe regels. Maar dat het weer 
kan en mag, is een verademing voor veel 
mensen. Zowel voor bezoekers als voor 
alle vrijwilligers en collega’s die in de vier 
wijkcentra werken.“

Benieuwd naar de mogelijkheden in de 
wijkcentra? 
Bel gerust om hiernaar te vragen.
Onze contactgegevens vind je rechts 
boven op deze pagina.

Wilt u weten wat er in uw 
wijkcentrum aan 
activiteiten zijn?
Bel dan naar:

De Poorten 013 – 464 92 10 

De Baselaer 013 – 543 59 09 

De Wissel 013 – 542 24 38 

Het Spoor 013 – 542 16 64

ik ken, zoals de bezoekers van de koffie-
inloop. Dat werd enorm gewaardeerd. Men 
kon even zijn verhaal kwijt bij een bekende 
en voelde zich even minder alleen. Het 
is fijn dat dit soort activiteiten weer 
gestart zijn. Sommige deelnemers zien 
heel weinig andere mensen. Het was een 
bijzondere tijd. En dat is het nog steeds.”

Wijkcentrum weer open
Het wijkcentrum is weer open. Er is geen 
spreekuur meer zoals gewoonlijk. Maar je 
kunt bellen voor een afspraak. 

Je kunt Paul bereiken op 06 – 576 80 203. 
Hij maakt afspraken vanuit de Poorten. 
Collega Biljana de Boer maakt afspraken 
in de Baselaer. Haar kun je bereiken op 
06-519 16 306.

Adviespunt 
ContourdeTwern

Komt u door de coronacrisis in nood en 

heeft u hulp nodig, een kleine of grote 

vraag?

Bel:

013  549 86 46

Mail:

adviespunt@contourdetwern.nl

We kijken samen met u wat er aan 

de hand is, wat u nodig heeft en wie u 

daarbij het beste kan helpen.

We zijn bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Paul van Sambeek

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


