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Natuurlijk wel. Sinterklaas en zijn pieten komen ook dit jaar weer
naar Tilburg. De cadeautjes liggen op de boot op weg naar Nederland.
Maar Sinterklaas ontmoeten zal in deze tijd wat moeilijker zijn. De vele vrijwilligers in
de wijk zijn nog in overleg om ook dit jaar voor de kinderen een leuk feest te
organiseren. Hoe? Dat is i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen nog de vraag. Check
voordat u ergens naar toe wilt even bij de organiserende organisatie.

Zou de goede Sint wel komen?

Ondanks alles wordt er veel georganiseerd in de wijk. Veel buiten, zoals met Halloween
een spook-/speurtocht, of loop de schônste wijk schilderingenroute.
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Voelt u zich eenzaam? Maak contact met anderen.
Probeer de online training ‘Meer Contact’ van de Stadstuin Theresia, maak vrienden bij
Feniks of adopteer een hondje bij de Tigerfoundation. Denk en help mee met de wijkraden. Wijkraad Loven-Besterd kan nog bestuurs- en panelleden gebruiken.
Meer actie in de wijk, zie pagina 2 t/m 6 en de kinderpagina 12 t/m 13
Bent u creatief bezig? U mag uw ‘kunst’ tentoonstellen in de etalages van de winkeliers op
de Besterd. Zoekt u nog inspiratie? Ga naar de gratis Try-out dag bij Studio Xplo. Of gaat u
naar de tentoonstelling Gedachtespinsels? Pas geopend in het TextielMuseum.
Meer ondernemers op pagina 7 t/m 11

Versier uw raam met Halloween en doe mee met de wedstrijd
zie pagina 12
van de activiteitengroep De Nieuwe Jordaan
Norovirus, Ebola, SARS, MERS, Q-koorts, COVID-19... en daar zal het niet bij blijven!

Maak je weerstand sterk met Qigong!
De meest effectieve bewegingsleer in de wereld,
gemakkelijk te leren, ook door senioren en
bovendien heerlijk om te doen!
Groeseindstraat 91 5014 LV Tilburg • Bekijk het programma op www.cngo.nl

LANETTE Clinics
ææ  huidverjonging

Of de gedeeltelijke lockdown zal worden aangescherpt of juist versoepeld, zal de toekomst
leren. Houdt u zich zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen. Mondkapjes zijn hip en in
de mode, koop ze bij het TextielMuseum. Probeer te genieten, en we zien elkaar graag
gezond weer terug met de feestelijke Kersteditie.
PS: Word ‘vriend’ van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.
Kijk voor meer informatie op pagina 14

Stichting Stadstuin Theresia

Tijden veranderen, maar een heerlijk nostalgisch
gevoel vindt u nog steeds op zondag in Stadstuin
Theresia. Op het menu staat doperwten-courgettesoep met chorizo en crème fraîche, een broodje,
yoghurt met slagroom en bosvruchten en een
appeltje. Overheerlijk én vers bereid door Henk.

Meer mensen leren kennen in de buurt

ææ  afslankmethoden

Deelnemers aan de

Online training ‘Meer Contact’

ææ  figuurcorrecties

van Stadstuin Theresia leren zich
prettiger te voelen in nieuwe sociale
situaties en leren zo wat zij zélf kunnen
doen om meer contact te krijgen.

ææ  huid- en haarverbetering
ææ  haargroeistimulaties
ææ  nagelverzorging

Vacatures bij de Wijkraad Loven-Besterd:

Clinics

Bestuursleden: voor het besturen van de Wijkraad Loven-Besterd.
Panelleden: organiseren van incidentele activiteiten en andere ideeën vormgeven.

is een professioneel
cosmetisch specialist voor
al uw cosmetische huiden lichaamsproblemen.
Wij werken uitsluitend met
CE-gekeurde producten
en CE- & FDAgoedgekeurde apparatuur.

Meer info via : info@loven-besterd.nl
Meer wijkraad Loven-Besterd zie pagina 2

Tapijttegelhuis Tilburg

vanaf € 1,95

uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen
en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

Kom naar onze Pre Christmas shopping
op 26 november van 13.00 tot 16.00 uur.
Op uw aankopen krijgt u 50% korting en deze worden door ons als cadeau verpakt.

013 7857587

w w w.lane t t e .e u

• Kamerbreed tapijt

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

v.a.

• PVC
• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

“De goedkoopste op het gebied van
compatible inktcartridges”

€ 280,-

Uw PVC-vloer
incl. leggen
bij ons
gegarandeerd
de
laagste prijs!

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

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Canon
multipack vanaf € 24,95
+ 1 patroon naar keuze gratiS

SECONDLI FE

• Tapijttegels,

Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen voor uw

Sint Pieterspark 69

9

Altijd de laagste prijs!!

Voor jong en oud, man en vrouw
LANETTE

Wilt u het nostalgische gevoel ervaren op
zondag om 12.30 uur? Neem dan contact
op met Lena Janbroers : 06 51 12 69 63
of : info@stadstuintheresia.nl. Wij
kunnen u informeren of de soep wel wordt
gemaakt i.v.m. de coronamaatregelen.
Ook is het aantal plaatsen daardoor
beperkt: aanmelden verplicht.
Kosten: € 4,- voor lunch, koffie en thee.

Meer Stadstuin Theresia: pagina 3 en kinderpagina 12

ææ  kapsalon

LANETTE

Nostalgisch lunchen

Kent u het nog?
De ‘zondagen van vroeger’, toen er na de
kerkdienst soep en pudding op het menu stond.

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 17 50 32 55
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com
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Thuis in
Theresia

november/december 2020

Activiteiten in de wijk(centra)

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...)

Bekijk het ook
en doe mee:
via uw
computer.

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

Wijkraad

Hallo,
Bijkletsen op afstand
Door: Marion Brangers-Vermeer
Laatst dacht ik: wat kan ik zoal doen in deze rare tijd? Na even m’n
hersens gekraakt te hebben, kwam er al een antwoord: waarom ga je niet eens een keer
bij een aantal kennissen en vrienden van vroeger langs? Dat was nog niet zo gek, want
het weer was lekker, zonnetje, windje, plus vrij rustig op de weg. Zo ben ik heel Tilburg
door gescootmobield. In elke buurt kende ik wel iemand. Soms zaten ze gezellig voor
het huis, of zaten ze aan tafel lekker te eten, dan belde ik netjes aan en vroeg op een
flinke afstand hoe het met hen ging.
Zo kwam ik bij ouwe buurtjes terecht in de Van Vessemstraat. Ik stond nog niet voor het
raam of de buurman kwam naar buiten gevlogen: ‘Héé buuffie, wat leuk, hoe is het?’
Ik was laaiend enthousiast door zijn aanval van empathie, maar zijn verhaal was minder
leuk. Hij vertelde dat zijn vrouw (ze kwam niet naar buiten) heel veel tia’s gehad heeft.
Dat was slikken. Na geruststellende woorden, kushandjes en zwaaien naar zijn vrouw,
nam ik afscheid en reed weer verder.

hoe gaat
het met je?

Op naar de volgende persoon op mijn lijstje: een oude schoolvriendin, die nog steeds in dezelfde straat woont als toen we
regelmatig met elkaar optrokken. We hebben nog wel contact
via Facebook, maar nu dacht ik, laat ik haar maar eens in
levende lijve opzoeken. Haar man had al bijna veertig jaar
geleden samen met hun zoon een verblijf bij het huis geknutseld.
Het is een geweldige, levensgrote aanbouw; er kan gebarbecued worden met wel vijftien
mensen, er zit een professionele keuken in, een sjieke bar, romantische verlichting en een
mooi ingedeelde hoek voor het kleinkind. Nu nog een biljart, zei ik tegen Frans, dan kan
ik jullie elke week opzoeken als er betere tijden zijn, en we elkaar weer mogen
‘aanvliegen’ als iemand verliest.
Na een uurtje op afstand bijgekletst te hebben, reed ik een gedeelte van Tilburg in waar
ik eigenlijk nog nooit geweest was. Ik reed langs twee mensen die in het zonnetje voor
hun deur zaten, en dacht in het voorbijgaan: Hé, een bekend gezicht. Tegelijkertijd hoorde
ik mijn naam. Het bleek dat het bekende gezicht een vriendin was geweest
van mijn jongste zusje. Ook hier weer een praatje gemaakt.
Zo heb ik in de vakantieperiode oude contacten nieuw leven ingeblazen.
Van tijd tot tijd ging ik samen met Twister, mijn hond, naar de Piushaven. Daar heb ik
een plek ontdekt met een picknicktafel gemaakt van een boomstam. Heel gezellig, met
Twister lekker in het gras. Soms keken we bij de kade samen naar de bootjes, en
genoten van de frisse lucht en de rust.
Deze zomer was anders, maar niet onaardig. Veel geleerd, veel genoten.
Burendag

26 september was het Burendag. Er werd onder
andere in Buurthuis De Wissel aandacht aan
besteed. Zoals elk jaar was er volop koffie ,
thee en (zelf gemaakte) hapjes. Samen buiten
gezeten. Op afstand, de speeltuin van De Wissel
is groot genoeg. Er werd ook karaoke gedaan,
waarbij de mooie stem van Jin Mei, die Chinese
lovesongs zong, extra opviel in positieve zin.
Alle verhalen van afgelopen jaren kwamen weer
voorbij, er werden moppen getapt, het was heel
gezellig. Jong en oud akkedeerde prima.

Halloween, Sinterklaas 2020
in wijk Loven-besterd?

De Halloweenviering zal dit jaar
helaas niet doorgaan. Met name
voor de kinderen zal dit jammer zijn.

Over het Sinterklaasfeest wordt nog
nagedacht. De vorm waarin het
georganiseerd zal gaan worden,
als het georganiseerd wordt,
zal in ieder geval niet als
voorgaande jaren zijn.

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

Via uw smartphone...
...of tablet!

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
overleggen, word dan lid van het panel Loven-Besterd waarin je in alle rust zaken kunt overdenken
en advies kunt uitbrengen 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 bijvoorbeeld: voorstellen die vanuit de panelleden komen, een Burendag of flyeren.
Ben je een betrokken wijkbewoner en heb je belangstelling voor een van bovenstaande functies?
Wij vragen speciaal mensen uit de wijk Besterd te reageren. Aanmelden op info@loven-besterd.nl
Alvast bedankt. Anne-Marie van Gurp, Voorzitter Wijkraad Loven-Besterd

www.wijktheresia.nl

Meer informatie over Wijkraad Loven-Besterd:
www.facebook.com/LovenBesterd
www.loven-besterd.nl
of mail naar: info@loven-besterd.nl
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Work in progress in de Schônste wijk
Ton Lammers en Atilla Yuksel
leggen de laatste hand aan
hun schilderingen.
Erik Veldmeijer realiseert de
voorlopig laatste Schônste wijk
schildering in de Rentmeesterlaan.
De schilderingenroute vind
je op : schonstewijk.nl

Restauratiewagon in Spoorpark

Muurschildering Atilla’s Art, locatie Koetshuis
Muurschildering Ton Lammers, locatie Textielstraat

Op donderdag 8 oktober arriveerde de langverwachte wagon in het Spoorpark. Het
rijtuig is toen op het stuk spoor aan het Oostplein van het park geplaatst, naast het
waterplein en vóór de ingang van Stadscamping Tilburg. Nadat de werkzaamheden
aan de buitenzijde volledig afgerond waren, werd de wagon overgedragen aan
Stichting Stadscamping Tilburg.
De vrijwilligers van de camping gaan nu aan
de slag met het interieur van het rijtuig. Het
is de bedoeling het rijtuig volgend kampeerseizoen in gebruik te nemen.
Geschiedenis van het rijtuig
Deze wagon is in 1932 gebouwd en
maakte deel uit van de laatst gebouwde
serie Blokkendoos-rijtuigen. Met een
lengte van 19,8 meter bood het derde
klasse rijtuig plek aan 88 passagiers. In de
Tweede Wereldoorlog kwam het rijtuig in
Duitsland terecht en liep het flinke schade

op en werd hij gestald. Tot in de zeventiger
jaren was het rijtuig in gebruik bij de NS.
In september 2014 kwam het rijtuig naar de
polygonale loods in de Spoorzone. En in
2017 maakte Stadscamping Tilburg bekend
dat ze het object graag in gebruik willen
nemen op de nieuwe camping in
het Spoorpark.
Wil je meer weten, lees dan het hele verhaal
in het nieuwsbericht op
: www.spoorparktilburg.nl
En ga de wagon eens bekijken!

