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Concert van Cantiqua Concert,            
           zaterdag 3 oktober, gaat door.
Mooie en soms uitdagende muziek die 
voor uitvoerenden en bezoekers zeer  
toegankelijk is.
Na bestudering van de richtlijnen van het RIVM, 
zag het bestuur mogelijkheden om zowel de 
repetities als de uitvoering vorm te geven. In 
MFA De Symfonie heeft men een geschikte 
concertlocatie gevonden. Er is voldoende 
ventilatie en voldoende ruimte om het publiek 
op gepaste afstand te kunnen plaatsen. Gevolg  
daarvan: niet één, maar twee uitvoeringen, 
            telkens voor maximaal zestig bezoekers.                     
                                             Lees verder pagina 14.

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

S
E

C
O

N
D

LI
FE

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

De meest effectieve bewegingsleer in de wereld, 
gemakkelijk te leren, ook door senioren en 
bovendien heerlijk om te doen! Kom naar de  
Open Dag op zondag 13 september.

Norovirus, Ebola, SARS, MERS, Q-koorts, COVID-19.. en daar zal het niet bij blijven!

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

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

Open dag CNGO

De Hasselt als buitenmuseum

Begin oktober opent Cinecitta
twee ondergrondse filmzalen en een nieuw atrium

Cinecitta in de Willem II straat is gehuisvest in een rijksmonument, gebouwd in 1877, 
en tussen 2012 en 2014 volledig gerenoveerd. Met de nieuwbouw van twee nieuwe 
filmzalen en een atrium is er nog meer ruimte voor filmvertoningen en bijeenkomsten. 
In totaal telt Cinecitta, vanaf begin oktober, vijf bioscoopzalen, een restaurant, een 
bar, een atrium en een multifunctionele ruimte waar tijdens 013 CIFF workshops en 
masterclasses zullen plaatsvinden. Cinecitta (een verwijzing naar de grote filmstudio in 
Rome), is daarmee een ideale filmfestivallocatie voor zowel festivalgasten als bezoekers. 
Opening begin oktober, voor de precieze datum check de website en social media!

Van 22 t/m 25 oktober vindt de tweede editie plaats van het 013 Cinecitta International Film  
Festival. Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan zevenduizend speelfilms uitgebracht, 
waarvan de meeste films maar eenmalig op één van de duizenden filmfestivals rond de hele  
wereld worden vertoond. Veel van deze speelfilms sterven hierna een stille dood.  
Daarom vertoont 013 CIFF van 22 t/m 25 oktober een selectie van 13 pareltjes uit 13 
verschillende landen.                                                                                                   Lees verder p. 5.

Lees meer over film & food, de Enige de Echte Filmquiz op 25 september, houd 
de filmagenda in de gaten op: www.cinecitta.nl en bestel de kaarten online.

013 Cinecitta International Film Festival 

Cantiqua Concert thema Duurzaamheid Kleurige wijk(krant)
Oud-Noord was al een fijne 
wijk om in te wonen, maar met al 
die kleuren die her en der in de wijk 
verschijnen is het helemaal geweldig. Van 
Hasselt tot Loven, het is allemaal van ons. 

Fiets door de wijk en bekijk al het moois, of  
sta even stil bij al onze prachtige monumenten. 
Loop binnen en doe mee op de open dagen 
en de petflessen Botenbattle of bezoek een 
concert of een filmfestival.

Vele actieve vrijwilligers en ondernemers 
zorgen dat er voor alle generaties altijd iets  
te doen is in de wijk, ook in coronatijd, tot 
en met de herfst. En daarna is er weer een  
WTON op 28 oktober, met Sinterklaas 
en zijn gekleurde vrijwilligers. 

Geniet en veel pezier.

13 september, open dag CNGO, Groeseindstraat 91, voor iedereen die 
geïnteresseerd is in oosterse bewegingslessen. Er zijn gratis workshops 
en korte lessen, massages, een lezing en vertoning van de film 
‘Het Geheim van Chi.’
De unieke formule van het Centrum voor Natuurlijke Gezondheid Ontwikkeling
 in Tilburg is inmiddels een landelijk begrip. Met wekelijks meer dan 35 lessen 
in o.a. tai chi, qigong, yoga en kung fu is het een van de grootste ‘oosterse’ 
sportscholen van Nederland. Je vindt er een therapiepraktijk, de BOCAM beroepsopleiding 
voor therapeuten en docenten in qigong en tai chi chuan, en een afdeling bedrijfstrainingen.

Verbluffende resultaten met qigong 
In China kent men ruim drieduizend sporten en bewegingsleren. Maar slechts één 
bewegingsleer, de qigong, wordt daar gebruikt in hun moderne ziekenhuizen. 
                                                                                       Lees meer CNGO pagina 5 en pagina 14.

Foto: Michaël Molenaar

Schônste wijk is aardig op weg met kunstschilderingen op muren en straten, op prullen-
bakken en kliko’s.                           Zie Schônste wijk pagina 4 en GemeenteNieuws, pagina 11.
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  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  æhaargroeistimulaties

  ænagelverzorging

  ækapsalon

LANETTE Clinics 
is 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

Voor jong en oud, man en vrouw 
LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen 
voor uw uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen  

en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

10% 50+-korting op standaard behandeling
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  De KinderTopperspagina is voor alle kinderen in de wijk Oud-Noord. Wil je iets vertellen, mail het naar: : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

Kinder 

 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

       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

Ben jij tussen de 8 en 15 jaar en wil je 
beter leren tekenen of schilderen? 
Misschien wil je beter leren 3D-tekenen met behulp van schaduw. Of 
denk je aan sport? Mensen? Dieren? Sprookjes? Gebouwen? Je kunt 
ook leren schilderen, landschappen bijvoorbeeld. Geef door wat je 
graag wilt leren. Bij Studio Xplo is (bijna) alles mogelijk! Heb je 
geen ideeën? Dan geven we je een leuke opdracht. Tijdens de lessen 
ga je lekker oefenen en krijg je tips van een professionele kunstenaar.

Start: zaterdag 12 september, 10.00 uur. Een proefles van 2,5 uur kost € 19,95 inclusief  
materialen, thee/ranja en een koekje. Een cursus bestaat uit 10 lessen voor € 199,50.  
Bij 6 deelnemers gaat de cursus door. Instromen kan zolang er plaats is. 
Inschrijven doe je door op : www.studioxplo.nl/tekenen-en-schilderen-voor-jongeren het 
inschrijfformulier te printen en ingevuld te mailen naar juffrouw Verelien : verelart@gmail.com 

Kinderdagverblijf Iniminies stelt zich aan u voor:
Iniminies is een kleinschalig en uniek kinderdagverblijf, dankzij de betrokkenheid en professionaliteit  
van ons enthousiaste en deskundige team. De meeste wijkbewoners kennen ons pand waarschijnlijk  
omdat hier dokter Schormans lang praktijk heeft gehouden en daarna chiropractor Mulder een  
hele tijd zijn praktijk aan dit adres heeft gehad. 

Na een grootschalige verbouwing is het pand nu helemaal afgestemd op de kinderopvang. De ruimtes zijn huiselijk 
en gezellig ingericht en voldoen vanzelfsprekend aan alle veiligheidseisen van o.a. GGD en brandweer. Er is een 
mooie grote buitenruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Wij bieden (flexibele) opvang aan kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Iniminies staat voor betrokken, kleinschalige, professionele opvang met veel aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van het kind. Oudercontacten zijn bij Iniminies intensief en verrijkend. De pedagogisch 
medewerkers volgen de algehele ontwikkeling van het kind en daar wordt het pedagogisch handelen op afgestemd. 

In de toekomst is er tijdens uitstapjes en feestelijke activiteiten bij Iniminies ruimte om als ouders andere ouders  
te ontmoeten en in unieke sfeer samen te zijn met de kinderen en de pedagogisch medewerksters. 
Luiers, fruit, broodmaaltijden en tussendoortjes zijn bij ons in de prijs inbegrepen.

Wij vinden het fijn om onderdeel te zijn van de levendige wijk Oud-Noord en staan dan ook altijd open voor samen- 
werkingsverbanden met scholen, bedrijven en instellingen. Graag vertellen we u wat meer over ons kinderdagverblijf.  
Wilt u een keer een kijkje komen nemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom op donderdag en vrijdag tussen  
13.00 en 15.00 uur. Ouders en verzorgers zijn de hele week van harte welkom! Wij zijn uitstekend  
te bereiken met de bus en parkeren kan voor de deur. 

Nu de 
scholen 
weer zijn 
begonnen, 
hebben we 
leuke naschoolse activiteiten. Zo kun je echte 
boten komen bouwen of mee gaan doen met onze Ontdekclub!

Echte boten bouwen
We zijn twee echte boten aan het bouwen met kratten en petflessen. 
Kom jij ons helpen? We nodigen alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit om 
mee te komen doen!  
Dit kan op woensdagmiddag 9 en 16 september tussen 14.30 en 17.00 uur. 
Je hoeft er niet precies om 14.30 uur te zijn, het is een vrije inloop. 
We vragen een bijdrage van € 2,50 per kind per middag. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen aan : info@ontdekstation013.nl met naam, leeftijd en  
telefoonnummer en welke dag/dagen je wilt komen. 

Op woensdagmiddag 23 september gaan we de boten te water 
laten in het Spoorpark! Zouden ze blijven drijven? En kunnen we 
er echt mee varen? Dan gaan we ook een wedstrijdje houden!

Word lid van onze Ontdekclub!
Vanaf 1 oktober kun je lid worden van onze Ontdekclub. Vind jij het leuk om zelf  
dingen te ontdekken en te maken? Een filmpje of vlog, zelf elektriciteit opwekken,  
aan de slag met hout. Zo is er iedere week een leuke middag rondom het thema  
‘wetenschap & techniek’ en dat 8 weken lang! 
Kinderen die mee willen doen hoeven echt geen bollebozen te zijn of al veel te weten over 
techniek. Iedereen die het leuk vindt om nieuwe dingen uit te proberen, kan meedoen.
De Ontdekclub start op 1 oktober en is iedere donderdagmiddag van 15.30 tot  
17.00 uur. Meer weten? Kijk dan op www.ontdekstation013.nl 

Dutch Game Marathon 
In het weekend van 25 
tot en met 27 september 
vindt bij ons de Dutch 
Game Marathon plaats!  
Bekende en minder bekende  
streamers gamen 56 uur 
lang voor het goede doel: de 
Nederlandse Hartstichting. 
Leer wat streamers doen,  
proef de sfeer van 
deze community en maak kans op leuke winacties. In 2019 heeft de 
Dutch Game Marathon maar liefst €6.747,88 opgehaald ten behoeve van  
Alzheimer Nederland. Kijk op : dutchgamemarathon.nl

Kom ontdekken in de herfstvakantie
Je kunt de hele dag, vanaf 11.00 uur, bij ons op ontdekking komen: 
scrappen, stop motion filmpje maken, bootjes bouwen, knikkerbaan bouwen, leren 
programmeren met de Micro:bit. We hebben als speciaal thema: de week van 
het water! Kijk op onze website voor de speciale activiteiten in deze vakantie.

Ontdekstation013. Meer weten? 
Kijk op : www.ontdekstation013.nl We staan voor je klaar!

Leuke activiteiten na school                                 bij Ontdekstation013 

Waarschijnlijk heeft een aantal van u het al gezien. Aan Ringbaan West 88 
hebben wij de deuren geopend van ons nieuwe kinderdagverblijf Iniminies.

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 
  : 06 48 60 27 55 of 013 211 87 40. Meer informatie vind 
       u ook op : www.iniminieskinderdagverblijf.nl
                                       Wij hopen u snel te zien! Team Iniminies



3WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD sepTemBeR/OKTOBeR 2020

Lekker bewegen is gezond, en dan ook nog op leuke muziek, samen 
met oude en nieuwe vrienden. Met ons brede scala aan dansstijlen 
is er zeker een les die bij je past. Lessen voor kids, teens en adults. 
Dansstijlen zoals salsa, street-showdance, latin, hiphop, ballroom 
en meer. Dit alles onder begeleiding van ons geweldige team van 
dansleraren, die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt.
 

Voor de volwassenen, samen met je partner, een wekelijkse  
sportieve en gezellige dansles. Met een drankje en een hapje is  
het meteen een leuk avondje uit om samen te ontspannen in de dagelijkse drukte.
 

Dansschool van Opstal is al meer dan 88 jaar dé dansschool met kwaliteit, 
gezelligheid en betrokkenheid. Voor jou lekker dichtbij in je eigen buurt.
Je bent van harte welkom. 

    Wij staan te popelen om weer lekker te gaan dansen.
 

Inschrijving is gestart
Vanaf 1 oktober start ons dansseizoen weer. Voor alle informatie en 
proeflessen check : www.dansvanopstal.nl en houd onze Facebooksites in de gaten: 
www.facebook.com/Dansvanopstal of vanopstal.berkel.enschot  
of volg ons op Instagram: www.instagram.com/dansvanopstal

DanceMasters van Opstal, Koestraat 28 in Tilburg en 
Burg. Brendersstraat 3 in Berkel-Enschot. : info@dansvanopstal.nl
 

 
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. 

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 
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Net voor de zomervakantie heeft Kleintje Monopole, 
de vernieuwde peuteropvang in MFA Het Spoor, 
een herstart gemaakt. In de meivakantie werd de 
verbouwing afgerond en veranderde de naam van 
peuteropvang Het Spoor in Kleintje Monopole. Door het 
coronavirus lukt het (nog) niet om het groots te vieren, maar 
we willen het iedereen in onze omgeving toch graag laten weten.

De verbouwing en naamswijziging zijn een gevolg van de nauwe samenwerking 
van de peuteropvang met cultuur-bso Monopole in de binnenstad. Beide 
organisaties horen bij kinderopvangorganisatie Kinderstad Tilburg.

Creatieve vorming
Berrie Kolmans, artistiek directeur: “Door de modernisering van de peuteropvang kunnen we  
de peuters nog beter uitdagen om hun fantasie en creativiteit te gebruiken. Want dat maakt  
onze locaties zo bijzonder: we zijn uitdrukkelijk bezig met culturele en creatieve vorming.  
Hoe breder het aanbod dat kinderen krijgen, hoe beter! Daarmee spelen we in op hun  
natuurlijke nieuwsgierigheid.”

Andere speelhoeken
Als je rondloopt in de peuteropvang vallen de speelhoeken zondermeer op. Geen poppenhoek en 
bouwhoek, maar een toneelhoek, een theaterpoppenkast, een dansspiegel, muziekinstrumenten, 
een wegkruiphoekje helemaal voor jezelf, een kookhoek, schildersezels, etc. 
Natuurlijk krijgen de peuters ook de gewone programma’s aangeboden, zoals kleuren en 
vormen leren, voorlezen en taalontwikkeling, lekker buiten spelen, enzovoort. Kleintje Monopole  
biedt daarnaast iets extra’s. De peuters blijven niet alleen op hun eigen locatie, ze gaan ook  
regelmatig spelen bij hun ‘grote broer’, cultuur-bso Monopole. Daar zijn weer andere  
mogelijkheden om op ontdekking te gaan. 

Brede ontwikkeling
Berrie: “We zijn blij en trots op deze ontwikkeling. We zien dat ouders het steeds 
belangrijker vinden dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Rekenen en taal moet 
natuurlijk ook, maar er is meer. Het plezier van het zelf maken en creëren wil je ieder  
kind meegeven. Op onze bso werken pedagogische professionals die ook actief zijn in de  
culturele sector. Zij brengen hun passie, kennis en vaardigheden over op de kinderen.  
Daarin zijn de ideeën van de kinderen leidend.”