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

5 november
Filmpremière

The
Singing
Club

The Singing Club is een komisch drama over
het leven van een vrouw van een beroepsmilitair. Meer informatie zie : www.cinecitta.nl
Meer films van CINECITTA:
WTON-agenda pagina 14

Stadstuin Theresia gratis online training ‘Meer Contact’ Stichting Stadstuin Theresia
Eline Somers is projectleider bij Stadstuin Theresia en legt uit: ‘Eenzaamheid stond al enorm
in de belangstelling en door corona is dat alleen maar toegenomen. Het griepseizoen is
nog niet eens begonnen en het aantal besmettingen loopt alweer gigantisch op. Ik ben dus
heel blij dat wij een manier hebben
gevonden om buurtbewoners
toch van dienst te kunnen zijn; ook
nu we maar beperkt activiteiten
mogen organiseren. Met deze training helpen wij
buurtbewoners zichzelf te helpen. Dat vinden we
belangrijk. Daarom bieden we deze training bij wijze van pilot voorlopig gratis aan. Zie het
• Merk jij nu, tijdens corona, dat jouw netwerk toch écht te smal is?
als een cadeautje van ons aan mensen •die
sociaal
een situaties,
steuntje
ineen
deborrel
rugbijkunnen
Zie jij
op tegengezien
nieuwe sociale
zoals
je nieuwe
of een verjaardagsfeestje
je niet veel
mensen maken!’
kent?
gebruiken. Ik hoop dat de inwoners van baan
Theresia
volop van ditwaar
aanbod
gebruik
flyer_training_print_stadstuin_tilburg_HR.pdf
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08:57

Zo maak je jouw
sociaal leven

weer leuk

flyer_training_print_stadstuin_tilburg_HR.pdf

1

07-09-20

08:57

Zo maak je jouw
Hoe het werkt
sociaal leven
Deelnemers aan de training ontvangen twee maanden lang elke dag een e-mail. De training
• Vind je het lastig om met onbekenden in gesprek te raken?
• Weet je niet wie je moet bellen als je ergens over wilt praten?

weer leuk

Dan is onze online training ‘Meer contact’ misschien iets voor
jou. Je leert dan hoe je makkelijker met mensen omgaat en
is door de vele voorbeelden heel praktijkgericht
en leuk om te doen. Je begint thuis in je
ook hoe je meer (betekenisvolle) relaties krijgt.

eigen veilige omgeving en gaat van lieverlee steeds vaker buiten de deur praktijkopdrachten
jij nu,leggen
tijdens corona,
jouw netwerk
te smal
is?
doen. Veel van die opdrachten zijn gericht• Merk
op het
vandatcontact
in toch
de écht
eigen
omgeving
• Zie jij op tegen nieuwe sociale situaties, zoals een borrel bij je nieuwe
en op leuker samenleven in de buurt. De mails
meer
dan tien
baan ofen
eenopdrachten
verjaardagsfeestjekosten
waar je nietnooit
veel mensen
kent?
Vind je het
om met onbekenden
in gesprek
te raken?
minuten per dag en zijn luchtig van opzet.• Door
delastig
persoonlijke
insteek
blijven
deelnemers
• Weet je niet wie je moet bellen als je ergens over wilt praten?
gemotiveerd. Als deelnemer leer je zo in twee maanden tijd wat je zélf kunt doen om meer
Dan is onze online training ‘Meer contact’ misschien iets voor
en leukere contacten te krijgen. Deelnemers
worden begeleid door Stadstuin Theresia.
jou. Je leert dan hoe je makkelijker met mensen omgaat en
Interesse? Deelname is voor de eerste 25 ook
deelnemers
gratis.
hoe je meer (betekenisvolle)
relaties krijgt.
●
●

Wil jij meer contact en wil
je daar zelf je best voor doen?
Heb jij een computer of laptop
waarop je e-mail kunt ontvangen?

Doe dan gratis mee! Stuur een e-mail
naar: : info@stadstuintheresia.nl
Dan belt Eline je op om uit te leggen hoe
het werkt.

Nieuws over seizoen 2020-2021 van hetPaviljoenPodium

Ook ons speelde en speelt het covid-19-virus parten. De geplande lezingen en
activiteiten van maart, april, mei en juni konden geen doorgang vinden. Even dachten
we dat het weer kon, maar met de aangescherpte maatregelen organiseren we toch
geen lezingen. Wel hebben we iets nieuws, Filosofisch Café. Samen praten over
onderwerpen die ons bezighouden.
De bijeenkomst met Patrick Vermeulen over ‘Brabant en de uitdagingen waar
het voor staat’ op 9 december zal digitaal te volgen zijn. U kunt, als u zichzelf opgeeft
via : info@stadstuintheresia.nl, de lezing dan via een link volgen.

HPP Filosofisch Café
HetPaviljoenPodium organiseert in de maanden november, december en januari een reeks
van drie Filosofisch Café’s. De avonden hebben als thema ‘Stoïcijnse wijsheid’. Wat zijn de
principes, de geschiedenis en de voor- en nadelen van wat we tegenwoordig ‘stoïcijns
reageren’ noemen (niet snel geëmotioneerd raken, evenwichtigheid, een zekere aanvaarding
van het lot)? En kun je dat leren?
De avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur en zijn op de woensdagavonden 4 november,
2 december en 6 januari. Locatie: Stadstuin Theresia. Kosten: € 5,-. Er is plaats voor
maximaal 20 deelnemers. Info over doorgaan van de avonden en aanmelden via
: Jan.vorstenbosch@stadstuintheresia.nl (Deze zijn volgeboekt. U kunt u hier helaas
niet meer voor aanmelden.)
HetPaviljoenPodium is een ontmoetingsplaats voor de buurt Theresia en daarbuiten met o.a.
lezingen en discussies. : paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl

www.stadstuintheresia.nl

‘Meer Contact’ is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van het Oranjefonds.
www.stadstuintheresia.nl
Stichting Stadstuin Theresia: Theresiastraat
15a,
informatie en andere activiteiten : www.stadstuintheresia.nl
voor vragen : info@stadstuintheresia.nl of : 013 590 70 30

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160
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GEMEENTE
NIEUWS
GEMEENTENIEUWS

Fruittuin Edmond Meliserf Tilburg
Fruittuin Edmond Meliserf Tilburg
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Muurschilderingen
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Kennels Tiggerfoundation hebben hun reis gemaakt

Maak werk van jezelf
bij Feniks!

Door: Anita van Bavel

In de vorige editie vertelden wij over de
reiskennels die voor vervoer van nieuwe
honden retour naar Spanje gestuurd
moesten worden. De kennels zijn inmiddels
in de opvang te Spanje aangekomen en
weer terug gevlogen met hondjes. Dit is
mede tot stand gekomen door de donaties
van hondenriempjes van lederwarenzaak
G.de Man-Melis. Hiervoor nog onze
hartelijke dank.
Het was wel een hele operatie. We zijn
begonnen met de kennels uit elkaar te halen
en een sopje te geven. Toen dit allemaal
gebeurd was zijn de kennels met een
transportbus naar een verhuisbedrijf in België
gebracht, op ongeveer drie uur rijden. Ik kan
je wel vertellen dat iedereen erg gelukkig
was, want er moeten nogal wat hondjes uit
Spanje komen en tot nu toe moesten elke
keer nieuwe kennels aangekocht worden
omdat de voorraad hier in Tilburg stond.
Afgelopen donderdag 1 oktober zijn vier
pupjes bij hun nieuwe baasjes aangekomen.
Aangezien wij nogal veel Belgische flight
buddies hebben en deze allemaal hun
vluchten afgezegd hadden i.v.m. code rood
voor Spanje, zijn wij naarstig op zoek gegaan
naar vluchten. Dit is gelukt; iemand is namens
de stichting op en neer gevlogen is om ze op
te halen. Zo zie je maar, eind goed al goed.

Kiara
Het hondje dat wij nu onder je aandacht
willen brengen is Kiara. Zij is nu 2 jaartjes
oud en is zwanger in de opvang gekomen.
Inmiddels heeft zij haar pupjes gehad en ze
is ook gereed om geadopteerd te worden.

Kiara

Kiara is een heel lieve, vriendelijke en goed
opgevoede hond en zij wordt gesteriliseerd
voor ze naar haar nieuwe baasjes gaat.
Het is een mooie en superlieve hond,
die zeker een goed huisje verdient.

“Een goede vriend(in) is als een
klavertje vier: moeilijk te vinden,
maar een geluk om te hebben.”

Wilt u meer informatie over Kiara?
Stuur een e-mail naar : a.bavel@home.nl
Tiggerfoundation : www.tiggerfoundation.nl

Twee Thebe Buurtteams in de wijk Oud-Noord
Wondzorg

Deze maand willen we graag de wondzorg in de thuissituatie wat nader toelichten. Van
een klein schaafwondje tot complexe grote wonden, alle soorten wonden kunnen in
de thuissituatie voorkomen. U kunt zich bijvoorbeeld lelijk stoten tegen een tafelrand,
buiten vallen over een losse stoeptegel of thuis zijn gekomen met een wond na een
operatie die u heeft moeten ondergaan.
Bij Thebe wijkverpleging is er in elk Buurtteam
een aandachtsvelder voor de (complexe)
wondzorg. Zij kunnen ingeschakeld worden
om al deze verschillende soorten wonden
te boordelen.
Hoe gaat dat dan precies in zijn werk,
zult u zich misschien afvragen.
Een wondaandachtsvelder kan door een
huisarts, ziekenhuis, medewerker van de
wijkverpleging of eventueel door uzelf ingeschakeld worden. Zij zullen dan eerst met
u een afspraak maken om tijdens een huisbezoek uw wond(je) te beoordelen en dan
te bepalen wat de beste behandeling is. Zij
zullen daarom naar aanleiding van dit bezoek
een zogeheten wonddossier gaan maken.

(WEC). Het WEC bestaat uit een wondconsulent, verpleegkundig specialist, wondaandachtsvelder en een wondverpleegkundige.
Zij zullen het wonddossier bekijken/bespreken
en eventueel aanpassingen adviseren waar
nodig, zodat het juiste behandelplan wordt
opgestart.
Elk Buurtteam is gekoppeld aan een medewerker van het WEC. Een keer per maand gaat
de wondverpleegkundige van het WEC dan ook
mee naar de complexe wonden in de wijk, om
de wonden samen te beoordelen en eventueel
behandelplannen aan te passen. Dit zodat de
wondzorg met kwaliteit gegeven kan worden
en de wond op je juiste manier geneest.

In dat wonddossier wordt allerlei informatie
verwerkt over de wond, zodat het besproken
kan worden met het Wond Expertise Centrum

Kantoor Thebe Buurtteam Tilburg
Spoorzone, Theresiastraat 15a

www.edelweissjuwelier.nl

met vrienden is het leven mooier.

Wil jij gezellig contact met anderen en wil
je leren hoe je daarin zelf de eerste stap
kunt nemen?
Dat kan allemaal bij ‘Van Vreemd naar
Vriendschap’! Deze training is voor zowel
mannen als vrouwen tussen de 25 en 55
jaar. De cursus bestaat uit ongeveer 7
bijeenkomsten op maandagen van 13.00
tot 15.00 uur. Daarnaast wordt persoonlijke
ondersteuning geboden. Start: november.

‘Van Vreemd naar Vriendschap’ is een
samenwerking van Feniks en SK013.
Kantoor Thebe Buurtteam Tilburg Hasselt
Goirke, Erasplaats 95

Meer informatie over Thebe : www.thebe.nl

013 543 26 29

Vrienden zorgen voor plezier, steun,
inspiratie en herkenning. In elke fase van je
leven zien vriendschappen er anders uit.
Vriendschappen ontwikkelen zich, je leert
nieuwe mensen kennen en van anderen
neem je afscheid. Een ding is zeker:

Voor het geld hoef je het niet te laten,
want de cursus is gratis! Wel verwachten
we dat je gemotiveerd en aanwezig bent.
Vanzelfsprekend is het corona-veilig;
zo wordt gewerkt in een heel kleine groep.

Per 1 oktober zijn de Buurtteams van Thebe Wijkverpleging Oud-Noord overgegaan van
drie naar twee teams:
Buurtteam Hasselt/Goirke, : 088 117 67 71, : buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Buurtteam Spoorzone, : 088 117 67 72, : buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl

Plein Leo XIII 29, Tilburg

Van Vreemd naar Vriendschap
Eenzaamheid komt vaker voor dan veel
mensen denken, zowel bij jongeren als
bij ouderen. Vooral in deze vreemde tijd
waarin activiteiten buiten de deur vaak
niet doorgaan, loop je sneller het risico
om te vereenzamen. Herken jij dit bij
jezelf? Dan is de cursus ‘Van Vreemd naar
Vriendschap’ misschien iets voor jou!

Meer informatie of aanmelden

: www.fenikstilburg.nl

Kristel Doorakkers – Feniks

: 013 542 18 96
: kristel.doorakkers@fenikstilburg.nl

Niek Frijters – SK013
: 06 553 251 83 of
: niekfrijters@gmail.com

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Reparaties van gouden en zilveren sieraden
Veranderen/moderniseren van oude sieraden
Graveren en glasgravures

T 013 592 00 48

Uurwerkreparaties
Trouwringen uit eigen atelier
Kinderschoentje verzilveren,
verbronzen of vertinnen € 29,50

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl

Harriet van der Vleuten

Francy Derix
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Woonzorgcentrum Padua

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

De Wever

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Didi Gloudemans: d.gloudemans@dewever.nl
Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600

Vaste activiteiten:
Maandag
Wandelgroep
Leestafel
10.00 – 11.30 uur
Deelname € 2,50 per keer
Bibliotheek
Leestafel
10.30 – 11.45 uur
Kleding herstellen
Leestafel
14.00 – 16.00 uur
Wijkbingo
Piazza
14.15 – 16.00 uur
Bingokaarten € 5,- per stuk

Woensdag
Gym
Pia
10.30 – 11.30 uur
Deelname € 2,50 per keer
Vrijdag
Breiclub
Leestafel

14.30 – 16.00 uur

Zaterdag
Kerkmis
Piazza		

16.00 – 17.00 uur

Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers:

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

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.

Maaltijdvrijwilligers die mee willen
helpen bij de avondmaaltijd.
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Een zekere mate van zelfstandigheid
en sociale vaardigheden zijn voor dit
vrijwilligerswerk wel gevraagd.
Dagen en uren in overleg met onze
vrijwilligerscoördinator.
Vrijdagmorgen voor een koffieuurtje
in een huiskamer van 9.30 tot 11.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
vrijwilligersfuncties bij Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen? Graag
contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Anke Verdijk,
013 549 26 00

In verband met corona zijn
alle activiteiten onderhevig
aan verandering.

Dinsdag
Koor
Piazza
10.00 – 11.30 uur
Deelname € 2,50 per keer

Voor de meest up-to-date
informatie rondom activiteiten
kunt u contact opnemen met
de receptie van Padua:

013 540 8600
Bekijk ook onze Facebookpagina:
facebook.com/Paduatilburg

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
Ruimte huren?
Informeer naar de mogelijkheden:
013 583 18 55
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
Koersbal
Donderdag 14.30 -16.00 uur

VRIENDJE
V00R
EEN
TIENTJE
VRIENDJE
V00R
EEN
TIENTJE

Deelname activiteiten?
Mail naar Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Maandelijks ontvangt u dan
de activiteitenkalender.
Activiteiten
Helaas zijn we door de verscherpte
maatregelen ook in Den Herdgang
nog steeds gebonden aan strengere regels.
Dit heeft te maken met het aantal mensen
dat in de zaal mag (op 1,5 meter).
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten?
Dan kunt u contact opnemen met
Ik
Claudi Olieslagers. 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.
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.

Vrijwilligers gezocht

Wij blijven op zoek naar vrijwilligers die onze
bewoners van Den Herdgang willen en kunnen
ondersteunen op de diverse afdelingen of met
de activiteiten.
Heeft u een paar uurtjes per week over en
wilt u die op en leuke manier invullen?

Neem dan contact op met Leoni Hoogendoorn :
l.hoogendoorn@dewever.nl
Samen met Leoni kunt u dan kijken wat het meest bij u past!

Ik wil
donateur
worden
wil
donateur
worden
vanvan
de de

VRIENDEN
VAN
DEN
HERDGANG
VRIENDEN
VAN
DEN
HERDGANG

Graag
doneer
ik op bankrekening: NL65 RABO 0181 2584 20
Graag
doneer
Graag
doneer
ik: ik:

€ 10,-eenmalig
 € 10,-eenmalig
 € 10,-- per maand
 € 10,-- per maand
 € 10,-- per kwartaal
 € 10,-- per kwartaal
 € 10,-- per jaar
 € 10,-- per jaar
Naam:
______________________________________________________
Naam:
______________________________________________________
Adres:
______________________________________________________
Adres:
______________________________________________________
Postcode: ________________ Woonplaats: ________________________
Postcode: ________________ Woonplaats: ________________________
Geb. datum: ________________ (i.v.m. verjaardagsattentie)
Geb. datum: ________________ (i.v.m. verjaardagsattentie)
E-mail:
_____________________________________________________
E-mail:
_____________________________________________________
Stichting Vrienden van Den Herdgang
Stichting
Vrienden
Herdgang
Berlagehof
60 van Den
Inleveren
bij Welzijn Den Herdgang of opsturen naar:
Berlagehof
60
5041 JS Tilburg Stichting Vrienden van Den Herdgang
5041Bank:
JS Tilburg
NL65 RABO 0181
2584 2060, 5041 JS Tilburg
Berlagehof
Bank: NL65 RABO 0181 2584 20
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Sleutelactie van het Spoorpark
en het TextielMuseum is
groot succes!

Expositie TextielMuseum ‘Gedachtespinsels’

Dutch Design door Kiki van Eijk

In aanloop van de nieuwe tentoonstelling
‘Gedachtespinsels’ van Nederlandse
ontwerper Kiki van Eijk, waarin zij zich
laat inspireren door de natuur, zocht het
TextielMuseum verbinding met het
Spoorpark. Het museum lanceerde een
sleutelactie in het kader van deze tentoonstelling van Kiki van Eijk, die bekend staat
om haar fantasierijke en poëtische oeuvre.

De Nederlandse ontwerper Kiki van Eijk staat bekend om
haar fantasierijke designs: van grillige klokken tot wandkleden voor Google en poëtische etalages voor het Franse
modehuis Hermès. Van objecten van glas en keramiek, tot
meubels en textiel. Samen met decorontwerper Theun Mosk
creëert ze in het TextielMuseum in Tilburg een expositie
die meerdere zintuigen aanspreekt.
Het TextielMuseum presenteert in het kader van het 20-jarig
werkjubileum van Kiki van Eijk hoogtepunten uit haar oeuvre
op een bijzondere wijze. Elke ruimte is gewijd aan een aspect
in haar 20-jarige oeuvre, zoals de verbeelding, het maakproces
en de natuur. In de ene ruimte werpt de bezoeker een blik in
een kijkdoos om haar designs te zien, in de andere ruimte kan
men met camera’s inzoomen op schetsen van haar werk.
Door niet alleen te laten zien, maar ook te laten doen en horen,
ontvouwt het poëtische oeuvre van Kiki van Eijk zich door de
tentoonstelling heen.
De exposite is te zien tot en met 12 september 2021 in het
TextielMuseum aan de Goirkestraat 96.
Meer informatie en tickets : www.textielmuseum.nl

Voor: Meubels en keramische objecten (Soft series) geïnspireerd op oudHollandse ambachten en het leven van boeren en vissers rondom de
Zuiderzee. Achter: ontwerpen en inspiratie voor de Botanica theedoekencollectie en andere huishoudtextiel.

Theedoeken Botanica voor label ‘by TextielMuseum’
In het kader van de expositie lanceert het TextielMuseum drie exclusieve theedoeken
voor het label ‘by TextielMuseum’. Geïnspireerd op de natuur heeft Kiki van Eijk
drie kleurrijke ontwerpen gemaakt die in het TextielLab vervaardigd worden. Zelf
geteelde tomaten, courgettes en radijsjes zijn de inspiratiebron voor de krijtschetsen
die de basis vormen van haar ontwerpen.

Een maand lang werden de sleutels verstopt
en wie een TextielMuseum-sleutel in het
Spoorpark vond, werd beloond met gratis
toegang tot het museum voor twee
personen. Én mocht een speciaal kluisje
openen met een altijd leuke prijs, zoals bijvoorbeeld een overnachting in een houten
slaapwagon bij Stadscamping Tilburg of
koffie met gebak bij het T-huis, door beide
parkpartners beschikbaar gesteld.
Het was een superidee: tot eind oktober
werden sleutels met opvallende roze linten
verstopt in het park. Vanaf de eerste dag
werd er flink gezocht achter struiken,
bomen en onder banken! Een geslaagde
samenwerking!
‘Gedachtespinsels’ is te zien tot en met
12 september 2021 in het TextielMuseum

Door dunne garens in vijf verschillende kleuren te ‘mengen’ vertaalde ze het rijke kleurenpalet uit haar moestuin naar textiel. Met het patroon in de rand van de theedoek maakt de
ontwerper een subtiele verwijzing naar het 20e-eeuwse huishoudtextiel uit de collectie van
het TextielMuseum, waarbij een sierlijke rand van bloemen en blaadjes heel gangbaar was.
De productie hiervan is van dichtbij te aanschouwen op de weefmachines in de werkplaats
van het museum.
De Botanica collectie bestaat uit drie theedoeken die verkrijgbaar zijn in TextielShop van het
museum en via : by.textielmuseum.nl voor € 19,- per stuk.

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

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

Josja Goossens is erg blij met de vondst
van de TextielMuseum-sleutel

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

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

Heb je
of of
verbouwingsplannen?
Heb
je verhuisverhuisverbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW

Loopt
je huidige rentecontract af en wil je een
/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
objectief
vergelijk?
/RRSWMHKXLGLJHUHQWHFRQWUDFWDIHQZLOMHHHQ
REMHFWLHIYHUJHOLMN"
REMHFWLHIYHUJHOLMN"

Heb
je andere vragen?
+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

Maak
dan een vrijblijvende afspraak met
0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
0DDNGDQHHQYULMEOLMYHQGHDIVSUDDNPHW
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
Hypotheek
Visie Tilburg. Dit kan snel en op elk
+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ'LWNDQVQHOHQRSHON
JHZHQVWWLMGVWLS
gewenst tijdstip.
JHZHQVWWLMGVWLS

7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
Ties
van den Berg en Bart van den Oord zijn je
7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
JUDDJYDQGLHQVW
graag van
dienst.
JUDDJYDQGLHQVW

%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ  RIPDLO
Bel
Hypotheek
Visie Tilburg (013) 581 18 66 of
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ  RIPDLO
mail tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ

Aan
een$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
eerste gesprek zijn nooit kosten
YHUERQGHQ
verbonden.
YHUERQGHQ
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Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
+.7LOEXUJWHO
Kijk %HVWHUGULQJ
ook eens op
hypotheekvisie.nl  

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

52952628

Wij komen graag met u in contact
Word vrienden van
Facebookpagina De Bijsterstede.

Kiki Carpet special, geïnspireerd op de vreemde proporties en motieven in de 19e-eeuwse
Engelse poppenhuizen. Borduursteek van dik wollen draad.
Afstudeerwerk 2000, Design Academy Eindhoven.

52952628

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.
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Ondernemers in de wijk
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Je hebt plezier gehad in de zon,
en nu betaalt je huid ervoor
Die fantastische middagen aan het zwembad luieren met
een mojito in de hand, en lange weekenden op het strand
zijn de gewoonte als het gaat om genieten van de zomer.
Helaas kan het grote schade aanrichten aan je huid.
Ongeacht de hoeveelheid zonnebrandcrème die je op je huid aanbrengt,
de zon dringt door tot je kostbare huid - en laat zonnevlekken, vlekken
en rimpels achter! Maar je hoeft je niet te wentelen in een wereld van
spijt. Je tijd doorgebracht met zondigen in de zon kan worden hersteld.
Dermapen microneedling is de oplossing voor
je huidherstel. De dermapen maakt gebruik van
kleine naaldjes welke vibrerend kleine kanaaltjes
in de huid maken. Dit zorgt ervoor dat de huid
zich onmiddellijk op een natuurlijke manier gaat
herstellen. Daarnaast wordt de aanmaak van
collageen versneld. Door de automatische, verticaal
vibrerende naaldjes en de tijdens de behandeling
instelbare lengte van de naaldjes, verhoogt de
dermapen de effectiviteit van de behandeling
en verbetert de opname van producten.
Boek nu deze behandeling met korting.
(Dermapen Full Face € 150,-)

Nu actie voor Full Face € 90,Actie is geldig t/m 24 december 2020.