Fijne buurt
Peuteropvang Kleintje Monopole vind je in MFA Het Spoor in de wijk Theresia. Berrie: 
“Samenwerking in de buurt vinden we belangrijk. Zo dragen we dezelfde visie uit in de 
ontwikkeling van kinderen als onze buurman, basisschool De Stappen. Onze peuters spelen 
regelmatig samen met de kleuters van de school. Ook organiseren we uitstapjes in de 
buurt. Het is een fijne omgeving voor kinderen om op te groeien, er is veel mogelijk!”

Cultuur-bso Monopole krijgt 
zusje voor peuteropvang:

Nieuwe activiteiten najaar R-Newt - The DiZz, Hasseltstraat 194

We gaan weer dansen!

 Kleintje Monopole
B

io
da

nz
a Doe mee met Biodanza bij

DANSBELEVING

Hou je van dansen? Of wil je wel maar durf
je niet? Dan is Biodanza iets voor jou!

Pasjes leren is niet nodig, plezier staat voorop.

Waar: Esplanade gebouw UvT
Wanneer: vrijdag 4 sep. 20:00-21:30

Wie: iedereen van 18 t/m 28 jaar

4 en 11 september zijn proeflessen. 
Samen maar €10,-!

Schrijf je in via: info@dansbeleving.nl
Meer info: www.dansbeleving.nl
Liever bellen? : 06 - 2474 7030

info@dansbeleving.nl       www.dansbeleving.nl        06 2474 7030

Woensdagavond - MFA De Poorten
Donderdagavond - Esplanadegebouw Tilburg University

Vrijdagavond - Esplanadegebouw Tilburg University
een nieuwe groep voor de leeftijden 18-28
Speciaal studententarief 
Lees artikel op pagina 7

Vooraf aanmelden, € 25,- voor 3 introductielessen

Biodanza bij Dansbeleving      
                                             Laat muziek beweging in je leven brengen
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Muur- en grondschilderingen 
in de Schônste wijk 
Deze zomer zijn de in de vorige editie 
aangekondigde schilderingen door 
Atilla’s Art, Ton Lammers en Joep van 
Gassel aangebracht. Dit najaar wordt er 
nóg een gerealiseerd in de Kastelenbuurt.
En zo is de Hasselt in een jaar tijd verfraaid
met zeven muurschilderingen en een grondschildering. Wil je weten waar je ze kunt vinden? 
Check de Schônste wijk SCHILDERINGENROUTE op : schonstewijk.nl. 

Heel Tilburg is een muurschildering 
Het is jullie vast opgevallen dat Tilburg de afgelopen maanden zowat ontploft is met muurschilderingen:  
bij de Tjeuke Timmermansstraat, een grote gevel aan de parkeerplaats bij de Gasthuisring enz. 
Ze zijn aangebracht door een samenwerking van de gemeente Tilburg en graffitikunstenaar Erik Veldmeijer.  
En sommige Tilburgers nemen het heft in eigen handen en vragen een kunstenaar om een muur- 
schildering. Zo ook een wijkgenoot aan de Kwaadeindstraat: 
 

               Er was sprake van overlast en zo wilden we dat oplossen.                
                      Wij hebben een cadeautje aan ons zelf en aan de wijk gegeven.
De gemeente inventariseert op dit moment schilderingen in heel Tilburg om daar een route van te maken, 
zodat iedereen ze kan bewonderen. Dat is ongetwijfeld ook met het oog op een onderhoudsplan, want 
de schilderingen blijven een flink aantal jaren mooi maar er komt een tijd dat er onderhoud op  
gepleegd moet worden. 

Kunst op prullenbakken en kliko’s
Wijkgenoot Han Dillen had een mooi idee: alle prullenbakken in haar straat voorzien van schilderingen. 
Enerzijds zodat ze opvallen als prullenbak – misschien worden ze dan vaker gebruikt. Anderzijds om 
een nóg vrolijker straatbeeld te krijgen. En al pratende over de prullenbakken: Kunnen we ook kliko’s 
meenemen? Er zijn mooie voorbeelden van te vinden op internet. Dat willen wij ook! Bij ons in de straat 
laten mensen hun bak soms wel bijna de hele week staan, geen gezicht. Als we er iets moois op zetten, 
hebben wij ook iets leuks om naar te kijken. 
Het mooie hieraan is dat je elke week een andere samenstelling van kunstcontainers op straat ziet.  
Superidee, vond ook Natascha Verharen van de gemeente. Alle prullenbakken, en als experiment twee 
kliko’s, worden beschilderd door Sanja Veldhuis van Deco-Resto. Het aantal van twee mag zeker groeien! 

Spoorpark 23 september: buurt-upcyclefeest ‘De Plastic werkplaats’ 
Op woensdagmiddag 23 september is in het Spoorpark het buurt-upcyclefeest ‘De Plastic Werkplaats’.  
Waarom niet in de wijk? Omdat we petflesboten te water laten tijdens de Botenbattle met  
Ontdekstation013. Naast de battle zijn er nog andere kleine activiteiten voor kids die plastic willen  
upcyclen, o.a. door Van Pet naar Pret, Nederland Schoon en Schônste wijk met de expo van plastic  
kunstenaar Jessica Den Hartog. 
Vanwege corona is niks zeker, dus check de site voor updates. 

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

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

Spoorpark in groei en bloei.
Deel schildering van Atilla Yuksel (Atilla’s Art) op 
garagebox Textielplein ter hoogte van de vishandel.

Boten bouwen bij Ontdekstation013 (pagina 2), 
voor de PETflessen botenbattle tijdens ‘De Plastic 
Werkplaats’ op 23 september in het Spoorpark met 
o.a. Schônste wijk.

Bericht vanuit het prachtige Spoorpark!

Het park ziet er prachtig uit en dat hebben we te danken aan het enthousiasme en de 
expertise van groenbeheerder en conciërge Theo met een heel team vrijwilligers. De 
afgelopen periode van enorme hitte was alle aandacht erop gericht te zorgen dat alle planten 
van voldoende water werden voorzien. Maar ook het onkruid-management en het afval-
management hebben prioriteit. Sinds kort kunnen bezoekers kleine afvalzakjes pakken aan 
beide kanten van het park. We merken dat bezoekers er gebruik van maken. Complimenten! 
Het blijft een punt van aandacht: afval in de afvalbak of neem het mee naar huis!

(let op beperkte openingstijden), maar 
ook met een ‘Tikkie’. Bij bestelling van  
de kaartjes kun je aangeven dat je via  
Whatsapp een ‘Tikkie’ op je mobiele 
telefoon wilt ontvangen. 

Programma is niet openbaar
Zoals bekend hebben wij altijd een 
licentie om onze films met vooraan-
kondiging te vertonen. Dat is bij 35 
bezoekers niet betaalbaar. We gaan 
daarom niet meer in het openbaar 
aankondigen welke films we vertonen. 
 We kunnen dan met een veel goed-
kopere licentie werken.  Wil je weten 
welke prachtige films we voor je 
hebben uitgezocht in het seizoen  
2020-2021, mail ons : filmavondde 
poorten@contourdetwern.nl

35 zitplaatsen, coronamaatregelen 
van kracht
De ontmoetingsruimte van De Poorten 
kan maximaal 35 zitplaatsen veilig aan-
bieden. Stoelen worden zo geplaatst, 
dat je als stel of als single kunt zitten. 
Het is niet toegestaan om met stoelen 
te schuiven. Alle bezoekers wordt 
gevraagd naar hun gezondheid en we 
vragen je je te registreren voor mogelijk 
contactonderzoek. Om de doorstroming 
te bevorderen zijn de toiletten op de 
eerste verdieping ook beschikbaar. 

Kaartjes tevoren reserveren
Vanwege de onzekerheid zijn er geen 
abonnementen. Kaartjes kunnen uit-
sluitend gereserveerd worden via e-mail 
en moeten 5 dagen voor aanvang betaald 
zijn. Dat kan aan de kassa van De Poorten 

FILM IN DE POORTEN 2020-2021
Het coronavirus is nog niet verdwenen en daarom organiseren wij de film- 
avond in De Poorten anders dan in eerdere jaren. Minder mensen in de zaal,  
afstand bewaren en meer aandacht voor hygiëne, maken dat we creatief  
moeten omgaan met de middelen die we hebben. Daar komt bij dat we op  
dit moment niet weten hoe het virus en de regels eromheen zich  
ontwikkelen in de komende tijd. 

Telkens de 2e vrijdag van de maand | Aanvang 19.30 uur (Zaal open 18.45 uur) 
Entree € 4,50 incl. hapje en drankje (Abonnementhouders van vorig jaar en zij 
die al een kaartje hadden voor de laatste (en afgelaste) filmavond krijgen op 
vertoon daarvan de eerste filmavond een extra consumptie. Popcorn, hapjes 
en drankjes worden mogelijk op een andere manier verstrekt dan je gewend 
was. Volg de aanwijzingen van het personeel!) Programma en tickets alleen te 
bestellen via : filmavonddepoorten@contourdetwern.nl
Filmavonden seizoen 2020 – 2021: 9 oktober, 13 november, 
11 december, 8 Januari, 12 februari en 12 maart.

Geen Spoorpark Café, wel nieuwsbrief
U las het wellicht al via de website, sociale media of nieuwsbrief: i.v.m. de coronamaatregelen kon het Spoorparkcafé van 26 augustus 
helaas niet doorgaan. In plaats daarvan stuurden we een digitale nieuwsbrief rond met informatie en bezorgden we die ook in de 
brievenbus bij de omwonenden. Aanmelden voor een digitale versie kan overigens via www.spoorparktilburg.nl/nieuwsbrief U blijft 
dan op de hoogte. Het is belangrijk dat we in contact blijven en in dialoog met de buurt. Zo kunnen allerlei zaken, zowel leuke als 
minder leuke, worden besproken. Laat ons gerust weten als u iets aan ons kwijt wilt of vragen hebt. We hechten 
veel waarde aan persoonlijk contact, mail ons voor een afspraak via : info@sproorparktilburg.nl 

Vrijwilligers gezocht
We hebben tal van activiteiten! Tuinieren, technische klusjes en onderhoudszaken Kempentoren, het Spoorpark schoonhouden, 
of word jij onze Spoorpark-conducteur (een faciliterende én controlerende functie). Vind je het leuk en gezellig om iets te doen in 
het Spoorpark? Dan ben jij de degene die wij graag verwelkomen in een van onze vrijwilligersteams. Stuur dan een mailtje naar onze 
vrijwilligerscoördinator via : vrijwilligers@spoorparktilburg.nl en meld je aan. Bekijk de vacatures op : spoorparktilburg.nl/vacatures
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Eenzaamheid
Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich 
eenzaam, en dat aantal stijgt. Eenzaamheid is 
niet leeftijdsgebonden, maar het komt vaker voor 
bij ouderen bij wie het gaat om het gemis aan 
sociale contacten. Door omstandigheden raken 
ouderen soms geïsoleerd. Ook bij andere mensen 
bij wie een verandering in hun levenspatroon 
heeft plaatsgevonden (bijv. verhuizing, overlijden, 
geboorte etc.) verandert soms de relatie tot 
anderen. Sociale eenzaamheid kan worden 
opgelost door sociale contacten, hoe klein ook.
Bij veel anderen gaat het om een behoefte aan 
emotionele aansluiting  die niet wordt gevonden. 
Het is een gevoel van leegte, dat voortkomt uit 
een onvermogen om zich verbonden te voelen 
met de omgeving. Eenzaamheid staat los van 
alleen-zijn of een sociaal isolement. Regelmatig 
komt voor dat iemand geen tekort heeft aan 
sociale contacten maar zich toch eenzaam 
voelt. Er is geen aansluiting met de mensen om 
zich heen of die aansluiting voldoet niet aan de 
verwachtingen. Dit heet ‘emotionele eenzaamheid.’ 
Emotionele eenzaamheid kun je sturen. 
Eenzaamheid is geen status maar een gevoel.

Stap op de fiets tijdens Open Monumentendag 
Open Monumentendag heeft in 2020 een bijzonder karakter. Door de 
coronamaatregelen is het onmogelijk veel monumenten open te stellen voor 
het publiek. De werkgroep Open Monumentendag Tilburg heeft daarom 
besloten om het dit jaar anders aan te pakken.
Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes ontwikkeld die langs ruim 53 
monumenten of andere locaties voeren in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en  
Biezenmortel. Pak op 12 of 13 september de fiets of de wandelschoenen en ga  
op pad met het mooie routeboekje dat is samengesteld. Uiteraard kunt u de  
routes ook afzonderlijk of op andere data fietsen of wandelen.
Het routeboekje is gratis verkrijgbaar bij o.a. de VVV (Stadhuisplein 326a), 
in het TijdLab in de Bibliotheek/Lochal en in het TextielMuseum.

St. Aoda, eenzaamheid verzachten en verminderen
In de week van 1 t/m 8 oktober is het de Week van de Eenzaamheid. Stichting alleen 
op deze aarde zet zich in om de eenzaamheid van mensen te verzachten en het aantal 
eenzamen te verminderen. Door samenwerking met diverse organisaties willen ze 
eenzaamheid opsporen. De bedoeling is om een laagdrempelige zelfhulpgroep op te starten.

Zelfhulp-ontmoetingsgroep eenzaamheid
De zelfhulpgroep is een groep mensen die eenzaam  
zijn en door erover te praten kom je vaak tot een  
oplossing. 
In de zelfhulp-ontmoetingsgroep gaan we proberen 
mensen terug naar de samenleving te brengen. 
We gaan er wel vanuit dat mensen dit zelf moeten 
willen en kunnen; het is niet gemakkelijk. 
Bij voldoende aanmeldingen start er een nieuwe 
groep. Samenkomst bij Café Bierings aan de 
Goirkesstraat 50. Samenkomst de 1e dinsdag van  
de maand, ongeveer 12 bijeenkomsten. Kosten  
zijn € 3,00 per keer. Meer info : 
Stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com

De Zelfhulpontmoetingsgroep eenzaamheid is tot stand 
gebracht door de volgende organisaties en ondernemers:  
Stichting Alleen op deze aarde, Café-zaal Bierings,  
ContourdeTwern diversen afdelingen, Gemeente  
Tilburg en Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid 
(meer info zie : www.tilburg.nl/actueel/eenzaamheid),  
Monuta Tom van Dijk (: www.monutatomvandijk.nl)  
en Drukkerij Habé (: www.drukkerijhabe.nl). 

Frans van de Moosdijk:
Vroeger ging ik van het ene internaat naar het andere en toen ik zestien was ervaarde ik mijn  
eerste kerst alleen. Toen dacht ik: dit nooit meer! En met deze gedachte heb ik deze stichting opgezet.

Meer activiteiten St. Aoda zie ook agenda p. 14. Voor alle activiteiten (ook bingo) geldt: opgeven en van te voren  
betalen en graag afbellen als u niet kunt. I.v.m. corona is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Secretaris: Frans van de Moosdijk, : 06 29 06 06 02 of na werkuren : 013 591 27 04 
: eenzaamvolwassen@gmail.com : www.alleenopdezeaarde.nl Facebook: alleenopdezeaarde

TextielMuseum - Goirkestraat 96
Dit museum is in een oude textielfabriek gevestigd.  
In 1861 startte hier al de fabriek van Christiaan 
Mommers, die het in de loop der tijd steeds 
uitbreidde. Nu is het TextielMuseum een dynamisch 
en creatief museum in bedrijf, waar je alles ontdekt 
over het verleden, heden en de toekomst van 
textiel. Bezoek het TextielMuseum met een 
entreeticket tijdens Open Monumentendag op 
13 september van 12.00 tot 17.00 uur en doe mee 
aan de gratis activiteiten. : www.textielmuseum.nl

De voormalige Leoschool - Leo XIII-straat 90
Deze lagere school werd in 1894 opgericht door  
de Fraters van Tilburg. Nu geeft het gebouw 
ruimte aan kunstenaars om te wonen en te  
werken. In de vroegere klaslokalen zijn woon-
eenheden en ateliers gebouwd. Bezoekers 
kunnen in kleine groepen op 13 september 
tussen 13.00 en 17.00 uur de aula, de tuin en 
het trappenhuis bezoeken.