Reserveer nu alvast uw behandeling voor de feestdagen:

ææ prachtige gelakte nagels
ææ balayage, geeft je extra het gevoel van luxe
ææ fantastisch nieuw haarkapsel
ææ speciale haarkleur met een kleur masker
ææ face christmas glow - Nano Dermabrasie
ææ christmas special glow - Oxygen Power Facial

sselt
Ha oeseind
Gr straat
f
Hoe Theresia

FEBRUARI 2017
Ondernemers
in de wijk
EDITIE 4

OPLAGE: 14.150

De ontwikkeling van de stad in het plaatjesboek van de PLUS
Drie PLUS supermarkten in Tilburg lanceerden eind september het
Tilburgse Plaatjesboek ‘Trots op Tilburg – Verzamelalbum van onze stad’.
Met je boodschappen spaar je ook bij PLUS IJsselstein, Besterdring 110,
voor plaatjes in het album over de geschiedenis van Tilburg. Van de
vroegste geschiedenis tot gebeurtenissen in 2020.

Het idee van PLUS om mee te werken aan een
plaatjesboek komt voort uit het belang dat gehecht
wordt aan lokaal ondernemerschap en de wens
deel uit te maken van de lokale samenleving. Het
boek is een verzameling verhalen en afbeeldingen
over de geschiedenis van onze stad. Met beelden
van mensen, locaties, tradities, feesten en alles wat
Tilburg heeft gemaakt tot de stad die het vandaag is.
Dit plaatjesboek neemt je in vogelvlucht mee door
de geschiedenis van Tilburg, met onderwerpen als de
oude herdgangen, de textielindustrie, sport en kunst.
Maar ook komen zaken voorbij als identiteit en het
maawen over alles wat we schôon en lillek vinden.
Het album kwam tot stand dankzij de unieke
samenwerking tussen de drie PLUS supermarkten
met Heemkundekring Tilborch en Stadsmuseum
Tilburg. Regionaal Archief Tilburg stelde historische
afbeeldingen ter beschikking, aangevuld met talrijke
hedendaagse foto’s voor het boek. Ook de reacties
van Tilburgers die via Facebook reageerden en zo
meedachten over de inhoud, maken dit album tot
een kijk- en leesboek dat het bewaren waard is.

Om het boek volledig te krijgen, zijn onder andere
dertien plaatjes nodig van de skyline van Tilburg, van
vroeger jaren en van nu. De makers denken dat zeer
binnenkort de skyline alweer veranderd zal zijn, vanwege de enorme bouwwoede in bijvoorbeeld de
Spoorzone. Dat geeft al aan dat de stad in ontwikkeling
is. Daarbij is de trots gegroeid, en zijn vroegere nadelen omgevormd tot voordelen: desolate gebieden als
de Piushaven en de Spoorzone zijn nu de meest gewilde
plekken om te wonen.
Het plaatjesboek is o.a. verkrijgbaar bij PLUS IJsselstein,
Besterdring 110. Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvang je als consument een setje historische plaatjes.
Ook kun je tijdens deze actie sparen voor unieke
historische mokken van Tilburg.
De actie loopt tot 21 november 2020.

Kom naar onze
Pre Christmas shopping
op 26 november.
Op uw aankopen krijgt
u 50% korting en deze
worden door ons als
cadeau verpakt.

LANETTE Clinics

LANETTE Clinics
Sint Pieterspark 69
Behandelingen op afspraak
: www.lanette.eu

Tijdens de presentatie van het boek Trots op Tilburg - Verzamelalbum van onze stad ontving
de burgemeester Theo Weterings het boek met de plaatjes en de set van 8 mokken.

Laat dansen plezier in je leven brengen!

Biodanza zelf ervaren

Rolando Toro Araneda

Dansen is van alle tijden en culturen. Naast de formele vormen als ballet en stijldansen, kun je op vele andere manieren
dansen om je emoties uit te drukken. Biodanza, wat ‘dans van het leven’ betekent, laat je op muziek bewegen en je
eigen dans ontdekken.
Biodanza werd bedacht en ontwikkeld door de Chileense
Rolando Toro Araneda. Z’n loopbaan begon hij als leraar op
een basisschool. Later studeerde hij Psychologie en werd hij
hoogleraar Kunsten en expressiepsychologie. Rolando Toro
deed onderzoek naar het onbewuste en verschillende staten
van bewustzijn. Tussen 1968 en 1973 begon hij met zijn
eerste ervaring met Biodanza, dat in het begin
Psychodanza heette.
Biodanza werkt met muziek, beweging en expressie. De
dansen in Biodanza lijken eenvoudig en dat zijn ze ook.
Biodanza
Woensdagavond, MFA De Poorten, Hasseltstraat 194.
Donderdagavond, wijkcentrum de Nieuwe Stede,
Capucijnenstraat 156.
€ 25,- voor 3 introductielessen.

Iedereen kan Biodanza dansen. Toch ligt er een schat aan
kennis en inmiddels decennia van onderzoek en ervaring
besloten in deze methode. De dansopdrachten, de gekozen
muziek en de opbouw van de wekelijkse lessen zitten zo in
elkaar dat Biodanza energie geeft en stress vermindert. Bovendien laat Biodanza je bijna ongemerkt contact maken met je
gevoel van levensvreugde, eigenwaarde en verbondenheid
met anderen.
Vaak ontdek je talenten in jezelf die je niet eerder kende.
Het mooie is dat je nergens moeite voor hoeft te doen. De
muziek, de beweging en het contact met anderen op de
dansvloer doen ‘het werk’.

Het niet zo makkelijk uit te leggen hoe het werkt of wat het
precies is. Je kunt het vergelijken met proberen te omschrijven
wat ‘liefde’ of ‘blijdschap’ is. Om te begrijpen wat biodanza is,
moet je het vooral ervaren!
“Biodanza is niet louter een reeks oefeningen op muziek of
een conventioneel systeem van emotionele expressie”, legde
Rolando Toro uit “maar eerder een nieuwe visie op het leven,
een proces van het ontwikkelen van ons menselijk potentieel”.

Biodanza gaat over leren het leven dansen
en het plezier in het leven (her)ontdekken.
dmpadministratie
administratie
dmp
Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
dmp administratie
Eikstraat
14, 5038 MP Tilburg
dmp
administratie
telefoon
Dorith Looijkens
Bierings
RBc 06 54 39 12 21
06 54 39 12 21
Eikstraat 14,Dorith
5038 telefoon
MPinfo@dmp-administratie.nl
Tilburg
Looijkens
Bierings RBc
telefoon 06 54 39 12
21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl
info@dmp-administratie.nl
Eikstraat
14,
5038
MP Tilburg
www.dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

Via de website of e-mail eerst aanmelden.
: www.dansbeleving.nl : info@dansbeleving.nl

Binnenkort start een nieuwe groep voor de
leeftijden 18 -28.
DANSERVARING OF –VAARDIGHEDEN ZIJN NIET NODIG!
Bel gerust : 06 24 74 70 30,
Rivka beantwoordt graag je vragen.

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
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Soms moet je nou eenmaal iets loslaten,
opnieuw beginnen en met beleid te werk gaan
Door: Jofke van Loon (kunstenares)
In april en mei ontving ik veel opdrachten om tekeningen en schilderijen te maken. De meeste
opdrachten waren duidelijk en simpel: een tekening van die kerk of een geschilderd portret van
die personen. Ik toverde mijn technische vaardigheden uit de kast en vlot was er een geslaagd
resultaat op papier of doek. Bij het krijgen van de open opdracht een persoonlijk abstract
schilderij te maken, ging het minder makkelijk. Ik wil jullie graag meenemen in dat proces.

Abstract betekent ‘niet naar de waarneembare werkelijkheid’.
Dat kan dus alles zijn, maar niets wat er al is.

Veel te veel

Lees je wat er gebeurt?

Ik wilde me daarbij
met mijn gevoel op
de opdrachtgevers
afstemmen en intuïtief
te werk gaan.

De volgende dag kocht ik een nieuw doek voor de
klant. Ik pakte de kleuren verf die passen in het
interieur van de klant, sloot mijn ogen en ging voor
het nieuwe witte doek staan. Het was spannend. Ik
schilderde blindelings met donkerbruin lijnen op het
doek waarbij ik de sensatie in mijn lichaam volgde.

De laatste opdrachten gingen erg
gemakkelijk, dus ik dacht: ‘dit doe
ik ook even’. Ik zal je vertellen
hoe het denken mij steeds
verder afbracht van de kern.

Bij het openen van mijn ogen werd ik blij, het raakte
de essentie. Ik deed een stap terug, keek een tijd
naar het werk en besloot links een mosgroen vlak te
schilderen met verdunde verf. De verf ging lopen en de
druppels creëerden speelse lijnen op het witte canvas.

Ik zette Opus 1: Nr 24 Caprice in
A minor van Paganini op en liet
me meevoeren door de muziek.
Binnen no time stond er wat op
doek, lekker los met beweging
geschilderd. Toen DACHT ik: ik
maak dit voor twee bijna blinde
mensen, dus laat ik op gevoel
met mijn vingers verder gaan.
Ik gooide nog wat verf op het
doek en ging er met mijn vingers
doorheen. Het schilderij ging
steeds voller zitten met verf, terug
kun je dan niet meer. Ik liet de
verf vloeien, zodat er druipers
ontstonden. Er gebeurde van
alles; eigenlijk veel te veel. Het
schilderij was ‘dichtgetimmerd’.

Ik deed weer een stap achteruit en besloot na een tijdje
rechts van het midden een transparant roodbruin vlak
te schilderen. Met diezelfde kleur schilderde ik met mijn
ogen dicht een vorm aan de bovenkant en besloot even
later links nog een vlak in die kleur te schilderen. Alles
ging heel erg met beleid.

Toen ik er de volgende dag met
een frisse blik naar keek, besloot
ik bovenin ruimte te creëren door
tussenruimten wit te schilderen.
Omdat ik inspiratiefilmpjes aan
het maken was voor mijn
cursisten, zette ik de videocamera
op een statief en maakte een
demonstratiefilmpje.

Wil jij ook graag (abstract) leren schilderen?
Dat kan op verschillende manieren en tijdens een
cursus bij Studio Xplo kun je dat leren.

Eigenlijk vond ik het schilderij al goed, maar denkende
aan de klant wilde ik nog wat kleur en beweging toevoegen en schilderde onderaan een goud met wit vlak
en krioelende donkerbruine lijnen op het roodbruine
vlak links. Alles wat ik daarna nog zou toevoegen zou
afbreuk doen aan het schilderij, dus ik was klaar.
Mijn les was: soms moet je nou eenmaal iets loslaten,
opnieuw beginnen en met beleid te werk gaan.

En soms zelfs vaker dan eens. Het schilderij hangt
ondertussen te pronken aan de schouw van de
opdrachtgevers.

Try out
16 december t/m 2 januari bieden we online een
aantal laagdrempelige Try-out workshops aan.
Alle info : www.studioxplo.nl/gratis-try-out-dag

Ik raakte steeds verder af van het afstemmen op de opdrachtgevers. Ik ben met allerlei dingen bezig, maar waar gaat het
nou eigenlijk om?, vroeg ik me af. ’s Avonds maakte ik thuis een
tekening waarbij ik met mijn ogen dicht met houtskool mijn
emoties op een groot papier vertaalde.

Intuïtieve houtskooltekening

Resultaat van een creatief proces.
Abstract schilderij, Jofke©
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Braintraining voor… huisdieren!
Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Ja echt! Ook voor huisdieren zijn er tegenwoordig tal van
mogelijkheden om mentaal uitgedaagd te worden. Wist u dat
dit zelfs érg belangrijk is en een grote rol kan spelen in het voorkomen van ongewenst gedrag? Nu de donkere maanden zijn
begonnen wil ik hier graag even wat extra aandacht aan schenken.
De dagen worden namelijk niet alleen korter, ze worden vaak
ook een stuk minder uitdagend voor onze beste maatjes. En daar
kunt u wat aan doen!
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw huisdier de nodige
fysieke uitdaging te bieden, is het belangrijk om dit mentaal juist
wel te doen. Door uw huisdier op die manier afleiding te bieden en
bezig te houden, voorkomt u verveling. ‘Use it or lose it’ wordt er
vaak gezegd. Wanneer u zelf al wat ouder bent zult u deze uitspraak
vast eerder hebben gehoord. Onze hersenen moeten constant
aan het werk gezet worden om goed te blijven functioneren. Het
is te vergelijken met een fiets die gaat roesten wanneer deze niet
gebruikt wordt of een auto die niet wil starten na een lange tijd stil
te hebben gestaan. Door uw brein te trainen blijft het fit en gezond.
Dit geldt natuurlijk ook voor dat van onze kat, konijn of hond.
Net als voor onszelf zijn er tegenwoordig gelukkig ook veel
intelligentiespelletjes voor huisdieren te vinden. Het gaat dan niet
om sudoku of woordzoekers, maar echte puzzels, denkspellen en
vulbaar speelgoed speciaal gemaakt voor huisdieren. ‘Train het
brain’ van uw huisdier en heb samen veel plezier! Dus, zet de
televisie uit deze winter en zet het ‘bord’spel op tafel. Of nou ja,
op de grond waarschijnlijk. Want het is wel belangrijk dat uw
huisdier de spelletjes en puzzels eenvoudig vanuit een natuurlijke
houding kan doen. Gebruik een stroeve ondervloer om het
glijden van de pootjes én van het spel te voorkomen.
Het maken van puzzels werkt ontspannend en stress verminderend.