Coronaproof samen eten bij St. Aoda Textielmuseum, oude en nieuwe bouwstijlen komen  
samen. Te bezichtingen tijdens Open Monumentendag.

De open dag geeft een compleet beeld wat het CNGO te bieden heeft. In de vijf 
zalen van het centrum zijn er korte lessen en demonstraties in yoga, qigong,  
tai chi chuan, Chinese dans, zwaardvorm en kung fu. In de praktijkruimte kun je  
zelf gratis een korte TuiNa/Chinese massage ervaren. Er wordt een documentaire 
vertoond over de Chinese natuurfilosofie en geneeswijze. Oprichter en eigenaar 
van het centrum, Rinus van den Broek, geeft een lezing waarom deze oosterse 
geneeswijze ook steeds meer in het Westen wordt gebruikt en waarom zij vaak 
kan helpen waar de westerse geneeswijze geen oplossing biedt.

Alle activiteiten op deze dag zijn gratis. Uitsluitend op de open dag betaal je geen 
inschrijfgeld bij lid worden (besparing € 25,-) en kun je een proefpakket kopen  
van 5 lessen voor € 20,- (korting € 25,-). Met een proefpakket kun je zelf kiezen 
met welke lessen je na de open dag wilt kennismaken. Overigens is de eerste  
les in het CNGO altijd een gratis proefles.

Wil je graag je gezondheid en vitaliteit verbeteren en zelf de voordelen 
van tai chi en qigong ervaren, kom dan naar de open dag van het CNGO.  
  

Onlangs heeft de Harvard University ruim vijfhonderd sporten beoordeeld op 
het effect op gezondheid. Zowel tai chi als qigong stonden in de top vijf van meest 
positieve effect voor een betere gezondheid en weerstand. Daar komt bij dat 
het juist voor senioren erg geschikt is.                   Lees verder CNGO, zie p. 14.

Open dag CNGO 
13 september 2020, 

met 
tai chi en qigong,

10.00 tot 16.00 uur.CNGO, Groeseindstraat 91 : www.cngo.nl

Ga mee op wereldreis tijdens de tweede editie van het 
013 Cinecitta International Film Festival

013 CIFF, 22 t/m 25 oktober: Cinecitta Tilburg, Willem II straat 29,  
organiseert wederom een uniek ‘boutique filmfestival’, waarin 
13 speelfilms uit 13 verschillende landen worden vertoond. 
Cinefielen kunnen een filmische wereldreis maken, en daarnaast 
bijzondere masterclasses en Q&A’s met (inter) nationale 
filmmakers bijwonen. 

Eenzaamheid verminderen
Feestdagen zoals Kerst, zijn dagen dat familie en vrienden bij elkaar komen en waar gezelligheid en samenzijn 
centraal staat. Maar soms staan we er niet bij stil dat er mensen zijn, misschien in je eigen familie zelfs, die te 
maken hebben met eenzaamheid rond deze dagen. Ook in Tilburg is er een grote groep die hiermee te maken 
krijgt, vooral vijftigplussers.

Stichting ‘Alleen op deze aarde’ 
De stichting Alleen op deze aarde organiseert voor deze groep op eerste kerstdag een Kerst-in met muziek, 
spellen, kerstgedachten en samenzijn. Op de eerste zondag van de zomer is er een ‘vergeet mij niet dag.’ Op 
deze dag staat de stichting stil bij alle mensen die worden vergeten en niet meer deelnemen aan de 
maatschappij. De ouderen worden op deze dag in het zonnetje gezet en op deze dag verwend. Daarnaast zijn 
er elke maand ook verschillende activiteiten, van leuke gezellige uitjes naar een museum tot een bingomiddag. 
Hiermee willen we de eenzaamheid verzachten en de hoeveelheid eenzaamheid verminderen. Als mensen 
elkaar hier opzoeken en uiteindelijk een vriend(in) er aan overhouden, dan is onze missie geslaagd!
Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid 2020 : www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid

Open Monumentendag 2020 zet educatie centraal. Deze wandel- en fietsroutes gaan langs plekken waar in het 
verleden (en soms nu nog) geleerd werd: ‘LEERMONUMENTEN’ (het landelijke thema). Er zitten gemeentelijke en 
rijksmonumenten tussen. Slechts een enkel monument is open voor het publiek. We lichten er graag twee uit:

Op maandag 21 september wordt het volledige programma bekend gemaakt  
via : www.013ciff.com en zal de kaartverkoop van start gaan.
Als je de eerste editie van het festival wilt herbeleven - of een idee wilt 
krijgen van 013 CIFF - volg dan 013 CIFF via Facebook of Instagram.
Het 013 CIFF kent een publieksprijs. De winnaar van de meest populaire film 
ontvangt zowel een geldprijs, als de mogelijkheid om in de Nederlandse  
bioscopen te worden uitgebracht.
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Wijkraad

Meer informatie over Wijkraad Loven-Besterd: 
www.facebook.com/LovenBesterd  

www.loven-besterd.nl 
of mail naar: info@loven-besterd.nl  

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.

Begin maart gingen de deuren dicht, waren de trappentribunes leeg, werden 
activiteiten gecanceld. Bij elke coronamaatregel die het kabinet afkondigde, 
werd goed afgewogen en ingespeeld op de mogelijkheden. Met bijvoorbeeld 
bezorgservices en afhaalpunten voor boeken en met online programmering. 
Nu in september het nieuwe seizoen is gestart, zijn activiteiten voorzichtig 
ingepland. Zowel online als offline, met inachtneming van coronamaat-
regelen voor de veiligheid van bezoekers, sprekers en medewerkers.
 

KennisMakerijRevue, online
In het voorjaar startte de 
Bibliotheek LocHal met de 
reeks van online talks in de 
KennisMakerijRevue. Vanaf 
1 oktober start het tweede 
seizoen met de aflevering 
‘Voor altijd out of office’ met 
hoogleraar Ton Wilthagen, 
over de ontwikkelingen 
van werken en leren in 
huidige en toekomstige 
tijden. Daarna is het de 
beurt aan de Tilburgse 
fietsheld Hera van Willick 
in aflevering 2 over het 
hoe en waarom van haar 
verre fietsreizen. De volledige agenda, alle afleveringen tot nu toe én informatie 
over hoe je opnames kunt bijwonen, zijn te vinden op : bibliotheekmb.nl/revue
 

Mans Genoeg, 15 september, 20.00 uur, KennisMakerij LocHal
Op initiatief van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg strijkt de serie 
Mans Genoeg geregeld neer in de KennisMakerij in de LocHal. Tijdens de 
eerstvolgende bijeenkomst op 15 september is Rikkert van Huisstede te gast. 
Rikkert ziet al op jonge leeftijd in hoe ouderwets en beperkend de normen 
zijn waar je volgens de maatschappij aan moet voldoen om een “echte man” 
te zijn. Ga voor meer informatie en aanmelden naar : fenikstilburg.nl
 Leo Bormans en Qadir Nadery stellen voor: De Knikkers van Qadir, 16 september, LocHal
Geluksambassadeur en bestsellerauteur Leo Bormans ontmoette in zijn dorp 
toevallig Qadir Nadery, die met zijn gezin moest vluchten uit Afghanistan en 
belandde in het vluchtelingenkamp om de hoek. Zo ontstond een bijzondere 
vriendschap en een jarenlange strijd om erkenning. Samen schreven ze het 
boek De Knikkers van Qadir. Op 16 september beleeft het boek met hun 
boekvoorstelling in de LocHal de Nederlandse première (twee voorstellingen: 
om 19.00 uur en om 21.00 uur. Tickets € 7,50 : bibliotheekmb.nl/agenda
 

DDWL, 30 september, de hele dag online én offline door de hele LocHal
Tijdens De Dag van Werken & Leren (DDWL) (30 september) kun je terecht in de 
LocHal voor presentaties en workshops én online voor webinars en masterclasses 
die te maken hebben met werk, studie, loopbaan en #levenlangontwikkelen. Of 
je nu ‘voor de baas’ werkt, al jarenlang zelfstandig bent of net bent afgestudeerd 
en je de eerste sollicitatiegesprekken achter de rug hebt. Doe je voordeel met het 
veelzijdige programma en bekijk alle samenwerkingspartners op : ddwl.nl

Door: Marion Brangers Vermeer

Beste buurtjes van Loven-Besterd!   
 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in  
de wijk. De bouw in de Zuid-Oosterstraat en  
in de Leliestraat. Kabels werden gelegd, enz. 
Ook veel medewerkers van ContourdeTwern 
hebben niet stilgezeten. Zo is er een app 
gemaakt waarop we met de hele buurt elke 
dag een opgave kregen, die je met een team 
kon spelen (twee buren bijvoorbeeld) en 
punten kon verdienen. Dat was toch wel een  
heldere ster aan een donkere hemel. 
Constant binnenblijven was voor niemand 
leuk. De onderlinge samenwerking verliep 
uitstekend. Iedereen stond klaar voor 
elkaar en dat is tot op heden nog zo.

Een paar buurtbewoners hadden het idee 
opgepakt om op het zo mooi verbouwde 
Rozenplein met z’n allen te gaan lunchen. 
Gewoon je eigen hapje, koffie of thee mee-
brengen. Nou, ik moet zeggen het werd een 
groot succes. Vanaf 12.00 uur druppelden de  
buurtbewoners het plein op. Links en rechts  
werden wat tafeltjes en stoeltjes gehaald en  
de fun kon beginnen.
Wat hebben we genoten, want er waren 
Marokkaanse pannenkoekjes voor iedereen. 
Er stopte een auto en leden van de Wijkraad 
Loven-Besterd brachten een grote hoeveel-
heid lekkere dingen: belegde broodjes, een  
Griekse salade en nog veel meer. Het was 
uitstekend weer met misschien wel iets teveel 
zon, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Buurtbewoonster Ivon speelde accordeon en 
zo hebben we nog zeker drie uurtjes samen 
gezellig liedjes gezongen op het plein.  
Zo zie je maar dat we door samen sterk te 
zijn het leven toch een beetje aangenamer  
kunnen maken.
Dit gezellige samenzijn met de 1,5 meter  
regel in acht genomen gaat zeker 
nog meerdere keren plaatsvinden, 
want het was een geslaagd festijn. 

26 september Burendag 
Medewerkers van buurthuis De Wissel 
hebben in samenwerking met Wijkraad 
Loven-Besterd plannen om activiteiten op het 
Rozenplein te organiseren met Burendag op 
26 september. Waarschijnlijk van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Verdere informatie hierover vindt  
u te zijner tijd via de social media. Houd de  
Facebookpagina van wijkraad Loven-Besterd  
en De Wissel hiervoor in de gaten: fb.com/
LovenBesterd, fb.com/DeWisselBuurthuis     

Meedoen met de wijkraad
Wijkraad Loven-Besterd is op zoek naar 
mensen die graag een woordje willen mee-
praten in de wijkraad. Ook willen we graag 
werkgroepjes binnen de wijkraad creëren, die 
zich met specifieke zaken gaan bezighouden.
Mocht je belangstelling hebben voor een 
plekje in de Wijkraad Loven-Besterd, zie het 
oproepje van de Wijkraad Loven-Besterd  
(bovenaan dit artikel) en meld je aan. Je  
wordt daarna uitgenodigd om als gast aan- 
wezig te zijn bij een vergadering van de  
wijkraad.

Graag tot ziens en zorg goed voor elkaar.

OPROEP WIJKRAADSLEDEN

Bestuursleden
Er zijn nog 2 plaatsen vacant voor het bestuur van de  
Wijkraad Loven-Besterd. 

Oproep panelleden
Regelmatig krijgen wij te maken met zaken waarover onze  
mening of advies wordt gevraagd. Wij vragen betrokken 
wijkbewoners die willen deelnemen in een panel. Wil je  
meedenken over allerlei zaken die zich afspelen in de wijk,  
buurt of straat, maar je hebt geen zin in vergaderen en over- 
leggen, word dan lid van het panel Loven-Besterd waarin  
je in alle rust zaken kunt overdenken en advies kunt uit- 
brengen aan de wijkraad. De communicatie zal voornamelijk  
per e-mail gebeuren. Jij kunt ook zelf zaken inbrengen. 

Oproep werkgroepen
Voor incidentele activiteiten zoeken we wijkbewoners die in 
een werkgroep willen zitten. Denk hierbij aan bijvoor- 
beeld: voorstellen die vanuit de panelleden komen,  
een Burendag of flyeren.

Ben je een betrokken wijkbewoner en heb je belangstelling 
voor een van bovenstaande functies, meld je dan aan op 
info@loven-besterd.nl                                   Alvast bedankt. 
Anne-Marie van Gurp, Voorzitter Wijkraad Loven-Besterd

Op 15 augustus jl. is de ontmoetingsruimte van apparte-
mentencomplex Drömof aan de Bisschop Bekkerslaan 160A  
heropend. Vanwege corona is de ruimte lange tijd gesloten  
geweest. Een nieuw en enthousiast team van vijf vrij-
willigers is gestart met ruimere openingstijden. 

De ruimte is bedoeld voor de bewoners van 
Drömof, maar ook voor de buurtgenoten.  

U bent welkom.
De ruimte beschikt ook over een terras, waardoor er in de 
zomer iets meer bezoekers mogen worden ontvangen. Want 
ook deze ruimte heeft te maken met de RIVM-maatregelen 
(1,5 meter afstand, registratie aanwezigen, handhygiëne, 
etc.). Met de huidige maatregelen is het mogelijk om een 
kopje koffie, thee of iets fris te drinken en gezellig een 
praatje te maken. Ook aan enkele versnaperingen is gedacht. 
 

Naast een praatje maken is het mogelijk om een partijtje te  
biljarten. We zijn begonnen met het opstarten van kleine  
activiteiten, maar het bestuur staat open voor ideeën voor  
andere activiteiten die momenteel zijn toegestaan. Zodra de  
coronamaatregelen het toelaten, zullen grotere activiteiten  
worden georganiseerd, zoals bingo, diverse hobbyclubs,  
kaarten, sjoelen etc. 
De ruimte is geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op zondag van 10.00 
tot 12.00 uur. Zaterdag zijn we gesloten. De enthousiaste, 
nieuwe bestuursleden willen u graag laten kennismaken met  
de ontmoetingsruimte. Dus loop eens binnen op de 
Bisschop Bekkerslaan 160A om kennis te maken!

Ontmoetingsruimte Drömof heropend

Maak werk van jezelf bij Feniks! 

Een nieuw seizoen in de Bibliotheek LocHal

Het nieuwe bestuur Ontmoetingsruimte Drömof, 
v.l.n.r. Johan, Wilma ,Bas, Peter en Cees.

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij: Burgemeester Brokxlaan 1000. 
Bekijk de volledige activiteitenkalender op : bibliotheekmb.nl en : lochal.nl 
Raadpleeg voor de zekerheid altijd voorafgaand aan een activiteit de agenda 
of het Facebookevent om te kijken of het programma doorgang heeft.  

www.facebook.com/lochal013  

Hoogleraar Arbeidsmarkt 
Ton Wilthagen, die terug-
keert voor een nieuwe talk 
in de KennisMakerijRevue.
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Thuis in 
Theresia

Bekijk het ook 
en doe mee:

 via uw 
 computer.

Via uw smartphone... 

     ...of tablet!

www.wijktheresia.nl

Wat gebeurt 
er allemaal 
in uw wijk?