Uw huisdier zal alle zintuigen aan het werk moeten zetten en
goed moeten nadenken om het lekkers te pakken te krijgen. Het
oplossen van de puzzel geeft voldoening en vermoeit de hersenen.
Het is dan ook niet voor niets dat het vaak ‘hersenwerk’ genoemd
wordt. Let er wel op dat hersenwerk erg intensief is. Het gaat
er niet om dat uw maatje lekker lang bezig is. Het gaat om de
voldoening. Houd het puzzelen daarom kort en leuk. Puzzel sámen
door uw huisdier te steunen en te helpen wanneer dat nodig
is en leer elkaar al puzzelend beter kennen. Werkt uw huisdier
liever met de pootjes? Of toch met het bekje? Heeft uw huisdier
het spel snel door of raakt uw huisdier juist snel gefrustreerd?
Braintraining voor huisdieren
kan ook erg goed als afleiding
van spannende situaties
worden toegepast. Door op
de puzzel te concentreren
zal uw huisdier minder bezig
zijn met geluiden van de verbouwing, een herfststorm,
een huilende baby, onweer
of vuurwerk. Let er wel op
dat u het spel dan aanbiedt
op een moment dat uw
huisdier nog enigszins
ontspannen is en er nog
voor openstaat.

Pas op! Puzzelen is
leuk, maar u loopt
wel het risico dat uw
maatje té
slim voor
u wordt!

www.discusanimo.nl
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Een steen verlegd…

Door: Monique van Houtum, uitvaartleidster

Er was eens een jongetje – Richard – van 6 jaar, dat met zijn ouders op vakantie ging. Op de plek waar zij vakantie hielden waren hoge bergen en Richard was ontzettend onder de
indruk. Toen hij met zijn vader aan het wandelen was in de bergen, vond hij een prachtige steen, met allemaal kleurtjes. Hij zei tegen zijn vader: Die steen neem ik mee naar huis.
Jaren later. Richard was 17 en ging met vrienden op vakantie naar Spanje. Naast de gebruikelijke bezigheden die jongens van die leeftijd hebben (drinken, dansen, uitslapen, dollen in het
zwembad) ging Richard ook een dag op excursie in het binnenland met een vriend van hem. Het was een rondrit door de bergachtige omgeving en dorpjes. Tijdens die rit vond Richard een
steen die hij mooi vond. Hij zei tegen zijn vriend: Die neem ik mee voor mijn verzameling. Hij had intussen elke vakantie met zijn ouders een steen meegenomen, dus het begon al een
aardige verzameling te worden.
Richard werd ouder, werd verliefd en ging trouwen met Conny.
Op hun huwelijksreis in Thailand kwamen ze bij allerlei prachtige
natuurgebieden en hij genoot, samen met Conny, met volle
teugen. Ook gingen ze naar hoger gelegen gebieden en jawel:
ook daar lag weer een prachtige steen op hem te wachten. Hij
zei tegen Conny: Die neem ik mee en ik zet er onze trouwdatum
op, want dit is wel heel speciaal…
En zo gingen vele jaren voorbij. Jaren waarin Richard vele reizen
maakte: zowel zakelijk als privé. En altijd nam hij een steen mee
en hij zette er vanaf dat moment ook op waar de steen vandaan
kwam en een datum… Zijn vrouw en zijn kinderen zeiden af en
toe: moet dat nou? Wat moet je nou toch met al die stenen…
Richard werd 65 jaar en ging met pensioen. het reizen bleef
en de verzameling stenen groeide.
En toen werd Richard ziek, en kon hij niet meer op reis. Zijn
ziekte ging zó snel dat de al geplande rondreis in Schotland
afgezegd moest worden… Jammer, zei Richard… Nu kan ik
mijn verzameling niet meer uitbreiden.
5 april 2019: Richard overleed. Ik werd uitgenodigd door Conny
om de uitvaart te regelen en zij vertelde van zijn verzameling
en hoe belangrijk die voor hem was. Kunnen we daar niet iets
mee doen, vroeg ze? Jawel, zei ik. We kunnen bijvoorbeeld een
foto op de kaart zetten, hetzij van 1 van de stenen, hetzij van de
verzameling. Oh, zei Conny dat is wel mooi ja, want iedereen weet
van die gekke verzameling van hem… Dat is echt zó Richard!

De KennisMakerij

Nu was het zo dat Richard begraven wilde worden en ik had
nog een idee dat ik met Conny en de kinderen deelde. Ze
waren laaiend enthousiast, en zo gebeurde het dat op de dag
van de uitvaart alle aanwezigen een steentje bij zich hadden
– zoals we in de kaart hadden gevraagd – met daarop één
woord geschreven wat Richard voor hen betekende…

Er is een eenvoudige plaat op het graf gelegd en daarop
heeft het gezin alle stenen gelegd, zowel die van de mensen
bij de uitvaart, als die uit Richards verzameling, en dat is
vervolgens in hars gegoten. Voor Conny en de kinderen
(en kleinkinderen) was het leuk om te doen, om een zo
mooi mogelijk ‘plaatje’ te kunnen maken.

Tijdens de dienst werd uiteraard het bekende nummer
“De Steen” gespeeld, en in de diverse toespraken werd er regelmatig naar die vreemde verzameling verwezen omdat Richard
er altijd hele verhalen over kon houden! En toen we na de
dienst bij het graf stonden, legde iedereen zijn of haar steen
bij het graf. Een mooi een uniek eerbetoon voor Richard met
zijn gekke verzameling.
Ook kreeg iedereen bij het prentje een klein plat steentje mee,
waarop maar één woord stond: bedankt, en de datum van de
uitvaart.

Een uniek grafmonument is het geworden, waarin de
eigenheid van Richard maar ook de vele mooie woorden
van nabestaanden tot uiting komen…

Ten slotte zult u zich misschien afvragen: wat hebben Conny
en de kinderen toch gedaan met al die stenen?
Dat zal ik u vertellen…

Zijn alle stenen erop gelegd? Nee! De allereerste, met die
mooie kleurtjes, én de steen van de trouwdag, hebben
ze gehouden en die liggen bij de foto van Richard.
En opnieuw ben ik dankbaar dat ik door te luisteren en met
aandacht een zo persoonlijk mogelijk afscheid
heb mogen verzorgen.

(De namen van de personen in
dit verhaal zijn gefingeerd.)

Livestream: Uitzendingen van de KennisMakerijRevue
Met de online variant van de KennisMakerijRevue worden thema’s niet gebundeld op één avond, maar in
een reeks van wekelijkse programma’s. Toen in coronatijd de LocHal haar deuren moest sluiten, maakte de
KennisMakerijRevue de LocHal in elk geval digitaal toegankelijk. Nu de LocHal weer geopend is en de ideeën
nog niet op zijn, heeft de KennisMakerij besloten dit najaar om een aantal nieuwe afleveringen te maken.
29 oktober, : bibliotheekmb.nl/kennismakerijrevue, 19.30 uur, gratis:
te gast in de 3e aflevering van het nieuwe seizoen is Daan Roovers.
Filosofe en (sinds 2019) Denker des Vaderlands. In haar bijdrage
aan het boek ‘Na de quarantaine’, getiteld: Wij zijn de planeet, pleit
ze voor een minder binair onderscheid tussen natuur en mens.
Als we iets aan de crisis willen doen, moeten we kijken naar
de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.
In deze online talk praat Daan Roovers over de coronacrisis als een
brandoefening voor de klimaatcrisis. We staan op een tweesprong.
Kunnen we massaal stoppen met onze fossiele verslaving? En vooral: Hoe gaan we verder?
Daan Roovers

De KennisMakerij vind je op de eerste verdieping van de LocHal: het is het grote podium
gemaakt van samengeperste boeken. Tijdens een meetup, college of voorstelling neem je
er plaats op de ‘trappentribune’, die de eerste en tweede verdieping met elkaar verbindt.
Het open karakter van de ruimte nodigt uit tot discussie en debat.

KennisMakerijRevue

Vooruitlopend op de Bibliotheek LocHal was de KennisMakerij van 2014-2018 een aparte
Bibliotheekvestiging in de Spoorzone waar als proeftuin geëxperimenteerd werd met het
delen van kennis en verhalen op andere manieren dan het boek. Van deze locatie werd afscheid
genomen met de KennisMakerijRevue: een avond vol bijzondere en uiteenlopende onderwerpen.

Livestream
De aflevering Wij zijn de planeet is donderdag 29 oktober om 19.30 uur gratis te volgen via
: bibliotheekmb.nl/kennismakerijrevue. Je kunt daar vanaf een dag later de uitzending
terugkijken én informatie over vorige en aankomende afleveringen vinden. Dus wees welkom
in een virtuele de Bibliotheek LocHal, pak thuis een drankje zoals je dat zou doen in het
Stadscafé en plof neer op de tribune van jouw eigen huiskamer.
In de maand november zijn de volgende sprekers te gast in de KennisMakerijRevue-Livestream:
donderdagen 5 november: Maarten van Andel met ‘De groene kans’, 12 november: Laura Mulder
met ‘Alles voor de likes’, 19 november: Corina Koolen met ‘Een blauwe of roze leesbril?’,
26 november: Seizoensafsluiter.

Academische Fysio-Manueel Therapeuten
Specialisaties:		
Manuele Therapie		
Fysiotherapie			
Lymfoedeem Therapie		
Oncologie			
Second Opinion		
Echografie			
Flexchair			
Geriatrie

Netwerken:
Chronisch Zorgnet
Reumanetwerk
Parkinsonnetwerk
Artrosenetwerk
Schoudernetwerk
Knienetwerk
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) / Parkinson / Hoofdpijn

Drs. Ivo Lutke Schipholt
Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt
Nienke van Gorp-Cremer
Merel van der Linden

013 - 536 29 22 06 - 13 79 26 51

Korte Hoefstraat 1b, 5046 DA Tilburg
info@fysiotherapietilburg.nl www.fysiotherapietilburg.nl

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!
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‘Kunst in de Kijker’ op Winkellint Besterd
De decembermaand is traditioneel een sfeervolle maand. De feestverlichting hangt dan weer in het winkellint boven de straten en de
etalages zijn op vele plaatsen feeëriek ingericht. Zo ook dit jaar. De ondernemers van winkellint Besterd willen daar een extra kunstzinnige dimensie aan geven: ‘Kunst in de Kijker’. Kunst van de schilder-, fotografie- en beeldhouwamateurs uit de buurt, die hun
werken best wel eens ‘in de Kijker’ willen brengen.

In de coronatijd is er meer dan ooit thuis
gefröbeld, gehobbyd, getekend, geschilderd
en ga zo maar door. Hobbywinkel Pipoos
aan de Besterdring en andere Tilburgse
speciaalzaken in teken- en schildermaterialen
hebben hebben vast de grote toename van
actieve hobbyisten gemerkt. Vele mensen
hebben het thuiszitten een positieve draai
gegeven en hebben ontdekt dat ook zij
een creatieve kant hebben. Een kant die ze
wellicht nooit eerder ontdekt hadden, of die
juist nu een extra boost heeft kunnen krijgen.

Zonder twijfel zijn er kunstwerken gemaakt
die het bekijken meer dan waard zijn. Naar
alle waarschijnlijkheid niet meteen met een
plek in een museum, maar toch zéker in een
van de etalages van de diverse Besterdzaken.
We willen daarom de buurtbewoners en/of
Tilburgers uitdagen om de stoute schoenen
aan te trekken en zichzelf eens op de borst
te slaan, want ook jouw kunstwerk mag er
zijn en kan zomaar een mooie plek verdienen
in een van de etalages op de Besterd.
Kunstwandeling
Als alles volgens idee en planning gaat lopen,
zal het winkellint Besterd in de decembermaand ook een ‘Kunstlint’ zijn. Een
aaneenschakeling van Kunstwerken in
de etalages die een wandeling over de
Besterd extra aantrekkelijk maakt.