Weet u alles 
over uw wijk? 

Ga naar
wijktheresia.nl 
en vind wat u 

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

Stuur uw bijdragen dus door via www.wijktheresia.nl.

(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd, 

zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt...)

DOE MEE, DANSERVARING OF –VAARDIGHEDEN ZIJN NIET NODIG!
Woensdagavond, MFA De Poorten (Hasseltstraat).
Donderdagavond, Esplanadegebouw, Tilburg University. 
€ 25,- voor 3 introductielessen. 
Vrijdagavond, Esplanadegebouw, Tilburg University: 
een nieuwe groep voor de leeftijden 18-28. 
Speciaal studententarief.

Via de website of e-mail eerst aanmelden. 
: www.dansbeleving.nl : info@dansbeleving.nl
Bel gerust : 06 24 74 70 30, Rivka beantwoordt graag je vragen.

Biodanza werd in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Chileense hoog- 
leraar Rolando Toro, een pedagoog en psycholoog. Bij deze methode wordt muziek ingezet  
als katalysator voor plezier in beweging en in contact. Bovendien kun je hiermee meer van 
je persoonlijke kwaliteiten ontdekken en je sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen.  
Voor velen blijkt Biodanza effectiever dan coaching, omdat het niet via cognities (verbaal)  
werkt, maar middels fysieke gewaarwording.

Uiteraard kun je in Biodanza ook genieten van alle voordelen van beweging op muziek (dansen)  
in het algemeen:

 Ê Dansen is goed voor je lijn en lenigheid, en is bevorderlijk voor hart- en longconditie.
 Ê Bij het dansen worden in je brein nieuwe zenuwbanen aangemaakt, zeer belangrijk voor  je fysieke  

 en mentale gezondheid (zie het werk van hoogleraar neuropsychologie Prof. Dr. Erik Scherder).
 Ê Dansen bevordert de aanmaak van neurotransmitters als serotonine, endorfine en dopa- 

 mine, de natuurlijke ‘feel good’ hormonen, dus het werkt als natuurlijke antidepressiva.
 Ê Bij reguliere dansactiviteiten kun je nieuwe mensen leren kennen in een ongedwongen sfeer. 

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 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 bewegen. Pasjes leren is niet nodig, het gaat om het 
plezier in de muziek, in de beweging en in het contact met anderen op de dansvloer. Als je 
schroom hebt, dan is het juist heel goed om het eens te ervaren in een ontspannen sfeer 
bij een vaste groep die wekelijks bij elkaar komt. 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!

Voel je soms dat je een nieuwe 
impuls in je leven kunt gebruiken? 

Heb je het idee dat je alsmaar 
in een vaste sleur zit en wil je 

kijken wat er nog meer mogelijk 
is? Soms voel je je in het 

dagelijkse leven wat geremd. 
Wat je binnenin je hebt aan 

capaciteiten, ideeën, emoties, 
dromen, komt niet altijd uit. Hier 

kun je verandering in brengen 
door iets nieuws te proberen: 

 

Biodanza.

Beweging in je leven brengen
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IJsselstein
Besterdring 110 | Tilburg | Openingstijden: ma - zo 8.00 - 21.00

Openingstijden: maandag t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur.
                                                              Het hele jaar open; dat zijn in 2020: 366 dagen!

korvel-besterd.nl

winkellint

Vakmanschap, meesterschap, aandachtschap, 

het beste winkel je op de Besterd

20200812-A-adv.besterd-wijkkrant.indd   1 13-08-2020   11:35

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

Zo namen de dames van ’t Kaasbolleke de  
winkel rigoureus onder handen. De broodjes- 
en delicatessenzaak werd volledig verbouwd. 
De herenmodezaak van Jan de Cock Mode 
aan het NS-Plein heeft ook zijn interieur 
een fikse opknapbeurt gegeven. Op het 
Besterdplein maakte tattooshop Rowena 
plaats voor The Hair & Beauty Room, 
een kapperssalon en schoonheidssalon 
die hier prima past. Het grote pand waar 
voorheen herenmode Nodacon in gevestigd 
was, wordt sinds eind juni gevuld door de 
damesmodecollectie van Mima Mode.

Op Besterdplein 2 waar de Besterd Hub 
zat, is nu Warm Medicine Center Tilburg 
gevestigd. Een gezondheidskliniek waar 
met alternatieve Chinese en Europese 
geneeskunde als acupunctuur en kruiden 
gewerkt wordt aan een betere lichamelijke 
balans. Amazing Nails & Spa, de nagelstudio 
op de hoek van de Schaepmanstraat, 
verhuisde naar een nieuwe winkel aan 
de overkant aan de Besterdring. In het 
voormalige pand zit nu Hoki Pokè Tilburg 
die heerlijke Pokè Bowls biedt. Yammi’s 
aan de Besterdring is versterkt met de 
broodjes van Pim’s, die voorheen in de 
Juliana van Stolbergstraat zat. Het pand 
van DA Drogist de Jongh is verhuurd aan 
Hespa Interieur. Hespa zat daarvoor aan 
de Besterdring en verhuist met vertrouwen 
in de toekomst naar een groter pand aan 

Winkellint Besterd in trek bij nieuwe ondernemers

Mima Mode en The Hair & Beauty Room zijn twee van de nieuwkomers op het Besterdplein.

Het ondernemersklimaat staat onder druk. De 
kranten en media staan er vol van. Maar als je zo 
over Winkellint Besterd loopt, lijkt het als of deze 
trein aan het ‘Besterdstation’ voorbij dendert.

het plein. In de grote damesmodezaak van 
Miller & Monroe heeft Super Sam zijn plek 
gevonden. Deze Poolse supermarkt heeft 
meerdere vestigingen in het land, o.a. de 
supermarkt naast de Lidl op de Bosscheweg.

Tot slot de nieuwe huisartsenpraktijk de 
Nijs & van Heugten aan de Besterdring 19, 
tussen de Coop en de Veldhovenring. Dat 
winkellint Besterd gezien mag worden als 
een van de belangrijkste aanlooproutes 
naar het centrum blijkt wel uit een quote 
van de site van deze huisartsen: 

Daarom zijn wij een nieuwe 
praktijk in de binnenstad van  
Tilburg gestart. Op deze 
manier hebben de inwoners 
van Tilburg centrum 
weer toegang tot goede 
huisartsenzorg dicht bij huis.
Lege Panden
Deze veranderingen en nieuwe onder- 
nemers geven aan dat het winkelklimaat 
op de Besterd prima in orde is. De winkel-
leegstand is procentueel laag. Maar ook 
daar zijn enkele panden te noemen die 
meer dan interessant zijn, bijvoorbeeld het 
prachtige hoekpand van Van Kerckhoven 
schoenen op het Besterdplein. 

Heb je interesse om ook op winkellint Besterd te komen ondernemen? 
Kijk dan eens op : korvel-besterd.nl/kom-ondernemen

Succesvol ondernemen? 
Plaats eens een advertentie in de 

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Adverteren in de WTON vanaf 12,-. Altijd 

zichtbaar in de wijk. Inclusief plaatsing 
contactgegevens en zelfgeschreven artikel. 

Zo krijgt u extra aandacht in de wijk. 
Meer informatie zie colofon pagina 15.

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Loven
Besterd

FEBRUARI 2017
EDITIE  4

OPLAGE: 14.150

Bouwmeesterbuurt

      Goirke

    
    

    
   H

asselt

    
    

    G
roeseind

     
   Hoefstraat

            Theresia
Ondernemers in de wijk

Zo zijn er sinds begin van dit jaar, en zelfs tijdens de coronatijd, al meerdere wijzigingen  
geweest in het winkelaanbod. Nieuwe ondernemers die het klimaat op de Besterd erg  
aanspreekt en ook bestaande ondernemers op de Besterd die het nu het juiste moment  
vinden om hun winkel eens goed onder handen te nemen.



9WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD sepTemBeR/OKTOBeR 2020

Doe maar gewoon…, 
         maar ondertussen!
Een trotse Britt Donders, 

specialist financiële 
logistiek Rabobank

Britt Donders is een echte 
Tilburgse. Ze heeft haar hart 
verpand aan de stad waar 
ze woont, werkt en geniet 

van het leven. Ingetogen 
trots noemt ze zichzelf. 
“Tilburgers schreeuwen het 

niet van de daken. Ze blijven 
altijd bescheiden, misschien wel 
te. ‘Doe maar gewoon’, zeggen 
ze dan.” Gewoon, ja ja, maar 
ondertussen. Britt heeft niet 
voor niets marketing gestudeerd…

Britt ontpopt zich als een ware 
promotor van Tilburg. “De stad wordt 

steeds mooier en aantrekkelijker. Dat 
hoor je ook van mensen die een tijdje  

weg zijn geweest, bijvoorbeeld in de Randstad hebben  
gezeten, en dan hier weer komen werken of wonen.  
Die kijken hun ogen uit in bijvoorbeeld de Spoorzone,  
de Piushaven en het stadscentrum.” In dat centrum woont 
Britt ook. “Ik kan bijna overal te voet naar toe.” En dat komt 
mooi uit, want Britt is ook een trouwe bezoeker van  
Popcentrum 013 en van de vele evenementen die Tilburg rijk is.

Korte lijntjes
Misschien zit de ingetogen trots van Britt ook wel in haar 
opmerking dat Tilburg met meer dan 200.000 inwoners nog 
steeds geen grote stad is. “Ik zou het eerder een heel groot 
dorp noemen. En dat bedoel ik positief. Want wat Tilburg 
ook kenmerkt, zijn de korte lijntjes. Bedrijven, instellingen, 
verenigingen, iedereen weet elkaar snel te vinden. En van 
goed met elkaar samenwerken zijn ze hier al helemaal.”

Buitengewoon
Ooit begon Britt Donders als werkstudent bij de Rabobank.  
Inmiddels werkt ze er al 15 jaar. De laatste jaren was ze  
betrokken bij de Inspiratieavonden van Rabobank Tilburg  
en omstreken. 

Daarmee laat je als bank zien wat je kunt betekenen  
voor je klanten en voor de samenleving. Met beide benen 
op de grond is prima, maar met trots iets uitdragen mag 
ook. Gewoon laten zien waar je buitengewoon in bent.

Als specialist financiële logistiek adviseert ze grote 
ondernemingen over onderwerpen als internationaal 
betalingsverkeer, cashmanagement en innovatieve 
betaalmogelijkheden. “Ik laat klanten ook leren van elkaars 
oplossingen. Bovendien laten we hen meedenken, wanneer 
we als bank werken aan nieuwe 
betaalmogelijkheden.”

Benieuwd naar wat ik 
voor jou kan betekenen? 
Scan de QR code en 
bekijk mijn filmpje.

Vanwege een hernia heb ik een aantal maanden mijn werkzaamheden moeten 
staken. Ik ben heel blij om na een lange herstelperiode, nu aan te mogen 
kondigen dat ik mijn werkzaamheden vanaf begin oktober weer ga hervatten.

Maak gerust een afspraak voor een heerlijke pedicure-
behandeling, zodat je weer met blije en verzorgde voeten  
naar buiten loopt!

Relax!
Uit onderzoek blijkt 
dat de fietsende 
forens minder stress 
ervaart. Het 
stimuleert je 
creativiteit en 
concentratie-
vermogen en je fietst 
na een intensieve 
werkdag letterlijk 
de stress van je af. 

Pedicurepraktijk Uw Pedicure Joyce gaat weer van start! 

Uw Pedicure Joyce            Lovensestraat 145            : 06 12 62 06 53           : www.uwpedicurejoyce.nl

5 x waarom op de e-bike naar je werk?
Gezond, snel en voordelig naar het werk? 
De elektrische fiets biedt door weer en 
wind de uitkomst voor woon-werkverkeer. 
Spijkers Fietsen legt je graag uit waarom.

Elektrisch fietsen zelf ervaren?  
Kom langs bij Spijkers Fietsen! De specialisten 
van Spijkers Fietsen staan klaar om je te  
informeren over de meest geschikte  
elektrische fiets.
Daarnaast biedt Spijkers Fietsen in samen-
werking met Passie voor de Fiets een geheel  
verzorgd, uniek, volledig digitaal en geauto-
matiseerd fietsplan op maat. Met het 
Nationale Fietsplan biedt je werkgever je de 
mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke 
manier een nieuwe fiets van de zaak aan te 
schaffen.                     www.spijkersfietsen.nl

Denk aan het milieu
We zien op de weg 
steeds meer elektrische 
auto’s en bussen, 
maar het dagelijkse 
woon-werkverkeer 
zorgt nog voor veel 
CO2-uitstoot. Laat je 
auto op de oprit staan 
en pak de elektrische 
fiets. Volgens Milieu 
Centraal belast je hier- 
mee het milieu maar 
liefst 40 keer minder.

Niet bezweet aan- 
komen op je werk
De e-bike trapt een 
stuk lichter dan 
een fiets zonder 
trapondersteuning. 
Daardoor hoef je 
minder inspanning te 
leveren, blijf je wel 
lekker in beweging 
én kom je fris op je 
werk aan. Je kunt 
daarbij verrassend 
makkelijk een tempo 
van 25 kilometer per 
uur vasthouden, ook 
met tegenwind. 

Geen files en geen 
parkeerstress
Heb je ook zo’n hekel 
aan de files in de 
ochtendspits? Inmiddels 
tellen we in Nederland 
zo’n 300 kilometer 
aan snelfietsroutes en 
voor de komende jaren 
staan er nog veel meer 
routes op de planning. 
Op snelfietsroutes 
fiets je comfortabel 
en zonder oponthoud 
in een rechte lijn van 
A naar B. Eenmaal op 
bestemming parkeer 
je je fiets in de stalling 
en gaat de werkdag 
relaxed van start.

Een gedeelde werkruimte, maar toch je eigen kantoor

Bouwatelier013
Proefdraaien?
Bij Bouwatelier013 kun je al vanaf één dag 
per week een werkplek huren. 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.

Voor mij was die koeling echt een meerwaarde.
Huurder Simon Willemen van het gelijknamige Tekenburo vindt daar- 
naast de combinatie van zelfstandig werken, maar toch samen met  
anderen, een waardevol concept.  
Ik heb een sleutel en kan dus 24/7 over mijn werkplek beschikken.  
                                                                Zo heb ik toch mijn eigen kantoor.

Voor velen was het de afgelopen 
warme maanden puffen en 
zweten op het werk en thuis. 
Maar niet bij Bouwatelier013. 
Een aangename werktemperatuur 
zorgde ervoor dat de meesten  
zelfs vaker gingen werken.

Ringbaan Noord 136 TILBURG        013 542 1767
Openingstijden: DI T/M VR: 9.00u - 18.00u
(DO TOT 20.00u) ZA: 9.00u - 17.00u.
WWW.SPIJKERSFIETSEN.NL

Luxe kapsalon in Tilburg
Lanette Hair Spa 
Lanette Hair Spa is geen standaard kapsalon  
waar je komt voor dezelfde haarbehandeling  
als bij andere salons. Een luxe haarbehandeling  
stopt niet na de knip- of verfbeurt. 

Beleef een complete hair wellness behandeling door middel  
van o.a. caviar treatment, botox treatment, diament filler  
treatment. Prachtige anti-aging systemen die je haren  
versterken, pluizend haar tegengaan en het haar nieuw  
leven inblazen. Breng weer glans terug in je haren. Of je nu  
poreus, gevoelig, dun, breekbaar, pluizig of droog haar  
hebt, wij helpen je graag.