Dus, trek de stoute schoenen aan en
doe mee!
Mail ons en we nemen dan contact met je
op. De gekozen kunstwerken worden in de
maand december tentoongesteld. Of je je
kunstwerk daarmee ook te koop wilt aanbieden, mag je zelf bepalen. We willen wel
van je weten wie het gemaakt heeft, waar
je woont, wat het is (bijvoorbeeld aquarel,
acryl, gips, hout, barnsteen, papier-maché,
digitale fotografie, enz.), de titel, het formaat
en eventuele verkoopprijs. Deze informatie
wordt in de etalage erbij vermeld, zodat de
kijkers een duidelijk beeld kunnen vormen
van het werk.
De organisatie maakt een keuze uit de
inzendingen en behoudt het recht om
zonder opgaaf van reden ingediende
kunstwerken te weigeren.

Van Gogh op Korvel… jij op de Besterd

Schroom niet en mail een foto van je mooiste of beste kunstwerk én je gegevens naar
: info@korvel-besterd.nl o.v.v. ‘Kunst in de Kijker’-Besterd.
Doe dit vóór 11 november 2020. Voor meer info bel je : 06 53 66 80 84.
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Aafke Romeijn

Talenten in de Hall of Fame
rd.nl

este
korvel-b

Op de agenda van de Hall of Fame staan leuke interessante avonden met artiesten.
Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en er zijn coronaproof
huiskamer settings georganiseerd.

1 november: Zaagmanz. Gratis show, wel reserveren via de site van de Hall of Fame.
Op vrijdag 13 november staat Multitalent Aafke Romeijn met haar nieuwe album ‘M’
in Hall of Fame. De show heeft een intieme, coronaproof huiskamer setting, waardoor
er maar een beperkt aantal tickets zijn! Ticketlink via website van Hall of fame.

27 november: Le Motat + Nonchelange. Een avondje weirdo pop en indie rap met
Le Motat & Nonchelange. Ticketlink via website van Hall of fame.
28 november: nieuwe editie van Foyer Café. Gratis toegankelijk, wel reserveren
via de site van de Hall of Fame.
Kijk voor meer informatie over de artiesten op het podium en voor het meest actuele
overzicht van de shows die doorgaan in de agenda van de Hall of Fame:
: www.hall-fame.nl/agenda

Postzegel en Munthandel

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

winkellint

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

20200812-A-adv.besterd-wijkkrant.indd 1
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Hasseltstraat 230
5046 LR Tilburg
T 013 - 542 65 24
M 06 - 20 01 73 74
E mommersschilderwerken@hetnet.nl
W www.mommersschilderwerken.nl
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Jong Nederland
Loven-Besterd

Kinder
Stichting Stadstuin Theresia
Halloween knutselmiddag, 31 oktober
Het is tijd voor nieuwe tradities in de wijk! Hoe leuk zou het zijn als kinderen jaarlijks
uitkijken naar Halloween omdat het griezelig gezellig is in Theresia?
Op zaterdagmiddag 31 oktober kunnen kinderen knutselen in Stadstuin Theresia.
Vliegop!Atelier begeleidt knutselactiviteiten van 13.00-14.00, 14.00-15.00 en 15.00-16.00 uur.
In totaal kunnen er 30 kinderen deelnemen. Kosten: € 2,50 inclusief ranja en wat lekkers.
Zin in een creatieve middag? Er zijn nog een paar plekjes over.
Laat het weten via mail : info@stadstuintheresia.nl

Junioren Meisjes met Hungry Hippo in de gymzaal

Jong Nederland Loven-Besterd is een speelse, vrolijke en uitdagende jeugdclub.
Voor iedereen van 4 t/m 16 jaar is er wat te beleven: creatief, actief, binnenen buitenactiviteiten, sport en spel. Elke week komen de kinderen bij elkaar
voor een uitgebreid aanbod aan spellen, kook- of knutselactiviteiten.
Onze groepsavonden zijn per leeftijdsgroep verdeeld. Iedere groep heeft zijn eigen vaste
avond in de week, van 18.30 – 20.00 uur of van 20.00 – 21.30 uur. Ook gaan wij elk
jaar gezellig op weekend- en zomerkamp. Dit is toch wel het hoogtepunt van het jaar
waar iedereen naar uitkijkt.

Kom jij een keer met ons meespelen?

Neem contact op via : info@jongnederlandlb.nl Of kijk voor meer info op
: www.facebook.com/jongnederlandlovenbesterd en : www.jongnederlandlb.nl
of bekijk ons filmpje op youtube : www.youtube.com/watch?v=REsAsmqmOuk
De Nieuwe Jordaan

Spook-/speurtocht

De vele vrijwilligers organiseren weer leuke
activiteiten in de wijk voor jong en oud. Door de
nieuwe coronamaatregelen is veel nog onzeker.
Check voor doorgaan activteiten altijd even bij
de organisatie!

Pompoen snijden

Kerkibo is i.v.m. corona gesloten en helaas
kan het pompoensnijden niet doorgaan.
Wil je thuis pompoen snijden?
Surf op het internet eens op
’Halloween Pompoen Snijden’
en je vindt allerlei leuke filmpjes
over hoe je dat doet.
Kijk voor actuele informatie over de
activiteiten bij Kerkibo : www.kerkibo.nl
Kinderboerderij Kerkibo
Bisschop Bekkerslaan 202a

We gaan woensdag weer knutselen! Met de nieuwe regels zijn we verplaatst naar de
foyer van de Hall of Fame (skatecafé blijft nog dicht). We hebben hier genoeg ruimte,
maar wel max 30 personen dus wees er op tijd bij! Je kan het programma van de
knutselmiddagen hier volgen op : www.facebook.com/kinderknutselhof

31 oktober
Op zaterdag 31 oktober organiseert de Activiteitengroep De Nieuwe Jordaan
een spook-/speurtocht voor alle bewoners uit heel Oud-Noord, jong en oud.
U maakt uw eigen groep. I.v.m. coronamaatregelen maximaal vier personen
ouder dan 13 jaar of één huishouden. Kinderen onder de twaalf jaar alleen
onder begeleiding. Iedere groep krijgt een vertrektijd. De kinderen krijgen een
traktatie op het eind van de tocht.
Start: in de Textielstraat bij de keet van Goud van de Straat. Vanaf 19.00 uur.

Graag voor 30 oktober inschrijven voor de spook-/speurtocht, zodat wij
weten met hoeveel groepen we starten.
Let op: alcohol nuttigen wordt niet toegestaan.

Doe mee met de wedstrijd
mooist versierde Halloween raam
We hebben weer een prijs voor het mooist versierde raam. Graag zien wij de ramen in
heel Tilburg Oud-Noord versierd met spinnen, heksen, pompoenen enz. leef u uit met
leuke verlichting, zodat deze ook ‘s avonds goed is te zien. Maak een foto van uw
Halloween-raamversiering en stuur deze op naar ons mailadres. Wij kiezen uit alle
inzenders de leukste versiering en hebben een verassende prijs voor de winnaar.
Alle foto’s komen op de Facebookpagina van De Nieuwe Jordaan
: www.facebook.com/DeNieuweJordaan
Inschrijven voor spook-/speurtocht of mooiste versierde raam, mail naar
Han van de Hout : hantonlove@hotmail.com

Deze activiteit wordt ondersteund door Wijkraad GoHaBo, Tiwos, MFA De Poorten
en Schônste wijk.
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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

Zal Sinterklaas dit jaar wel komen?

Peutercrèche Poorten zit in een prachtig complex: de oude Hasseltse kerk, Hasseltstraat 194.
Dit gebouw delen we met een aantal fijne buren, zoals ContourdeTwern en basisschool
Cleijn Hasselt. Op peutercrèche Poorten werken we samen met maatschappelijke organisaties,
zodat we jouw kindje zo goed mogelijk ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Bijzondere
kenmerken van Peutercrèche Poorten zijn: veel naar buiten, verbinding met de basisschool
en voorbereiding daarop, en motorische en sociale ontwikkeling door peutergym.

Sinterklaas vorig jaar op bezoek in De Poorten

Sinterklaasfeest 2020 anders dan andere jaren

Kijken naar het kind
Wat heeft jouw kindje nodig en hoe kunnen wij daarbij helpen? Dat is wat bij ons centraal staat. We houden
de persoonlijke ontwikkeling van jouw kindje oplettend in de gaten en we zorgen dat de overstap naar de
basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Het voorbereiden van de peuters op school en op de rest van
hun leven richten we dan ook flexibel in. Zo stimuleren we je kind op alle belangrijke ontwikkelingsgebieden. We lezen, we zingen, we knutselen, we dansen, en ook basale sociale vaardigheden komen aan
bod. Met peutergym stimuleren we de motorische en sociale ontwikkeling. Bewegen is fijn en bovendien is het goed
voor je lijf. Dat geldt natuurlijk ook voor onze peuters. Op een natuurlijke, speelse manier ontwikkelt je kindje zich zo
tot een kleuter die klaar is voor de rest van zijn leven.

Geen intocht dit jaar voor Sinterklaas en zijn pieten? De vele
vrijwilligers werken er hard aan om een manier te zoeken dat
de kinderen Sinterklaas toch coronaproef kunnen ontmoeten
dit jaar. Wat daarin mogelijk is i.v.m. corona zal op de website
worden gepubliceerd zodra daar duidelijkheid over is.
Geen Sinterklaas Musical
Door de corona-uitbraak is het dit jaar helaas niet mogelijk om
een Sinterklaas Musical op te voeren. Dit jaar kun je misschien
een bezoek brengen aan Het dorp van Sinterklaas. Om te weten
of het doorgaat kun je op de website meer informatie vinden.

Naar buiten
Als het even kan, gaan we lekker naar buiten. Dan doen we het liefst elke dag. Tussen de kerk en
basisschool Cleijn Hasselt ligt een prachtige ontdekkingstuin waar we je kind laten kennismaken met
alles wat in de stedelijke natuur groeit en bloeit. Ook gaan we regelmatig op bezoek bij de basisschool:
daar doen we activiteiten samen met de oudere kinderen, of we eten er samen fruit. Zo maken we alvast nieuwe
vriendjes met de kinderen die al naar school gaan. En zit de oudere broer of zus van je kindje op Cleijn Hasselt?
Dan is dat ook het moment om elkaar eens onder schooltijd te zien. Een leuke verrassing!
Kennismaken
Neem gerust contact op met directeur Astrid Groenewoud voor meer informatie en een rondleiding.
Peutercrèche Poorten, Hasseltstraat 194, : 013 464 92 26 of : 06 55 11 52 81
: a.groenewoud@kindercreche.nl : www.kindercreche.nl/locaties/poorten

Sintvrijwilliger worden, het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg
steunen middels sponsoring en actuele informatie:
: www.sintintilburg.nl
of kijk op www.facebook.com/SintinTilburg

Wat ga jij doen dit weekend? Kom
ontdekken in Ontdekstation013!

Wist jij dat Ontdekstation013 open is op woensdagmiddag en in de
weekenden? Dus zit je te bedenken wat je wilt gaan doen? Denk dan
ook eens aan dit leuke uitje. Er is van alles te beleven en te ontdekken.

Scrappen, filmen, bouwen
Maak een film bij ons Green Screen, leer hoe jouw bootje kan varen op
water, ontdek hoe een stofzuiger er van binnen uitziet in onze scraphoek of
bouw je eigen raket en schiet die recht door de Spoorzone! Ook kun je een
StopMotion filmpje maken of ontdekken hoe een knikker rolt in je eigen
knikkerbaan. Of laat je verrassen bij de natuurkundeproefjes. Nieuw is onze
Waterspeeltuin met een waterrad en sluizen. Hoe hard kun jij het water
laten stromen? Of juist stoppen?
Horecahoek
De horecahoek is door de aangescherpte coronamaatregelen helaas een
tijdje gesloten. Zodra deze weer open mag, kunnen jij en je ouders even bijkomen van alle
ontdekkingen, een glaasje ranja drinken en misschien een tosti eten. Voor je ouders is er een
kopje koffie of een heerlijke cappuccino.
Reserveer je tickets
Voor meer informatie en het kopen van tickets kijk op onze website. Bekijk even goed de speciale maatregelen die we getroffen hebben in
verband met corona. Je kunt ook vaak op de dag zelf nog kaartjes kopen! Heb je tickets gekocht, maar kun je toch niet komen, vanwege een
verkoudheid of andere gezondheidsklachten? Mail het ons en je kunt je uitje verzetten naar een andere dag of je krijgt je entreegeld teruggestort.
Ontdekstation013. Meer weten?
Kijk op : www.ontdekstation013.nl We staan voor je klaar!