LANETTE Clinics
 Sint Pieterspark 69

Behandelingen op afspraak 
: www.lanette.eu

Goed voor je gezondheid
De fiets zonder 
trapondersteuning is 
natuurlijk het beste voor 
je gezondheid. Toch 
heb je de intensiviteit 
van het fietsen deels 
zelf in de hand. Zo zet 
je de ondersteuning 
gemakkelijk lager, 
waardoor je harder 
moet werken. 
Bovendien leg je 
met de e-bike snel 
grote afstanden af, 
waardoor je langer in 
beweging bent. Wist 
je dat je met een flinke 
fietstocht 200 calorieën 
kunt verbranden?
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Door: Anita van Bavel

De Tiggerfoundation is een 
onafhankelijke non-profit stichting 
met als doel het herplaatsen van 
asielhonden uit Spanje in Nederland en 
België. Door de coronacrisis heeft het 
adopteren en plaatsen van de honden 
drie maanden stil gelegen. Gevolg: 
wel uitgaven, maar geen inkomsten. 

Vanaf begin mei zijn er gelukkig weer 
hondjes geadopteerd, in totaal nu dertig, 
en het draait weer volop. Alle hondjes 
komen per vliegtuig naar Nederland 
in reiskennels of -tassen, en natuurlijk 
moeten de kennels en tassen weer 
teruggestuurd worden. Wij zijn nu aan 
het sparen om het geld bij elkaar te 
krijgen voor het transport hiervan. 

De stichting heeft van lederspeciaalzaak 
G. de Man-Melis een aantal nieuwe 
leren riemen en halsbanden gekregen 
om te verkopen, om dit mogelijk te 
maken. Mocht je interesse hebben 
in een riem en/of halsband dan kun 
je even contact met mij opnemen 
zodat wij een afspraak kunnen maken. 
Mail naar : a.bavel@home.nl

Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo

In een eerdere uitgave van de wijkkrant schreef ik al eens 
over lentekriebels en de Week van de Teek. Naast teken 
zijn er nog meer parasieten die uw huisdier geregeld de 
kriebels kunnen geven. Meestal blijft het bij kriebels, 
maar sommige parasieten kunnen onbehandeld ook veel 
schade aanrichten. Uw huisdier kan hier heel ziek door 
worden. Ik wil u daar graag wat meer over vertellen. 

Vlooien bijvoorbeeld; ondanks dat ze zo klein zijn zorgen 
ze voor veel jeuk en ongemak. En als uw huisdier een 
vlooienallergie heeft kan een vlooienbeet zelfs heftige jeuk 
en huidklachten veroorzaken. De huidklachten kunnen  
variëren van hot spots tot kale schilferige plekken. Net als  
honden en katten kunnen konijnen, fretten en andere  
knaagdieren ook last van vlooien krijgen. In buitenverblijven 
worden deze vaak door wilde konijnen of egels overgebracht. 
Binnen in huis is meestal een ander huisdier de boosdoener. 

Zorg altijd voor een volledige aanpak, want vlooien kunnen erg hardnekkig zijn. 

Een vlo legt namelijk ook nog eens tientallen eitjes op een dag. Deze eitjes vallen uit de vacht 
van uw huisdier en komen overal in huis terecht. Hier ontwikkelen deze eitjes zich door tot 
nieuwe vlooien, wat al snel een ware vlooienplaag veroorzaakt. En geloof mij, daar komt 
u niet een twee drie weer vanaf! Als er eenmaal vlooien in huis zijn, moet u vaak een flink 
aantal keer met een vlooienspray behandelen. Alsnog kan het dan maanden duren voordat 
het is opgelost. Geregeld ontvang ik klanten in mijn winkel voor raad en advies over dit 
onderwerp, omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen om van de vlooien af te komen. 

Naast dat vlooien heel vervelend zijn, kunnen ze ook lintwormen overdragen. En daar hebben 
we meteen weer zo’n ander kleine beestje wat onnodig veel schade kan veroorzaken; de worm. 
Huisdieren kunnen uiteenlopende wormen bij zich dragen. Wist u dat vrijwel alle kittens via 
de moedermelk besmet raken met spoelwormen en haakwormen? Het is daarom belangrijk 
om uw kitten goed te ontwormen. Voor puppy’s geldt dit ook. Wormen zijn voor jonge dieren 
gevaarlijker dan voor volwassen dieren. Let wel op dat een worminfectie besmettelijk is 
voor andere dieren en mensen, en ontwormen daarom altijd echt noodzakelijk blijft.

Bent u op vakantie in het buitenland geweest? Is uw hond of kat met u mee geweest? 
Controleer dan altijd even welke wormen er op uw vakantiebestemming voorkomen. Onder 
andere in Frankrijk, Spanje en Duitsland komt de vossenlintworm en de soms zelfs dodelijke 
hartworm voor. Wanneer uw dier hiermee in aanraking is geweest, is het belangrijk een worm-
middel te gebruiken dat deze wormsoorten aanpakt. Zo voorkomt u dat uw huisdier ziek wordt. 

Ontwormen hoeft niet lastig te zijn. Tegenwoordig hebben de meeste wormtabletten 
een speciale vleessmaak waardoor uw hond of kat ze opeet alsof het snoepjes zijn. 

Wormbesmettingen komen overigens ook bij konijnen en knaagdieren voor. Niet alle wormen 
richten direct schade bij ze aan, maar er zijn soorten die een gevaarlijke evenwichtsziekte 
kunnen veroorzaken. Wormen die in de darm leven zorgen ervoor  
dat uw huisdier niet alle nodige voedingstoffen meer uit het voer  
kan halen. Daarnaast zijn konijnen in de warme maanden extra  
gevoelig voor Myiasis, een gevaarlijke madenziekte waar uw huis- 
dier aan kan overlijden. Houd het verblijf én je konijn goed schoon  
van poepjes en vliegen. 

Gebruik niet zomaar willekeurige bestrijdingsmiddelen voor uw 
huisdier. Laat u goed adviseren door een specialist. Sommige 
werkzame stoffen zijn wel geschikt voor het ene dier, maar kunnen 
dodelijk zijn voor het andere! 

Wees alert en bestrijd op tijd, 
zodat u samen kunt genieten zonder parasieten. 

G. de Man-Melis doneert aan stichting Tiggerfoundation 

Deze superlieve hond is gered vanuit de Dominicaanse 
Republiek door de familie Iglesias [Julio en Miranda] en 
heeft circa zes maanden bij hen in de opvang gezeten 
in Miami. In samenwerking met de Spaanse opvang 
Collitas&Bigotes en stichting Tiggerfoundation hebben wij 
een superleuk gezin in Nederland gevonden waar hij nu 
gaat wonen. Omdat er niet vanuit Miami naar Nederland 
gevlogen kan worden vanwege het coronavirus is een 
kennis van Julio en Miranda naar Miami gevlogen om hem  
op te halen. Vanuit Madrid is Bruno naar Nederland 
gevlogen en nu is Bruno bij zijn nieuwe baasjes. Chapeau 
voor de familie Iglesias; zij hebben kosten nog moeite 
gespaard om dit te realiseren.
              : www.tiggerfoundation.nl

De hondenriempjes van de gulle gever: 
onderneming G.de Man-Melis. Naast dat deze 
lederwarenspecialist iedere editie een beautycase 
beschikbaar stelt voor de wijkkrant fotopuzzel, 
helpen de zussen Ans, Karin en Charlot van 
G.de Man-Melis buurtbewoonster Anita van Bavel 
en de stichting Tiggerfoundation uit de nood.

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

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

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

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

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Je woont toch om te l
even!

Bruno Bij aankopen bij G. de Man-Melis, lederwaren 
ontvangt u een attentie en maakt u kans op  
een kadobon (gratis deelname). Volg de acties 
op: www.facebook.com/GdeManMelis

G. de Man-Melis

 Markten bij u in de buurt                             De Evenementenlijn.nl 

Meer informatie op de website: 
: www.deevenementenlijn.nl 
of via : info@deevenementenlijn.nl 
: 0416 530 502 : 06 51 21 79 20

Zondag 13 september: MEGA MARKT! Evenemententerrein 
‘t Laar, 09.00 tot 16.30 uur. Entree € 3,- p.p. voor 65+ € 2,50  
en kinderen t/m 12 jaar gratis. Coronamaatregelen zijn 
genomen en alle coronaregels zijn op de markt van kracht. 

Kraam huren: Kosten € 27,50 per kraam, 
kofferbakverkoop per plaats/auto (4 meter) € 20,-.

De Evenementenlijn organiseert gezellige rommelmarkten bij u in de buurt. 
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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

De vakantie is weer voorbij. Veel 
mensen hebben thuis vakantie ge-
vierd. Maar ook in de eigen buurt 
zijn leuke dingen georganiseerd. 
In juli hadden we in twee buurten 
een dans- en muziekoptreden.

In het Stenen Kamerpark was op 
donderdagmiddag 2 juli muziek te 
horen voor de bewoners. En in de 
Arke Noestraat konden bewoners 
op 16 juli de spieren lekker losgooi-
en tijdens een Zumbales. 

Muurschilderingen in Tjeuke Timmermansstraat en 
Kwaadeindstraat
De gemeente zet in op een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar het prettig wonen, 
leven en samen zijn is. Om de buitenruimte op te frissen worden op sommige blinde muren muurschilderin-
gen gemaakt. In onze buurt zijn er onder meer in de Tjeuke Timmermansstraat en de Kwaadeindstraat. 

Kunstenaar Collin van der Sluijs maakte de schildering in de Tjeuke Timmermansstraat. Hij verwerkte o.a. de 
ontwikkeling van de textielindustrie en andere historische elementen in zijn werk. Op de vraag aan inwoners 
van Tilburg of zij vonden dat een muurschildering het straatbeeld positief beïnvloedt, liet 89% van de ruim 1500 
mensen via Facebook weten het hier mee eens te zijn. Er zijn diverse plekken aangedragen waar inwoners ook 
graag een muurschildering willen. De gemeente bekijkt samen met de pandeigenaren en Tilburgse kunstenaars 
de mogelijkheden. Ook een plek voorstellen waar een muurschildering zou passen? 
Mail naar experimenten@tilburg.nl.

Wil je tijdens de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar jouw 
straat of buurt in Tilburg een stukje schoner maken? Dat kan op World 
Cleanup Day op zaterdag 19 september. 

Vraag op tijd zwerfafvalgrijpers en gele afvalzakken aan via 
www.tilburg.nl/schoon. Hoe meer mensen zich inzetten tegen zwerfaf-
val, hoe schoner de stad wordt. Samen maken we het verschil. Inspireer 
anderen door een foto van je opruimactie te delen via #tilburgschoon 
of te mailen naar schoon@tilburg.nl. Samen gaan we voor een schoon 
Tilburg, ook na 19 september.  

Dans en muziek in de wijk in vakantietijd Je eigen straatje schoonmaken op World Cleanup Day  

Evie is de online hulp voor jou,  
je buren, ouders, kinderen en vrienden. 

Oftewel: Evie is er voor iedereen.

Slaap je slecht? Kun je niet goed ontspannen? Of kun je hulp gebruiken om  
gezonder te gaan leven of eten? Dan kan Evie je helpen. Evie geeft je meer kennis over 

een specifiek onderwerp en daagt je uit hier iets mee te doen.

Voor alle 
inwoners in 

de gemeente 
Tilburg

Gratis  
en anoniem

Waar  
en wanneer  

het jou 
uitkomt

Ook via  
de app 

beschikbaar

Evie helpt bij

 www.evie.nl

Beter slapen

Je sociale cirkel

Zelfbeeld

Dagboeken

Meer bewegen

Gezonder leven Mindfulness

Betrokken omgeving

Pak somberheid aan

Je probleem in kaartDankbaarheid

Grenzen aangeven Ontspannen

Fluitend naar je werk

Je persoonlijke route

Gezond eten

Muurschildering Tjeuke Timmermansstraat

Het Stenen Kamerpark

Samen houden we de buurt schoon

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.

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

GEMEENTENIEUWS

De vakantie is weer voorbij. Veel 
mensen hebben thuis vakantie ge-
vierd. Maar ook in de eigen buurt 
zijn leuke dingen georganiseerd. 
In juli hadden we in twee buurten 
een dans- en muziekoptreden.

In het Stenen Kamerpark was op 
donderdagmiddag 2 juli muziek te 
horen voor de bewoners. En in de 
Arke Noëstraat konden bewoners 
op 16 juli de spieren lekker losgooi-
en tijdens een Zumbales. 

Muurschilderingen in Tjeuke Timmermansstraat en 
Kwaadeindstraat
De gemeente zet in op een schone, groene, goed onderhouden openbare ruimte waar het prettig wonen, 
leven en samenzijn is. Om de buitenruimte op te frissen worden op sommige blinde muren muurschilderin -
gen gemaakt. In onze buurt zijn er onder meer in de Tjeuke Timmermansstraat en de Kwaadeindstraat. 

Kunstenaar Collin van der Sluijs maakte de schildering in de Tjeuke Timmermansstraat. Hij verwerkte o.a. de 
ontwikkeling van de textielindustrie en andere historische elementen in zijn werk. Op de vraag aan inwoners 
van Tilburg of zij vonden dat een muurschildering het straatbeeld positief beïnvloedt, liet 89% van de ruim 1500 
mensen via Facebook weten het hier mee eens te zijn. Er zijn diverse plekken aangedragen waar inwoners ook 
graag een muurschildering willen. De gemeente bekijkt samen met de pandeigenaren en Tilburgse kunstenaars 
de mogelijkheden. Ook een plek voorstellen waar een muurschildering zou passen? 
Mail naar experimenten@tilburg.nl.

Wil je tijdens de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar jouw 
straat of buurt in Tilburg een stukje schoner maken? Dat kan op World 
Cleanup Day op zaterdag 19 september. 

Vraag op tijd zwerfafvalgrijpers en gele afvalzakken aan via 
www.tilburg.nl/schoon. Hoe meer mensen zich inzetten tegen zwerfaf-
val, hoe schoner de stad wordt. Samen maken we het verschil. Inspireer 
anderen door een foto van je opruimactie te delen via #tilburgschoon 
of te mailen naar schoon@tilburg.nl. Samen gaan we voor een schoon 
Tilburg, ook na 19 september.  

Dans en muziek in de wijk in vakantietijd Je eigen straatje schoonmaken op World Cleanup Day  

Evie is de online hulp voor jou,  
je buren, ouders, kinderen en vrienden. 

Oftewel: Evie is er voor iedereen.

Slaap je slecht? Kun je niet goed ontspannen? Of kun je hulp gebruiken om  
gezonder te gaan leven of eten? Dan kan Evie je helpen. Evie geeft je meer kennis over 

een specifiek onderwerp en daagt je uit hier iets mee te doen.

Voor alle 
inwoners in 

de gemeente 
Tilburg

Gratis  
en anoniem

Waar  
en wanneer  

het jou 
uitkomt

Ook via  
de app 

beschikbaar

Evie helpt bij

 www.evie.nl

Beter slapen

Je sociale cirkel

Zelfbeeld

Dagboeken

Meer bewegen

Gezonder leven Mindfulness

Betrokken omgeving

Pak somberheid aan

Je probleem in kaartDankbaarheid

Grenzen aangeven Ontspannen

Fluitend naar je werk

Je persoonlĳke route

Gezond eten

Muurschildering Tjeuke Timmermansstraat

Het Stenen Kamerpark

Samen houden we de buurt schoon

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.
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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 

 
 

  

 

           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

  

De eerste stap is voelen             Studio Xplo
Bij Studio Xplo kun je beter of 
vrijer leren tekenen of schilderen. 
Dat kan op een praktische manier, 
maar ook vanuit het gevoel. Bij ons 
komen ook blinde en slechtziende 
mensen. Zij maken vanuit hun 
belevingswereld schilderijen 
op de tast. Zij zijn experts in 
voelen, en uit onze jarenlange 
samenwerking zijn onder andere 
het boek Je zintuigen als inspiratie 
en de Taktila methode™ (kleur- en 
beeldbeleving op de tast) ontstaan.

Als je gaat kijken op de tast of vanuit het gevoel word je bewuster van je manier van 
waarnemen. We leven immers in een visuele wereld, waardoor we ons contact met voelen 
ver zijn kwijtgeraakt. Vaak willen we niet eens voelen, want dan kunnen we geconfronteerd 
worden met pijn, verdriet en zaken uit het verleden of angsten voor de toekomst. 

Zitten jouw emoties je weleens in  de weg?
Als je hardop zegt wat je voelt, word je je bewust van je gedachten. Onze emoties zijn namelijk 
een uiting van ons denken. Wanneer je de oorzaak van je negatieve gevoelens hebt benoemd, 
kun je jezelf op andere gedachten brengen. Hier komt een oefening die je daarbij helpt:

Maak een lijstje van gedachten waar je soms last van hebt. Achter iedere gedachte zet je het  
tegenovergestelde, positieve, wat je eigenlijk wilt of wat je even niet beseft, omdat je angst in  
de weg zit. In onderstaand schema geef ik wat voorbeelden.

Je emoties helpen je om te groeien
Een volgende keer als je negatieve emoties hebt of merkt dat je ze wegdrukt, bedenk dan  
welke gedachte hier de oorzaak van is en ga iets doen in de richting van de positieve omkering.  
Ontken je emoties niet, neem ze bewust waar en doe er je voordeel mee!

Vind je het moeilijk om anders naar de dingen te kijken? Zoek je een creatieve manier om te  
leren kijken naar je denkpatronen? Wil je tekenen of schilderen als uitlaatklep voor je  
emoties, herinneringen of beelden in je hoofd?

Op : www.Jofke.nl vind je een overzicht van websites van alle creatieve uitingen en  
activiteiten die zijn ontwikkeld om jou te inspireren en te helpen.

Tip: in oktober en november worden er op drie plaatsen in Tilburg illustraties van Jofke zelf  
tentoongesteld. Informatie over deze exposities: 
: www.studioxplo.nl/opening-expositie-aquarellen-maria-kapellen

Copyright Jofke®  Het atelier is gevestigd in het ROC-gebouw aan Gershwinstraat 10.

9e editie van KNIT&KNOT verplaatst naar 4, 5 en 6 maart 2021
KNIT&KNOT gaat in zijn oorspronkelijke vorm vanwege het Covid-19 dit jaar niet door. Een  
moeilijke beslissing met pijn in ons hart, want we hadden allemaal zo ontzettend veel zin in  
ons heerlijke garenfeestje. We hadden er zoveel zin in om jullie weer te zien... maar helaas. 
De organisatie is afhankelijk van de gemeente Tilburg, die eigenaar is van de Koepelhal. De 
besluitvorming van burgemeester en wethouders laat op zich wachten en dit zal nu voor ons 
ten koste gaan van de kwaliteit en invulling van KNIT&KNOT in zijn oorspronkelijke vorm.

Voorjaarseditie KNIT&KNOT: 4, 5 en 6 maart 2021
Om niet te lang te wachten hebben we een optie genomen voor de Koepelhal in maart. We 
gaan als de omstandigheden het toelaten, creatief het voorjaar in! De tickets blijven geldig 
en kunnen voor de volgende editie worden ingezet. We hebben de volgende data geblokt 
in het voorjaar 2021: donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 maart. Noteer deze zeker in de 
agenda. En is alles weer normaal? Dan komt er ook weer een editie in het najaar 2021!

In de tussentijd beraden wij ons, of we KNIT&KNOT in een 
andere vorm door kunnen laten gaan. Het KNIT&KNOT 
Verwennement van 30 juni en 1 juli bijvoorbeeld, was een 
groot succes en voor herhaling vatbaar. Een hele fijne 
dag breien en/of haken met gelijkgestemden en verwend 
worden met een volledig verzorgd arrangement. 
Kleinschalig, veilig en gezellig! Een vervolg of variant daarop 
met meerdere liefhebbers is zeker niet uitgesloten.

Uiteraard blijven we je via de nieuwsbrief en via socialmedia 
het hele jaar door op de hoogte houden over de voortgang. 
Ons bevlogen redactieteam speurt het internet af om je te 
voorzien van leuke tips en inspiratie dus blijf ons zeker volgen.

KNIT&KNOT de Beurs: 
De Brei- en Haakdagen van het Zuiden

Ter informatie: KNIT&KNOT oktober 2020 gaat 
niet  door. De gekochte tickets blijven geldig voor 
een volgende keer. Bovendien is er een grote kans 
dat de organisatie van KNIT&KNOT gaat kijken naar  
alternatieven, zoals het KNIT&KNOT Verwennement 
(gehouden op 30 juni en 1 juli). Leuk om met,  
weliswaar slechts 30 personen, eindelijk weer 
eens ontspannen bij elkaar te zijn. Je lekker laten 
verwennen op een ‘all inclusive’ event. Helemaal 
veilig en volgens de regels van het coronaprotocol.

Volg KNIT&KNOT via social media: www.facebook.
com/KnitenknotDebeurs en www.instagram.com/
knitknotbeurs/  en : www.knitenknot.nl met leuke 
winacties en veel informatie en creatieve ideeën. 

Het team van KNIT&KNOT organiseert ook  
PaperPassion, het event voor Paperlovers,  
Koepelhal Tilburg. 
: www.paperpassion.nl en #LetSketchStarted!

4 - 5 - 6 
maart 2021

Zit niet stil en maak een 
van de bloemen met de 
haakpatronen op de site. 
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Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 8600

 

Volg ons ook op Facebook 
facebook.com/Paduatilburg 
 
Woensdag 16 september 
Yvonne Michiels 
Van 14.30 tot 16.30 uur. € 2,50 
 
Vrijdag 2 oktober 
John Desmares & Friends 
Van 14.30 tot 16.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vrijwilligers gezocht 
Voor de dinsdagochtend tussen 
9.30 en 12.00 uur zijn wij op zoek 
naar ondersteuning voor het koor 
en voor de donderdagochtend 
tussen 9.30 en 12.00 uur zijn we op 
zoek naar ondersteuning bij het 
schilderen.  

Lijkt het u leuk en wilt u meer 
informatie? Bel: 013 - 540 86 00 
of mail naar: 
e.swietkowiak@dewever.nl 

Overzicht vaste activiteiten 
U bent welkom om mee te doen met onze activiteiten, 

coronamaatregelen worden toegepast. 
 

Maandag: 
Wandelclub*, 10.00 tot 11.30 uur. 

Wijkbingo, 14.15 tot 16.00 uur, 
€ 5,- per bingokaart. 

Dinsdag: 
Koor*, 10.00 tot 11.30 uur. 

Woensdag: 
Gym*, 10.30 tot 11.30 uur. 

Donderdag: 
Schilderclub*, 10.00 tot 11.30 uur. 

Vrijdag: 
Hobbyclub*, 10.00 tot 11.30 uur. 

Zaterdag: 
Kerkdienst, 16.00 tot 17.00 uur. 

Zondag: 
Biljartgroep*, 14.30 uur. 

 

* Deelname activiteit € 2,50 per keer. 

Nieuwe activiteit 
 

Biljartgroep 
op zondagmiddag 

 
Voor meer informatie over 

deze activiteiten kunt u 
bellen naar 013 - 540 86 00 

 
 
 
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. 
 
Gezelschap en ondersteuning 
Vrijdagmorgen voor een koffie- 
uurtje in een huiskamer van  
9.30 tot 11.30 uur. 
 
Wilt u meer informatie over deze 
vrijwilligersfuncties bij Woonzorg-
centrum Joannes Zwijsen? Graag 
contact opnemen met vrijwilligers-
coördinator Anke Verdijk,  
013 549 26 00 

We hebben de zomervakantie afgesloten met Spaanse churros en sangria. Olé!

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.

 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 
 
Facebook 
Like onze Facebookpagina: 
fb.com/denherdgang  
 
Wij zijn actief op Facebook  
en posten daar geregeld een  
leuk bericht. 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. 

Deelname activiteiten? 
Mail naar Welzijnsmedewerker Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
Maandelijks ontvangt u dan de activiteitenkalender. 
 
Meedoenregeling 
Heeft u recht op de meedoenregeling? Deze kunt u 
gebruiken in Den Herdgang. Meer informatie  
via Claudi Olieslagers. 
 
BuurtBabbelBarbecue 
Op vrijdag 25 september vieren wij Burendag. Wij 
nodigen daarom onze buurbewoners uit voor een 
BuurtBabbelBarbecue. U bent welkom vanaf 15.00 uur. 
We drinken dan samen koffie met iets lekkers. 
Om 17.00 uur steken we de BBQ aan en verwennen we  
u met een lekker hapje (drankjes komen voor eigen 
rekening). Het is fijn als u zich zou kunnen en willen 
aanmelden, conform de richtlijnen van het RIVM. Dit  
kan via c.olieslagers@dewever.nl of via het restaurant.   
 
Activiteiten 
Op het moment dat deze kopij zijn deadline nadert, 
is helaas nog niet duidelijk hoe en welke activiteiten 
weer kunnen starten. Dit heeft te maken met het  
aantal mensen dat in de zaal mag (1,5 meter).  
 

Begin september (na de vakantietijd) gaan we weer 
kijken wat kan en mag. Een aantal kleinschalige dingen zijn 
weer opgestart. Ook bent u (mensen van buiten) welkom 

om ’s avonds weer te komen eten vanaf 17.00 uur.  
 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Dan  
kunt u contact opnemen met Claudi. Mensen met  
een welzijnspakket worden op de hoogte gebracht. 
 

Uiteraard bent u ook welkom  
om gewoon eens binnen te  
lopen voor een bakje koffie! 
Registratie verplicht.  

 De Wever

Diverse vacatures vrijwilligers 
Den Herdgang

Taakomschrijving:   
 ▪ helpen bij de maaltijden; 
 ▪ gastheer of gastvrouw in een huiskamer; 
 ▪ activiteiten begeleiden; 
 ▪ barwerkzaamheden ochtend of middag;
 ▪ meehelpen met koken voor een groep;
 ▪ een wandeling met iemand maken;
 ▪ spelletjes doen;
 ▪ zingen of muziek maken.

Werkdagen/tijden: 
In overleg.

Wat bieden wij:
Een gezellige werksfeer, waar jouw kwaliteiten 
gewaardeerd worden. Begeleiding en fijne samen- 
werking met collega’s en vrijwilligers.

Verdere informatie:
Heb je belangstelling?
Dan kun je 
contact 
opnemen 
met 
Leoni 
Hoogendoorn, 
coördinator 
vrijwilligerswerk, 
Den Herdgang.

Tel: 
013 583 18 60. 
Bereikbaar op 
woensdagochtend. 
We plannen 
dan een 
kennismaking in.

www.werkenbijdewever.nl/vrijwilligers
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                                Wijkcentra, musea en andere organisaties zijn weer open en er zijn diverse vrijwilligers weer actief in  
 de wijk met hun activiteiten. Maar door de coronamaatregelen is er nog steeds 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.

19: World Cleanup Day 
23: ‘De Plastic Werkplaats’14 upcycle-buurtfeest met        
                     o.a. de petflessen Botenbattle, het Spoorpark8 
        19.30u, Sander Nijnens-TilburgSans, hPP-SST3  
24: 11.00u, Start nieuw seizoen Filmclub, Cinecitta
25: 19.30u, De Enige de Echte Filmquiz, Cinecitta 
25 t/m 27: Dutch Game Marathon, Ontdekstion013
26: Burendag
27: 13.00u, Bingo, St. Aoda2
29: 12.00u, Samen eten, St. Aoda2
30: De Dag van Werken & Leren, BLenKM15 
Oktober
Begin okt.: Opening nw atrium en filmzalen, Cinecitta, zie p.1  
1 t/m 3: KNIT&KNOT Beurs12, Koepelhal, 4, 5, 6 mrt 2021
1 t/m 8: De Week van de Eenzaamheid
1, 5, 22: 09.30u, Ontspanning voor Hoofd en Lichaam, IMB1
   1: 14.30u, Start ontdekclub, ontdekstion013
        Nieuw dansseizoen, DanceMasters van Opstal
        Start KennisMakerijRevue online, BLenKM15
   2: 19.00u, Dine-In Cinema, Cinecitta   
   3: 10.00u, Informatie-ochtend Mindfulness, IMB1
        16.00u en 20.00u, Duurzaamheidconcert,     
                                          Cantiqua Concert, De Symfonie10
   4: 12.00u, BBQ met bingo, St. Aoda2
   7: 19.30u, Politiek Café-KBO Tilburg-Senior 5.0, hPP-SST3  
   9: 19.30u, Filmavond, De Poorten10
11: 13.00u, Bingo, St. Aoda2
14: 19.30u, Wilbert v Herwijnen-Pensioenakkoord, hPP-SST3
20: 12.00u, Samen eten met Lezing: testament, St. Aoda2
21: 19.30u, Tine vd Weyer-Holocaust monument, hPP-SST3
19 t/m 24: Herfstvakantie: 
Vanaf 11.00u, Ontdekactiviteiten, Ontdekstion01313
Mini-rondleiding, De Textielclub (6 - 12 jr),                                  
                                         Speur & Ontdek, TextielMuseum
22 t/m 25: 013 CIFF, Cinecitta

Woont u in de wijk maar heeft u een NEE-NEE-sticker en wilt u toch de wijkkrant lezen?  
Woont u buiten de wijk, maar vindt u de informatie in Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
interessant? En wilt u iedere uitgave lezen, 7 x per jaar? Dan kunt u:
j  de WTON-edities gratis ophalen bij de wijk- en woonzorgcentra en bij ondernemers  
      in de wijk, zie colofon p. 15. Uitgavedata in 2020: 28 oktober en 16 december.
k  zich ABONNEREN op de WTON. Per editie € 2,- per keer; per jaar € 14.-, vooruit te  
      betalen. U bent verzekerd dat u rond uitgavedatum de WTON bezorgd krijgt in uw brievenbus.  
l  de edities van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord gratis downloaden
      via de website : www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord

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 e-mail 
en u ontvangt verdere betaalinformatie.

 Agenda 

Abonneer, adverteer of steun de WTON

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail 
dan uw oplossing voor 6 oktober a.s. 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.
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 juli 2020 editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Irmgard van Himbergen.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Rikie Donders.
Goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Familie v.d. Langenberg.
Vanwege het grote aantal inzenders van de oplossing voor de juli-fotopuzzel van de Wijkkrant Tilburg  
Oud-Noord en omdat de redactie het leuk vindt deze keer iedereen te verblijden met een tas en pen, 
heeft de redactie besloten om bij alle inzenders een WTON-tas en een WTON-pen in de brievenbus  
te bezorgen: 
WTON-tas en een WTON-pen:  Cynthia van Stralendorff, Marijke Bazelmans, Marcia Bax, Andre van Bijnen,
Ria Cruijssen-van de Put, Sefa Heefer, Harry Heefer, Frank Staps, Anita de Groot, Annelies van Vugt, 
Frits Spijkers, Wout Arends, Anja de Beer, Bep Smeekens, Yvonne Jonkers, Dini Vos, José Santegoets, 
Cor Willemsen, Els Bruens, Clasien van Lent, Ton Schepens, Hans van de Leemput, Brigitte van Gestel.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad en/of inmiddels de prijs al ontvangen. Van harte gefeliciteerd! 

Vanaf € 12,- adverteren in de 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Download de advertentietarieven van de  
WTON websitepagina : 

persoonlijkekunstencreatie.nl/
wijkkrant-tilburg-oud-noord

Vervolg voorpagina.