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!
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Alle activiteiten rondom carnaval 2021 afgelast
Carnavalsstichting Tilburg heeft besloten
om alle carnavalsactiviteiten voor
komend seizoen te schrappen. Er zal
dus niet meer gezocht worden naar
alternatieven. De livestream op Elf-Elf
komt te vervallen en er zal ook geen Prins
en Raad van Elf gepresenteerd worden.

november/december 2020

Vele ondernemers en vrijwilligers zijn actief om waar mogelijk activiteiten door te laten gaan. Echter
door de nieuwe 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!
Agendapunten met de toevoeging: o.v.= onder voorbehoud, gaan in november niet door, maar ook nog niet zeker in december.

Tot 30: Online meedenken en -praten Tilburg Schoon, p. 4
1: 20.00u, Zaagmanz, HoF6
3: 19.00u, Filmsalon de Ontmoeting:
Tafeldamast van Art Nouveau tot Amsterdamse
The Peanut Butter Falcon, ACC16
School; t/m 13 juni 2021, Rode draden - Oude en nieuwe
4: 19.30u, Filosofisch Café, hPP-SST3
verhalen in kunst en design; t/m 12 sep 2021,
5: 19.30u, KMRevue-Livestream: M. van Andel, BLenKM15
Gedachtespinsels - Dutch Design door Kiki van Eijk
Filmpremière The Singing Club, ACC16
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend
11 t/m 15: InScience Filmfestival Cinecitta16: 20.45u, door
kaajbaandexpositie, wijk Theresia
wetenschap geïnspireerde films. Na elke film volgt een
Activiteiten
gesprek met een wetenschapper. Offline & Online
Arthouse Cinema Cinecitta16: U kunt dagelijks al vanaf
11.00u naar bijzondere films, koop uw kaarten online 12: 19.30u, KMRevue-Livestream: L. Mulder, BLenKM15
20.00u, Aafke Romeijn, HoF6
Zie de vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra p. 6
17: 19.00u, Filmsalon de Ontmoeting: Just Mercy, ACC16
Iedere wo.middag: 14.00u, kinderknutselhof, HoF6 19: 19.30u, KMRevue-Livestream: C. Koolen, BLenKM15
Iedere wo.middag en weekenden:
26: 13.00u, Pre Christmas shopping, LANETTE Clinics
activiteiten ontdekstation01313
19.30u, KMRevue-Livestream:Seizoensafsluiter,BLenKM15
Iedere wo.avond: Biodanza, De Poorten,D18
27: 20.30u, Le Motat + Nonchelange., HoF6
Iedere zo. 12.30u, Nostalgisch lunchen, SST3
28: 20.30u, Foyer Café, HoF6
Oktober
December
29: 19.30u, KMRevue-Livestream: D. Roovers, BLenKM15 tot 10: opgeven Kerst-in o.v. (25 dec), St. Aoda2
31: 13.00u, Halloween knutselmiddag, SST3
2: 19.30u, Filosofisch Café, hPP-SST3
19.00u, Spook-/speurtocht, ANJ4
9: digitale lezing Patrick Vermeulen, SST3
21.00u, Film Halloween special: The Shining, ACC16 11: 19.30u, Filmavond o.v., De Poorten10
November
12: 09.45u, Kerstmarkt-reis o.v., St. Aoda2
Start cursus: Van Vreemd naar Vriendschap, F17
15: 12.00u, Eten en film o.v., St. Aoda2
Voor 11: aanmelden Kunst in de Kijker,
16 t/m 2 januari: Try-out - online workshops, Studio Xplo
Winkellint Besterd 20: 14.00u, Kerstbingo o.v., St. Aoda2
Tot 21: PLUS-actie plaatjesboek Trots op Tilburg
25: 12.00u, Kerst-in o.v., St. Aoda2
Exposities
TextielMuseum: Maak je eigen designer knitwear
Exposities TM: t/m 17 jan 2021, Pronkstukken -

t
s
a
l
e
g
af

Eerder werden al evenementen rond carnaval in
Tilburg, zoals de optocht en Kruikenstad in Koor,
afgelast omdat de gezondheid voor bezoekers
van carnavalsactiviteiten en overige Tilburgers niet voldoende gegarandeerd kan worden.

Patrick Dewez, Voorzitter Carnavalsstichting Tilburg: “Carnaval is het feest van verbroedering,
verbinding en naastenliefde. We lachen, drinken en huilen samen, óók, of misschien wel juist,
in deze moeilijke coronatijd. Laten we ook dit jaar troost bieden en verbinding zoeken, ook
zonder de feesten en ontmoeting waar iedereen zo naar verlangt.”
We hopen in 2022 natuurlijk weer gezond en wel terug te zijn en dit gemiste jaar dubbel zo
dik in te halen. Blijf samen gezond groen-oranje en we zien jullie volgend jaar.
Meer informatie en groen-oranje spullekes kopen : www.kruikenstad.nl
Wat het betekent voor de carnavalsverenigingen in Tilburg, zoals o.a. C.V. De Kerkuilen,
C.V. De Kappesientjes of C.V. De Tunnelplekkers zal iedere vereniging apart nog beslissen. Wordt
er een Raad van Elf samengesteld, zullen ze op 11-11 de Prins, Adjudant van de vereniging
voorstellen? Houd de website en Facebookpagina’s van de carnavalsverenigingen in
de gaten. Daar zullen zij het berichten zodra hier beslissingen over zijn genomen.

Vriend worden van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
U leest graag de wijkkrant Tilburg
Oud-Noord, want u wilt graag
op de hoogte blijven van het
wijknieuws. U bent geïnteresseerd
in uw omgeving en steunt de
plaatselijke ondernemers zeker
in deze moeilijke tijden. U kijkt
ook wel op social media, maar
vindt de papieren krant toch
zeker een aanvulling en zou
deze niet willen missen. U snapt
dat de een papieren krant niet
gratis wordt gemaakt. Opmaken,
drukken en bezorgen kosten
geld. U zou wel wat willen
bijdragen maar weet niet hoe.

a
Agend

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 8 spoorparktilburg.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 16ACC = Arthouse Cinema Cinecitta: www.cinecitta.nl 17F = www.fenikstilburg.nl
18D= www.dansbeleving.nl

Gezellig met een kopje koffie de nieuwste editie lezen

Word ‘vriend’ van de W TON

U kunt nu ‘vriend’ worden van de wijkkrant. Het bedrag dat u wilt
doneren mag u zelf bepalen. Dit is eenmalig en verplicht u tot niets.
Zo kan de WTON u blijven informeren over alles wat er gebeurt in de
wijk. Stuur een e-mail met uw gegevens en het bedrag waarmee u de
wijkkrant wilt steunen naar de redactie en u krijgt de betalingsgegevens middels een factuur.
Als bedankje krijgt u naar keuze de WTON-tas of pen.
Draag deze tas met trots. Met deze tas laat u zien: ik doe mee
met de wijkkrant, ik ben trots op mijn wijk Oud-Noord.

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 een zelfgeschreven artikel. Zo krijgt u extra aandacht in de wijk.
Download de advertentietarieven van de WTON websitepagina
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
Of vraag een offerte aan bij Claudia van der Waal : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De oplossing van de fotopuzzel van de editie september is het Wooncomplex

Felderhoef in de Hoefstraat 262 t/m 264. Het is (sinds 2019) een complex
van de landelijke woningcorporatie Woonzorg Nederland, die gespecialiseerd
is in passende woningen en woonvormen voor oudere mensen en mensen
met een beperking. Het is gebouwd in 1983.

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de
foto en weet u op welke locatie
de foto is genomen? Mail dan
uw oplossing voor 24 november
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.

Opgave november

U krijgt bericht wanneer u een van
deze prijzen heeft gewonnen. In
de eerstvolgende wijkkrant en op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/
fotowedstrijd-wijkkrant-tilburgoud-noord
Foto: Michaël Molenaar
worden de antwoorden en de
namen van de winnaars
gepubliceerd.
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:
ÎÎboeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎnylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
ÎÎgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
ÎÎonder de overige juiste inzenders worden WTON-tassen en WTON-pennen verloot.

Meestal komen met de inzendingen van
de oplossingen leuke verhalen over het
onderwerp op de foto, dit keer kreeg
de redactie een vraag over het complex: waar komt toch de
naam vandaan? Woonzorg Nederland heeft navraag gedaan
bij de bewoners: “De naam staat er ongeveer een tien jaar
op. We hadden toen een groepje erg betrokken bewoners,
één van hen was groot fan van Villa Felderhof. Zij heeft ook
de samentrekking verzonnen van Felderhof en Hoefstraat:
Felderhoef. We waren het zo ver ik mij kan herinneren unaniem
eens dat dit de naam moest zijn”. De toenmalige eigenaar heeft
de naam bij de ingang van het complex op de muur geplaatst.
Foto: Michaël Molenaar

Prijswinnaars september 2020 editie:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Brigitte van Gestel.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: Anja de Beer.
Goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Jose Bekker-Vermeeren.
W T ON-tas: Andre van Bijnen, Paola Dikmans, Elly Smits, Bep Smeekens en Wout Arends.
WTON-pen: José Leijten, Petra Willemen, Marga Bogaers, Cynthia van Stralendorff en Dini Vos.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad en/of inmiddels de prijs al ontvangen. Van harte gefeliciteerd!

Anja de Beer ontvangt ‘coronaveilig’ de nylon
beautycase van g. de man-melis

Jose Bekker-Vermeeren met aan de
arm de goody bag van LANETTE Clinics
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Wijkinformatie

november/december 2020

Horeca
Kinderopvang
Therapie
Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl Ristobar Cinecitta
Beurdenoort (Sport)massage
Iniminies kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Politie: www.politie.nl
spoed: 112
Ringbaan West 88
013 211 87 40 Petra van Beurden NGS gediplomeerd
verse gerechten
Geen spoed, wel politie:
0900-8844 (H)eerlijke
06 22 89 23 55
Willem II straat 29
085 902 29 97
06 48 60 27 55 Theresiastraat 15A
Administratie

dmp administratie

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

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

Auto

info@cinecitta.nl

www.cinecitta.nl/ristobar

Jasmine Thai Tilburg

www.iniminieskinderdagverblijf.nl

KrisjKrasjKresj en Schalmei

www.beurdenoort-sportmassage.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

D. van den Broek
Dhr. R. Vos
Molenstraat 136
013 581 07 66 Smidspad 76A
013 544 64 16 Mevr.
Molenbochtstraat 58A
013 544 11 60
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
www.facebook.com/jasminetilburg
www.fysiotherapiedebesterd.nl
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
www.jasminethaitilburg.nl

013 850 92 00 Kinderdagverblijf KIEK

De Houtloods

Eetbar De Wagon

www.houtloods.com

013 203 50 51

www.eetbardewagon.com
Burgemeester Brokxlaan 1041

Café-zaal Bierings
Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

Kindercampus Oculus
St Willebrordplein 6

Fysiotherapie - Manuele
013 822 89 28 Therapiepraktijk Korte Hoefstraat
06 27 01 42 44 Drs. H.Lutke Schipholt Drs. I. Lutke Schipholt
www.kdvkiek.nl
Korte Hoefstraat 1B
013 536 29 22
www.fysiotherapietilburg.nl
013 532 37 37

oculus@sterrekinderopvang.nl
www.kindercampusoculus.nl

013 542 63 47 Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
www.cafebierings.info

Uitvaart

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding

Oude Lind 35
013 572 18 22
Kinderopvang, peuteropvang/
info@moniquevanhoutum.nl
Partycentrum
Van
Opstal
peuterarrangement
en
BSO
Nijverstraat 1
013 543 66 88 Koestraat 28
www.moniquevanhoutum.nl
06 50 50 39 25 Schaepmanstraat 42
013 744 01 50
info@garagevanempel.nl
Uitvaartbegeleiding
Harriet van der Vleuten
www.partycentrumtilburg.nl spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
www.garagevanempel.nl
Gasterij de Commanderie
www.facebook.com/norlandiahetspoor Henriette Ronnerstraat 19 013 592 00 48

Garage van Empel

Basisscholen

Basisschool Den Bijstere

Rielseweg 861
013 518 12 38
info@decommanderie.nl
www.decommanderie.nl

www.instagram.com/norlandia.hetspoor

Peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)