Concert in het teken van duurzaamheid: “Het zal onze tijd wel duren…?”
In dit concert wil Cantiqua Concert aandacht vragen voor duurzaamheid op deze aarde. 
Hoe gaan we om met de schepping die ons is toevertrouwd. Naar aanleiding van dierendag 
(4 oktober) wordt stil gestaan bij Sint Franciscus, patroonheilige van zowel de dieren als 
van de planten. Het concert is opgebouwd uit een mix van liederen die (soms zijdelings) 
verwijzen naar het thema en prima aansluiten bij de ambities van Cantiqua Concert. 
Op het programma staan o.a.: Zonnelied - Arjan van Baest, Aarde, Deze  - Tom Löwenthal,  
I’ll make music - Karl Jenkins, Days of beauty - Ola Gjeilo. Ook worden enkele instrumentale 
werken uitgevoerd. De begeleiding wordt ingevuld door Gabrielka Clout op piano, en het 
Arthema Kwartet. Zowel koor als instrumentalisten staan onder leiding van Arjan van Baest.
Voor dit concert werkt Cantiqua Concert 
samen met het Franciscaans Studiecentrum. 
Namens het FSC zal aan de hand van de 
liedteksten, directeur Willem Marie Speelman 
de verbinding leggen met duurzaamheid. 
: www.franciscaans-studiecentrum.nl 
Ook deze keer weer werken we samen met 
de stichting Vier het Leven. Deze stichting 
organiseert culturele activiteiten voor 
ouderen (65+) die niet graag alleen op stap 
gaan. Zij worden thuis opgehaald door een 
gastheer of gastvrouw van Vier het Leven. 
Meer informatie via : www.4hetleven.nl

Concert zaterdag 3 oktober 2020, door Cantiqua Concert

Cantiqua Concert thema Duurzaamheid
 Zaterdag 3 oktober om 16.00 en  

om 20.00 uur in MFA De Symfonie, 
Eilenbergstraat 250, Tilburg

Toegangskaarten (op naam) à € 15,- 
zijn uitsluitend in de voorverkoop (dus 

niet aan de zaal) te verkrijgen via 
: kaartverkoopcantiqua@gmail.com  
en : www.cantiqua.nl/kaartverkoop

Voor meer informatie over de 
kaartverkoop kunt u contact opnemen 

met Lia de Kok : 06 55 77 87 87

Foto: Michaël Molenaar Oplossing juli: Op de foto staat de bovenste verdieping van het pand in 
de Koestraat rechts van 75 en links van 65. Daar zijn vlekken op 
geschilderd alsof ze van een koe zijn. Het appartementencomplex heet 
nu Tricolore. Volgens inzenders van de puzzel stond hier vroeger o.a. het  
pand van de Motorkoning en het COC. De redactie kan hier verder geen  
informatie over vinden.  

Foto: Michaël Molenaar

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          

Opgave september   

Vervolg voorpagina en pagina 5.
Door: Rinus van den Broek, CNGO
De oude Chinese geneeswijze wordt internationaal TCM genoemd. Dit  
staat voor Traditional Chinese Medicine. Het is een geneeswijze die door  
de World Health Organization (WHO) officieel is erkend en nu in vele  
honderden landen over de wereld wordt gebruikt. 
De traditionele Chinese geneeswijze bestaat uit acupunctuur, de bewegingsleer qigong, 
de massage Tuina en de Chinese voedings- en kruidenleer. Wij noemen het alternatieve 
geneeswijze, maar in China en vele andere oosterse landen is het gewone reguliere geneeswijze. 
Ook nu, bij de bestrijding van corona en de gevolgen daarvan, gebruiken ze in moderne oosterse 
ziekenhuizen hun oude geneeswijze. Zo konden we op tv zien dat zowel het personeel als 
patiënten van ziekenhuizen in Wuhan qigong deden. Qigong bestaat uit eenvoudige oefeningen die 
aandachtig en rustig op het ritme van de ademhaling worden gedaan. De oefeningen verbeteren 
de zuurstofopname en de algehele circulatie in het lichaam. Ze verhogen de weerstand, zorgen 
voor een betere bloedcirculatie, verminderen stress en zorgen voor een sneller herstel na ziekte. 

Verbluffende resultaten met qigong
In de Chinese ziekenhuizen gebruiken ze een qigong-serie die de therapeuten 
die we in ons centrum opleiden ook gebruiken bij het verminderen van  
ernstige longklachten zoals COPD, astma en longemfyseem. Bij zwakte, als  
men lang aan de beademing heeft gelegen, kan men deze oefenserie ook  
zittend op een stoel doen. 
De resultaten bij dagelijks oefenen zijn verbluffend: al snel een betere 
conditie, een terugwinning van mobiliteit, minder benauwdheid of hoesten 
tot aan volledige afwezigheid daarvan. Qigong wordt in China dan ook gezien  
als de meest effectieve bewegingsleer voor een betere weerstand en een  
sterk immuun systeem. Daar komt bij dat het eenvoudig te leren is voor  
senioren. Al direct voel je dat het heerlijk is om te doen en al na een paar  
lessen ervaar je de positieve werking in het lichaam.

Meedoen? Profiteer van onze speciale acties op onze open dag op 13 september. 

Eeuwenoude geneeswijze helpt bij infectieziekten

De agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt zorgvuldig samengesteld. Het is echter geen volledige agenda van 
Oud-Noord. Om missers te voorkomen: check bij de organisatie van de betreffende activiteit.
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten en met de coronamaatregelen kan het zijn dat u zich moet aanmelden!
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden activiteiten: inloophuismiddenbrabant.nl of info@inloophuismiddenbrabant.nl  
             De activiteiten van het Inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. 
2St. Aoda = Activiteiten Stichting Alleen op deze aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden en kosten: 
                    alleenopdezeaarde.nl  I.v.m. corona bij opgeven gelijk betalen, ook voor de bingo en graag bij verhindering afbellen.      
                    Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02 of 013 591 27 04 
3SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A. Aanmelden en kosten:  info@stadstuintheresia.nl, stadstuintheresia.nl
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.fb.com/DeNieuweJordaan  5Film De Poorten10  6www.hall-fame.nl 
7Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, kunstmaan.nl    8spoorparktilburg.nl  
Contactgegevens adverteerdende ondernemers zie p. 15: 9Woonzorgcentra dewever.nl en p. 12 en 13  
10Wijkcentra contactgegevens zie contourdetwern.nl, ContourdeTwern p. 16 en zie de wijk Facebookpagina's p. 15
11deevenementenlijn.nl   12paperpassion.nl/knitenknot.nl  13ontdekstation013.nl  14schonstewijk.nl  
15BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in de LocHal

Mail al uw vragen over adverteren, abonnementaanvraag of aankoop WTON-tas en/of 
WTON-pen naar de redactie, Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com  
en de (betalings)gegevens worden naar u opgestuurd.

: www.cngo.nl

EXPOSITIES
Arthouse Cinema Cinecitta: U kunt dagelijks al vanaf 
11.00u naar bijzondere films, koop uw kaarten online
TextielMuseum: 13 sep, vanaf 12.00u met een 
entreeticket gratis activiteiten tijdens Open 
Monumentendag. Vanaf 26 sep.: maak je eigen 
designer knitwear. Exposities TM: t/m 17 jan 2021,  
Pronkstukken-Tafeldamast van Art Nouveau tot  
Amsterdamse School; t/m 13 juni 2021, Rode draden- 
Oude en nieuwe verhalen in kunst en design. 
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend      
                                   kaajbaandexpositie, wijk Theresia
Koffie en een praatje:  Huiskamer Kasteel Noord,  
Orangerie 14, ma-do-vr 10.00 -16.00u, di 10.00 -12.00u
September
Weer activiteiten in het IMB1, alleen op afspraak!  en  
Lezingen hetPaviljoen Podium SST3, aanmelden via mail,  
max. 20 pers.!

10: 10.00u, Start Taalclub, De Poorten10
       18.00u, Countdown to 013 CIFF, Cinecitta
12 en 13: Open Monumentendag 
12: 10.00u, Start cursus tekenen- 
                                schilderen jongeren, Studio Xplo
13: 09.00u, MEGA rommelmarkt, ’t Laar11 
       10.00u, Open dag, CNGO
14: 10.00u, Workshop tekenen-wekelijks, IMB1
        19.30u, Je partner heeft kanker maar hoe gaat  
                                                                        het met jou, IMB1
15: 09.45u, Reis Nijmegen, St. Aoda2
       20.00u, Mans Genoeg, Feniks, BLenKM15 
16: 14.30u, Boten bouwen, ontdekstion01313
       19.00u en 21.00u, Boekvoorstelling       
                           De Knikkers van Qadir, BLenKM15
17 en 21: 09.30u, Ontspanning v. Hoofd en Lichaam, IMB1
17:  19.30u, TIAFF live en online, Cinecitta
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Colofon 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de 
krant voor de wijken: Loven-Besterd, 
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt-Bouw-
meesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 7 keer 
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van Oud-Noord.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede 
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing 
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis. 
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.  

Nee-Nee-sticker of niet wonend in de wijk Oud-Noord?  
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. 
Of abonneer u op de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Eerstvolgende uitgave en deadline artikelen:

*Download: advertentietarieven, jaaruitgavedata 
en planning, artikelvoorwaarden,  of alle edities
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton 
Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorg- 
klachten 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.

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

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2020* Deadline artikelen*
Wo. 28 oktober Di. 6 oktober
Wo. 16 december Di. 24 november

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

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

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

Drukker

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

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

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

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

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     

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

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

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

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

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

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

Peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 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/kleintje-monopole

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

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

Lederwaren

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

            fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Maatschappelijke organisaties

KrisjKrasjKresj en Schalmei
Smidspad 76A                               013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
              www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Kinderdagverblijf KIEK      013 822 89 28
Berlagehof 74-75                         06 27 01 42 44
info@kdvkiek.nl                                  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

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

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 

Personeel
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

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

Kantoor- werk- en winkelruimte
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

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

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 

DeWeverTilburg

DanceMasters van Opstal
Tilburg: Koestraat 28                     013  542 20 68
Berkel-Enschot: Burg. Brendersstraat 3  
www.dansvanopstal.nl              013  889 82 22Winkellint Besterd

Winkel-, werk- en kantoorruimte
info@korvel-besterd.nl
                                           www.korvel-besterd.nl

Arthouse Cinema Cinecitta
Iedere dag bijzondere films, koop uw kaarten online
Willem II straat 29                     085 902 29 96
info@cinecitta.nl                        www.cinecitta.nl

Ristobar Cinecitta
(H)eerlijke verse gerechten
Willem II straat 29                    085 902 29 97
info@cinecitta.nl       www.cinecitta.nl/ristobar

Drukkerij Habé                
Zilverlindestraat 2 A                  013 542 37 35
Ma-Vr 08.00-17.00 Za-Zo gesloten
info@drukkerijhabe.nl    www.drukkerijhabe.nl

Monuta Tom van Dijk 
Karel Boddenweg 7                    013 822 65 27
info@monutatomvandijk.nl
                                   www.monutatomvandijk.nl

Uw Pedicure Joyce
Lovensestraat 145                           06 12 62 06 53
joyce.cools@hotmail.com
                                       www.uwpedicurejoyce.nl

Knit&Knot, Koepelhal:    4, 5, 6 maart 2021                  
Info@knitenknot.nl                www.knitenknot.nl
PaperPassion, Koepelhal  
info@paperpassion.nl          www.paperpassion.nl

Wijkraden
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Waarom zou een welzijnsorganisatie een 
sportactiviteit organiseren terwijl er ook 
sportscholen zijn waar mensen naartoe 
kunnen? 

“Niet iedereen gaat zomaar naar de 
sportschool. Maar vindt het wel � jn om lekker 
te bewegen en dat met elkaar te doen. Sporten 
verbindt mensen met elkaar en dat is precies 
wat wij als ContourdeTwern doen”, vertelt 
Jannie Haverkamp. Jannie werkt als sociaal 
werker vanuit wijkcentrum Het Spoor en is zelf 
enthousiast hardloper. “Sporten in een groep 
zorgt voor een band. Je hebt allemaal eenzelfde 
doel en interesse. Hier komt contact uit voort. 
Het feit dat er na de eerste les al werd gevraagd: 
waar is de ko�  e? zegt genoeg.”

Op 16 juli was de eerste les op het grasveldje 
aan de Arke Noëstraat. Ondanks de regen 
en kou kwamen er toch zeven mensen op af. 
Fysiotherapeut Lucien had een leuke training 
voorbereid met spieroefeningen, stukjes 

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.

Meer groen, eigen groenten en bloemen en 
een � jne sfeer. Dat wilden de bewoners van 
de Irenehof. Sinds 2017 staan er hierdoor 
acht moestuinbakken in de Nassaustraat. 

Bewoners hebben deze zelf in elkaar gezet, zo-
dat ze zelf groenten en bloemen kunnen zaaien 
en verbouwen. Voorheen stonden er gemeen-
telijke struiken die vernield werden. Dat zag er 
verloederd uit. Maar nu ziet het er prachtig uit. 
En wordt er niets meer vernield.

joggen en tennissen in tweetallen. Dit zorgde al 
gelijk voor hilariteit en een groepsgevoel. Twee 
nieuwsgierige wijkbewoners kwamen een 
kijkje nemen, zij sluiten zich een volgende keer 
zeker aan. Natascha Verhaaren, wijkmanager 
van de gemeente: “Wat een leuk initiatief. Als 
dit in mijn eigen buurt zou zijn, zou ik zeker 
meedoen.”

Enthousiaste deelnemers
Ook Rezi, de dame op de foto, is enthousiast; 
“Het is � jn dat het in de buurt is en buiten in 
plaats van binnen. We hebben een leuk groepje 
en Lucien is een leuke en sociale trainer. Het 
kopje ko�  e na de les wordt gewaardeerd en 
de contributie (€ 2,50) is goed te betalen. Fijn 
ook dat je nergens aan vastzit, zoals bij een 
sportschool. Ik ga dit vaker doen!” 

Lekker buiten
De trainingen zijn altijd buiten. Dit maakt het 
laagdrempelig en lekker in de buurt. Het maakt 
niet uit wat je niveau is. Of je al jaren niets hebt 

Moestuinbakken in de wijk Nassau

gedaan of juist al wat ervaring hebt; iedereen 
is welkom. Zien bewegen doet bewegen. 
“We hopen dan ook dat de groep steeds 
groter wordt en dat men elkaar aansteekt op 
de positieve manier. Voor de zomer hebben 
mensen door corona lang binnen moeten 
blijven. Daar is men wel klaar mee. En zeker nu 
het weer lekker weer is willen mensen steeds 
meer naar buiten, actief bezig zijn. Maar wel op 
een veilige manier. Buiten sporten is de meest 
veilige en gezellige manier van samen ervoor 
gaan.”

Meedoen? 
Bent u 50 jaar of ouder en wilt u ook mee 
sporten in de buitenlucht? U bent van harte 
welkom! U kunt contact opnemen met sociaal 
werker Jannie Haverkamp via tel: 06 264 71 168 
of janniehaverkamp@contourdetwern.nl. De 
eerste 2 lessen zijn gratis en daarna € 2,50. Meer 
informatie over Golden Sports kunt u vinden op 
www.goldensports.nl. 

“Het is zo leuk om dit in je eigen straat te heb-
ben”, vertelt een bewoonster van de � at. “Er is 
meer contact ontstaan tussen de bewoners uit 
de � ats en de twee ho� es. We wisselen en delen 
de groenten van verschillende culturen met el-
kaar. Maar we geven het ook weg aan mensen 
die het niet breed hebben. De sfeer is echt ge-
zelliger geworden. Bewoners die aan het tuinie-
ren zijn, kletsen met elkaar en raken in gesprek 
met voorbijgangers.” Men is zo blij met de bak-
ken dat er deze zomer extra zijn geplaatst. 

Leerlingen helpen mee
Niet alleen bewoners zorgen voor de bakken. 
Ook groep 3 en 4 van basisschool De Vijf Hoe-
ven doen mee. Zij hebben vanaf het begin van 
dit schooljaar gezorgd voor vier moestuinbak-
ken in de wijk. Een erg leerzaam project waarbij 
de kinderen leren groenten, fruit en kruiden te 
verbouwen. De reacties van de kinderen zijn 
duidelijk: “Je leert verschillende planten kennen 
en zelfs dat je planten kunt eten, zoals munt en 
sla”, vertelt Mohamed. Ook Noa is enthousiast: 
“Ik vond het leuk dat we twee soorten sla had-
den geplukt en dat we ze allebei mochten proe-
ven. Er zat wel verschil in, de ene vond ik niet zo 
lekker die was heel sterk en de andere vond ik 
wel lekker.”

Moestuin voor je eigen deur in de straat? Het 
zorgt voor lekker gezond eten, mooie bloemen 
en een gezellige sfeer. Zou je graag meer willen 
weten over dit project? Of zou je ook wel een 
bak in je straat willen? Shirley van den Broek kan 
er je meer over vertellen. Je kunt haar mailen: 
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl.

Taalclub 

Wilt u graag goed Nederlands leren 

spreken, schrijven en lezen? Bent u bezig 

met inburgering en wilt u extra hulp? Of 

woont u al jaren in Nederland, maar wilt u 

de Nederlandse taal beter spreken? Iedere 

donderdagochtend is er de Taalclub in de 

Poorten, van 9.00 - 10.30 uur. We starten 

10 september weer. Meer info? Neem 

contact op met Shirley via mail 

shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

of telefonisch 013 464 92 10.

Huiskamer

De Huiskamer mag weer open! Woont 

u in Kasteel Noord? Kom eens langs bij 

Orangerie 14. Openingstijden: maandag, 

donderdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 

uur. Dinsdag open van 10.00 - 12.00 uur. 

Vrijwilligerswerk

Lijkt het u leuk vrijwilligerswerk te 

gaan doen? Op de vacaturebank (www.

vrijwilligerstilburg.nl) staan meer dan 300 

vacatures. Vindt u het � jn geholpen te 

worden bij uw zoektocht? Neem contact 

op met Babiche Klijs via mail 

babicheklijs@contourdetwern.nl 

of telefonisch 06 235 61 638.

Wil jij je talenten ontwikkelen of 
met een gaaf idee aan de slag?
Weet jij nog niet zo goed wat je leuk vindt? 

Of zie jij je toekomst al helemaal voor je? 

Wij helpen je in 12 weken om te ontdekken 

wat je talenten zijn en laten ze groeien. Of 

je nu op de middelbare school zit of net 

klaar bent met je opleiding, we gaan graag 

samen met jou aan slag! 

Ga naar:     Nextup.nl

Sport zorgt voor verbinding

DEELNAME 
IS GRATIS
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zeker aan. Natascha Verhaaren, wijkmanager 
van de gemeente: “Wat een leuk initiatief. Als 
dit in mijn eigen buurt zou zijn, zou ik zeker 
meedoen.”

Enthousiaste deelnemers
Ook Rezi, de dame op de foto, is enthousiast; 
“Het is � jn dat het in de buurt is en buiten in 
plaats van binnen. We hebben een leuk groepje 
en Lucien is een leuke en sociale trainer. Het 
kopje ko�  e na de les wordt gewaardeerd en 
de contributie (€ 2,50) is goed te betalen. Fijn 
ook dat je nergens aan vastzit, zoals bij een 
sportschool. Ik ga dit vaker doen!” 

Lekker buiten
De trainingen zijn altijd buiten. Dit maakt het 
laagdrempelig en lekker in de buurt. Het maakt 
niet uit wat je niveau is. Of je al jaren niets hebt 

Moestuinbakken in de wijk Nassau

gedaan of juist al wat ervaring hebt; iedereen 
is welkom. Zien bewegen doet bewegen. 
“We hopen dan ook dat de groep steeds 
groter wordt en dat men elkaar aansteekt op 
de positieve manier. Voor de zomer hebben 
mensen door corona lang binnen moeten 
blijven. Daar is men wel klaar mee. En zeker nu 
het weer lekker weer is willen mensen steeds 
meer naar buiten, actief bezig zijn. Maar wel op 
een veilige manier. Buiten sporten is de meest 
veilige en gezellige manier van samen ervoor 
gaan.”

Meedoen? 
Bent u 50 jaar of ouder en wilt u ook mee 
sporten in de buitenlucht? U bent van harte 
welkom! U kunt contact opnemen met sociaal 
werker Jannie Haverkamp via tel: 06 264 71 168 
of janniehaverkamp@contourdetwern.nl. De 
eerste 2 lessen zijn gratis en daarna € 2,50. Meer 
informatie over Golden Sports kunt u vinden op 
www.goldensports.nl. 

“Het is zo leuk om dit in je eigen straat te heb-
ben”, vertelt een bewoonster van de � at. “Er is 
meer contact ontstaan tussen de bewoners uit 
de � ats en de twee ho� es. We wisselen en delen 
de groenten van verschillende culturen met el-
kaar. Maar we geven het ook weg aan mensen 
die het niet breed hebben. De sfeer is echt ge-
zelliger geworden. Bewoners die aan het tuinie-
ren zijn, kletsen met elkaar en raken in gesprek 
met voorbijgangers.” Men is zo blij met de bak-
ken dat er deze zomer extra zijn geplaatst. 

Leerlingen helpen mee
Niet alleen bewoners zorgen voor de bakken. 
Ook groep 3 en 4 van basisschool De Vijf Hoe-
ven doen mee. Zij hebben vanaf het begin van 
dit schooljaar gezorgd voor vier moestuinbak-
ken in de wijk. Een erg leerzaam project waarbij 
de kinderen leren groenten, fruit en kruiden te 
verbouwen. De reacties van de kinderen zijn 
duidelijk: “Je leert verschillende planten kennen 
en zelfs dat je planten kunt eten, zoals munt en 
sla”, vertelt Mohamed. Ook Noa is enthousiast: 
“Ik vond het leuk dat we twee soorten sla had-
den geplukt en dat we ze allebei mochten proe-
ven. Er zat wel verschil in, de ene vond ik niet zo 
lekker die was heel sterk en de andere vond ik 
wel lekker.”

Moestuin voor je eigen deur in de straat? Het 
zorgt voor lekker gezond eten, mooie bloemen 
en een gezellige sfeer. Zou je graag meer willen 
weten over dit project? Of zou je ook wel een 
bak in je straat willen? Shirley van den Broek kan 
er je meer over vertellen. Je kunt haar mailen: 
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl.

Taalclub 

Wilt u graag goed Nederlands leren 

spreken, schrijven en lezen? Bent u bezig 

met inburgering en wilt u extra hulp? Of 

woont u al jaren in Nederland, maar wilt u 

de Nederlandse taal beter spreken? Iedere 

donderdagochtend is er de Taalclub in de 

Poorten, van 9.00 - 10.30 uur. We starten 

10 september weer. Meer info? Neem 

contact op met Shirley via mail 

shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

of telefonisch 013 464 92 10.

Huiskamer

De Huiskamer mag weer open! Woont 

u in Kasteel Noord? Kom eens langs bij 

Orangerie 14. Openingstijden: maandag, 

donderdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 

uur. Dinsdag open van 10.00 - 12.00 uur. 

Vrijwilligerswerk

Lijkt het u leuk vrijwilligerswerk te 

gaan doen? Op de vacaturebank (www.

vrijwilligerstilburg.nl) staan meer dan 300 

vacatures. Vindt u het � jn geholpen te 

worden bij uw zoektocht? Neem contact 

op met Babiche Klijs via mail 

babicheklijs@contourdetwern.nl 

of telefonisch 06 235 61 638.

Wil jij je talenten ontwikkelen of 
met een gaaf idee aan de slag?
Weet jij nog niet zo goed wat je leuk vindt? 

Of zie jij je toekomst al helemaal voor je? 

Wij helpen je in 12 weken om te ontdekken 

wat je talenten zijn en laten ze groeien. Of 

je nu op de middelbare school zit of net 

klaar bent met je opleiding, we gaan graag 

samen met jou aan slag! 

Ga naar:     Nextup.nl

Sport zorgt voor verbinding

DEELNAME 
IS GRATIS

Waarom zou een welzijnsorganisatie een 
sportactiviteit organiseren terwijl er ook 
sportscholen zijn waar mensen naartoe 
kunnen? 

“Niet iedereen gaat zomaar naar de 
sportschool. Maar vindt het wel � jn om lekker 
te bewegen en dat met elkaar te doen. Sporten 
verbindt mensen met elkaar en dat is precies 
wat wij als ContourdeTwern doen”, vertelt 
Jannie Haverkamp. Jannie werkt als sociaal 
werker vanuit wijkcentrum Het Spoor en is zelf 
enthousiast hardloper. “Sporten in een groep 
zorgt voor een band. Je hebt allemaal eenzelfde 
doel en interesse. Hier komt contact uit voort. 
Het feit dat er na de eerste les al werd gevraagd: 
waar is de ko�  e? zegt genoeg.”

Op 16 juli was de eerste les op het grasveldje 
aan de Arke Noëstraat. Ondanks de regen 
en kou kwamen er toch zeven mensen op af. 
Fysiotherapeut Lucien had een leuke training 
voorbereid met spieroefeningen, stukjes 

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.

Meer groen, eigen groenten en bloemen en 
een � jne sfeer. Dat wilden de bewoners van 
de Irenehof. Sinds 2017 staan er hierdoor 
acht moestuinbakken in de Nassaustraat. 

Bewoners hebben deze zelf in elkaar gezet, zo-
dat ze zelf groenten en bloemen kunnen zaaien 
en verbouwen. Voorheen stonden er gemeen-
telijke struiken die vernield werden. Dat zag er 
verloederd uit. Maar nu ziet het er prachtig uit. 
En wordt er niets meer vernield.

joggen en tennissen in tweetallen. Dit zorgde al 
gelijk voor hilariteit en een groepsgevoel. Twee 
nieuwsgierige wijkbewoners kwamen een 
kijkje nemen, zij sluiten zich een volgende keer 
zeker aan. Natascha Verhaaren, wijkmanager 
van de gemeente: “Wat een leuk initiatief. Als 
dit in mijn eigen buurt zou zijn, zou ik zeker 
meedoen.”

Enthousiaste deelnemers
Ook Rezi, de dame op de foto, is enthousiast; 
“Het is � jn dat het in de buurt is en buiten in 
plaats van binnen. We hebben een leuk groepje 
en Lucien is een leuke en sociale trainer. Het 
kopje ko�  e na de les wordt gewaardeerd en 
de contributie (€ 2,50) is goed te betalen. Fijn 
ook dat je nergens aan vastzit, zoals bij een 
sportschool. Ik ga dit vaker doen!” 

Lekker buiten
De trainingen zijn altijd buiten. Dit maakt het 
laagdrempelig en lekker in de buurt. Het maakt 
niet uit wat je niveau is. Of je al jaren niets hebt 

Moestuinbakken in de wijk Nassau

gedaan of juist al wat ervaring hebt; iedereen 
is welkom. Zien bewegen doet bewegen. 
“We hopen dan ook dat de groep steeds 
groter wordt en dat men elkaar aansteekt op 
de positieve manier. Voor de zomer hebben 
mensen door corona lang binnen moeten 
blijven. Daar is men wel klaar mee. En zeker nu 
het weer lekker weer is willen mensen steeds 
meer naar buiten, actief bezig zijn. Maar wel op 
een veilige manier. Buiten sporten is de meest 
veilige en gezellige manier van samen ervoor 
gaan.”

Meedoen? 
Bent u 50 jaar of ouder en wilt u ook mee 
sporten in de buitenlucht? U bent van harte 
welkom! U kunt contact opnemen met sociaal 
werker Jannie Haverkamp via tel: 06 264 71 168 
of janniehaverkamp@contourdetwern.nl. De 
eerste 2 lessen zijn gratis en daarna € 2,50. Meer 
informatie over Golden Sports kunt u vinden op 
www.goldensports.nl. 

“Het is zo leuk om dit in je eigen straat te heb-
ben”, vertelt een bewoonster van de � at. “Er is 
meer contact ontstaan tussen de bewoners uit 
de � ats en de twee ho� es. We wisselen en delen 
de groenten van verschillende culturen met el-
kaar. Maar we geven het ook weg aan mensen 
die het niet breed hebben. De sfeer is echt ge-
zelliger geworden. Bewoners die aan het tuinie-
ren zijn, kletsen met elkaar en raken in gesprek 
met voorbijgangers.” Men is zo blij met de bak-
ken dat er deze zomer extra zijn geplaatst. 

Leerlingen helpen mee
Niet alleen bewoners zorgen voor de bakken. 
Ook groep 3 en 4 van basisschool De Vijf Hoe-
ven doen mee. Zij hebben vanaf het begin van 
dit schooljaar gezorgd voor vier moestuinbak-
ken in de wijk. Een erg leerzaam project waarbij 
de kinderen leren groenten, fruit en kruiden te 
verbouwen. De reacties van de kinderen zijn 
duidelijk: “Je leert verschillende planten kennen 
en zelfs dat je planten kunt eten, zoals munt en 
sla”, vertelt Mohamed. Ook Noa is enthousiast: 
“Ik vond het leuk dat we twee soorten sla had-
den geplukt en dat we ze allebei mochten proe-
ven. Er zat wel verschil in, de ene vond ik niet zo 
lekker die was heel sterk en de andere vond ik 
wel lekker.”

Moestuin voor je eigen deur in de straat? Het 
zorgt voor lekker gezond eten, mooie bloemen 
en een gezellige sfeer. Zou je graag meer willen 
weten over dit project? Of zou je ook wel een 
bak in je straat willen? Shirley van den Broek kan 
er je meer over vertellen. Je kunt haar mailen: 
shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl.

Taalclub 

Wilt u graag goed Nederlands leren 

spreken, schrijven en lezen? Bent u bezig 

met inburgering en wilt u extra hulp? Of 

woont u al jaren in Nederland, maar wilt u 

de Nederlandse taal beter spreken? Iedere 

donderdagochtend is er de Taalclub in de 

Poorten, van 9.00 - 10.30 uur. We starten 

10 september weer. Meer info? Neem 

contact op met Shirley via mail 

shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

of telefonisch 013 464 92 10.

Huiskamer

De Huiskamer mag weer open! Woont 

u in Kasteel Noord? Kom eens langs bij 

Orangerie 14. Openingstijden: maandag, 

donderdag en vrijdag van 10.00 - 16.00 

uur. Dinsdag open van 10.00 - 12.00 uur. 

Vrijwilligerswerk

Lijkt het u leuk vrijwilligerswerk te 

gaan doen? Op de vacaturebank (www.

vrijwilligerstilburg.nl) staan meer dan 300 

vacatures. Vindt u het � jn geholpen te 

worden bij uw zoektocht? Neem contact 

op met Babiche Klijs via mail 

babicheklijs@contourdetwern.nl 

of telefonisch 06 235 61 638.

Wil jij je talenten ontwikkelen of 
met een gaaf idee aan de slag?
Weet jij nog niet zo goed wat je leuk vindt? 

Of zie jij je toekomst al helemaal voor je? 

Wij helpen je in 12 weken om te ontdekken 

wat je talenten zijn en laten ze groeien. Of 

je nu op de middelbare school zit of net 

klaar bent met je opleiding, we gaan graag 

samen met jou aan slag! 

Ga naar:     Nextup.nl

Sport zorgt voor verbinding

DEELNAME 
IS GRATIS