40 weken per jaar opvang
Spoorpark 12
013 782 09 88 Schaepmanstraat 34
013 744 01 51 06 83 20 18 26
www.denbijstere.nl info@t-huis-spoorpark.nl
www.t-huis-spoorpark.nl b.kolmans@kinderstadtilburg.nl
Basisschool Cleijn Hasselt
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/kleintje-monopole
Hasseltstraat 198
013 542 22 81
Huis en inrichting
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
Peuteropvang Vijf Hoeven (2-4 jaar)
www.cleijnhasselt.nl Tapijttegelhuis Tilburg
013 535 90 38
013 543 69 03 H. van Tulderstraat 7
06 50 52 25 41
Veldhovenring 36
06 50 50 84 73 J.Jorissen@kindercreche.nl
Kindercampus Oculus
www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven
Bankastraat 2
013 543 46 43 info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl
oculus@opmaatgroep.com
Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Mommers
Schilderwerken
www.kindercampusoculus.nl
013 581 10 90
Hasseltstraat 230
013 542 65 24 Burg. Brokxlaan 1617
Basisschool De Cocon
06 55 11 52 81
Hoefstraat 173
013 543 42 77 mommersschilderwerken@hetnet.nl
www.mommersschilderwerken.nl a.groenewoud@kindercreche.nl
info.cocon@tangent.nl
www.decocon.net

013 542 37 72 T-Huis Spoorpark

Daltonerf 8
info.bijstere@tangent.nl

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

Bibliotheek

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

Verzorging
LANETTE Clinics

Professioneel cosmetisch specialist

013 785 75 87

Sint Pieterspark 69
Maak een afspraak:

www.lanette.eu

Wijkraden

Wijkraad Theresia

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

Wijkorganisatie De Ring

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

www.de-ring.org

www.kindercreche.nl/locaties/spoorzone
SmartWitgoed en Boxxer Tilburg
fb.com/DeRing175
Bij ons in de winkel altijd de beste Deal! Peutercrèche Poorten (2-4 jaar)
Wijkraad
Loven-Besterd
013 464 92 26 p/a Schaepmanstraat 36
Hasseltstraat 194
Samsung LG Philips Oled Qled TV

013 820 09 43 a.groenewoud@kindercreche.nl 06 55 11 52 81 info@loven-besterd.nl
fb.com/LovenBesterd www.loven-besterd.nl
Wijkraad

013 542 46 41 Bosscheweg 251 A
bs.de.stappen@xpectprimair.nl
www.bsdestappen.nl

harriet@harrietvandervleuten.nl
www.harrietvandervleuten.nl

Hypotheek/Bank

Hypotheek Visie Tilburg

www.kindercreche.nl/locaties/poorten

Kinderstad Tilburg Oud-Noord

BSO den Bijstere, Daltonerf 8
Besterdring 221
013 581 18 66 Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 tot 08.30
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
www.hypotheekvisie.nl Peuteropvang Den Bijstere 013 535 91 72

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt
p/a Hasseltstraat 194

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

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

www.goirke-hasselt.nl

Burgemeester Brokxlaan 1000
Woonzorgcentra
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
Daltonerf 8
06 50 28 69 68 Joannes Zwijsen
www.lochal.nl www.bibliotheeknieuwestijl.nl Rabobank Tilburg en omstreken
013 549 26 00
www.facebook.com/lochal013 Particulieren
Burgemeester Brokxlaan 1407
013 537 99 11 m.engel@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
joanneszwijsen@dewever.nl
Bedrijven
013 537 96 60
www.facebook.com/kinderopvangdenbijstere Den Herdgang
Bloemen
013 583 18 00
www.rabobank.nl/tilburg
Peuteropvang
Cocon
013 542 20 55 Berlagehof 60
herdgang@dewever.nl
All About Flowers

Jong Nederland

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

Leliestraat 49 (De Wissel)
info@jongnederlandlb.nl
Bowling
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd
Dolfijn, the plays to be
Wekelijkse groepsavonden JN Loven-Besterd:
o.a. Bowling, Escape Rooms, Goolfy Minigolf
Ringbaan Oost 2a
013 203 71 38 di 18.30-20.00 Junioren jongens 10 t/m 12 j
j+m 13 t/m 16 j
Online reserveren: www.dolfijn.eu di 20.00-21.30 Senioren
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
Creatieve workshops
do 20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
Ontdekstation013
06 81 11 54 77 vr 18.30-20.00 Minioren
j+m 4 t/m 6 j
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
vr
20.00-21.30
16+
groep
j+m 16+
Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79
Jong Nederland ASG
info@ontdekstation013.nl
www.ontdekstation013.nl Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02 info@jongnederlandasg.nl
Studio Xplo, Jofke van Loon
www.facebook.com/jongNLasg
Tekenen - Schilderen - Kunst
Gershwinstraat 10
06 39 82 62 86 Check de site www.jongnederlandasg.nl
info@StudioXplo.nl
www.StudioXplo.nl voor onze groepsavonden, leeftijden

en nog veel meer.

Dieren

Juwelier

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Juwelier
013 542 49 21 Edelweiss
Plein Leo XIII 29

Hoefstraat 173
06 50 28 69 68
m.engel@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/cocon
www.facebook.com/peuteropvangcocon

Art-fact

Kunst & Cultuur

info@art-fact.nl

Schônste wijk

art-fact.nl

013 53 60 869

Arthouse Cinema Cinecitta

Iedere dag bijzondere films, koop uw kaarten online

085 902 29 96

www.cinecitta.nl

Maatschappelijke organisaties

ContourdeTwern

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

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum

NS Plein 17
013 542 18 96
Gasthuisring 36-38
www.fenikstilburg.nl
013 543 26 29 info@fenikstilburg.nl
info@animodierenspeciaalzaak.nl
www.discusanimo.nl juwedelweiss@home.nl
Printer
www.edelweissjuwelier.nl

RJ Dierenbenodigdheden

Textielplein 12
013 544 01 22 Kantoor- werk- en winkelruimte
khysta@hotmail.com
www.rj-dierenbenodigdheden.nl Bouwatelier 013 Flexplek te huur
Goirkezijstraat 3
06 22 52 43 58
Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord
info@bouwatelier013.nl
Veldhovenring 20
013 303 18 18
www.bouwatelier013.nl
info@dierenkliniektilburgoudnoord.nl
Winkellint
Besterd
www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl Winkel-, werk- en kantoorruimte
info@korvel-besterd.nl
Evenementen
www.korvel-besterd.nl

Kringloop

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

www.knitenknot.nl

Expositie Museum/Galerie

Galerie Atelier Pjotr
Goirkestraat 78
info@galeriepjotr.nl

TextielMuseum
Goirkestraat 96

Spijkers Fietsen

013 536 54 39
06 13 57 64 44

www.galeriepjotr.nl

013 53 67 475

www.textielmuseum.nl

Fiets

Kringloop Tilburg

Refillcolors

Veldhovenring 32

info@refillcolors.com

013 580 05 80
06 17 50 32 55

www.refillcolors.com

Sport en beweging

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

www.cngo.nl

Dansbeleving wo-avond in De Poorten

3 introductielessen Biodanza voor € 25,-

Vooraf aanmelden:
06 24 74 70 30
013 577 17 78 info@dansbeleving.nl www.dansbeleving.nl
contact@kringlooptilburg.nl
DanceMasters van Opstal
www.kringlooptilburg.nl Tilburg: Koestraat 28
013 542 20 68
Tante Pollewop kringloopboetiek
Berkel-Enschot: Burg. Brendersstraat 3
Molenstraat 47
www.dansvanopstal.nl
013 889 82 22
Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur
Ceramstraat 12

www.tantepollewop.org

Lederwaren

Supermarkt

PLUS IJsselstein
Besterdring 110

013 542 74 85

www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plus-ijsselstein_634
Ringbaan Noord 136
013 542 17 67 G. de Man-Melis
Molenstraat
128
013
542
11
61
info@spijkersfietsen.nl
Personeel
www.spijkersfietsen.nl info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

Hobby

Muziek

Postzegel- en Munthandel Den Besterd Pianodocente Christien de Pundert

06 30 87 18 70
Besterdring 54
013 543 00 53 Mr. Stormstraat 3
denbesterd54@gmail.com
06 14 02 71 77 christiendepundert@live.nl
www.pianoles-tilburg.nl
do t/m vr 9.00-17.00
www.denbesterd54.nl

Paus Adriaanstraat 60

De Bijsterstede
Energieplein 54

DeWeverTilburg

013 540 86 00

padua@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

Zorg in de wijk

schonstewijk.nl Thebe Wijkverpleging Oud-Noord

schonstewijk@gmail.com
fb.com/groups/schonstewijk
Willem II straat 29
info@cinecitta.nl

Padua

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

Hasselt/Goirke
088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
088 117 67 72
Spoorzone
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl
www.thebe.nl
Colofon
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de
krant voor de wijken: Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 7 keer
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van Oud-Noord.

Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis.
(zie artikelvoorwaarden*)

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

Adverteren: vanaf € 12,- *
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*Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning
2020 en **zodra bekend jaaruitgavedata 2021
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorgklachten of adverteren: e-mailadres redactie
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed
aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden stukken. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan
wel schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich
niet aansprakelijk.
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

16

november/december 2020

Maatje
Veel bewoners in Oud-Noord voelen zich
alleen. Ze willen graag bezoek krijgen. Vind
je het leuk om een maatje voor iemand te
zijn? Een keer per week op de koffie te gaan
en een praatje te maken? Neem dan contact
op met Jannie Haverkamp. Zij legt je hier
graag meer over uit.
Activiteitenaanbod
Door de coronamaatregelen die steeds veranderen, is ons activiteitenaanbod op de
website niet up to date. Onze excuses hiervoor. Voor meer informatie over activiteiten
kun je altijd contact opnemen met een van
de vier wijkcentra.
Wil je weten wat er in jouw wijkcentrum aan
activiteiten zijn?

Vriendschapsbank ContourdeTwern

Bel dan naar:

‘De Vriendschapsbank van ContourdeTwern
brengt 50-plussers op een laagdrempelige
manier in contact met elkaar én geeft de
deelnemers de mogelijkheid zelf een groep
te starten. Het uitgangspunt: vriendschap
is een bank; je kunt alleen iets opnemen als
je ook af en toe iets stort’, aldus een van de
vrijwilligers die bij de Vriendschapsbank
actief is. Annemarie Vermeulen, oprichtster
van de Vriendschapsbank, startte ongeveer
zeven jaar geleden dit project voor heel
Tilburg omdat ze zag dat veel bewoners
een klein sociaal netwerk hadden maar
heel graag actief bezig wilden zijn. ‘Ze
wilden niet alleen maar koffiedrinken in
een wijkcentrum, maar er ook echt op uit.
Leuke dingen samen doen.’ Annemarie
vertelt nog steeds vol passie en liefde over
de Vriendschapsbank. Een ook met een
beetje pijn in het hart want ze gaat met
pensioen.
Op drie lokaties in Tilburg kunnen bewoners
terecht: MFA Het Spoor, wijkcentrum Heyhoef
en hotel Ibis. Er is een koffie-inloop om elkaar
te ontmoeten. En mensen kunnen op basis
van hun behoefte en hobby een activiteit
ondernemen. Zo zijn er door de jaren heen
allerlei leuke clubjes ontstaan waar men bij
kan aansluiten, bijvoorbeeld een museumclub
en een wandelgroep. Ook kun je altijd zelf iets
starten.
‘Ik zie dat mensen met elkaar verbonden
worden’, vertelt Annemarie trots. ‘Ze doen er
weer toe. Ze hebben het gezellig en er ontstaan

soms vriendschappen. Er zijn zelfs mensen met
elkaar op vakantie geweest. We werken met
een fijn team van vrijwilligers. Je mag naar de
inloop komen als je interesse hebt. Maar soms
kan het ook fijn zijn eerst een kennismaking te
hebben met een vrijwilliger. Dat kan thuis, in
een wijkcentrum, de bieb, waar je maar wilt.
Veel deelnemers gaan niet naar de inloop
maar ontmoeten elkaar op een andere plek.
We gaan uit van het gezonde en actieve deel
van mensen, daar doen we een beroep op. En
dat werkt heel positief.’

Wil je meer weten over de Vriendschapsbank?
Zoek contact met Sonja Havens en ze
vertelt er graag meer over: sonjahavens@
contourdetwern.nl, 06 205 90 811.

Met de juiste info zoekt Jannie vervolgens naar een passende vrijwilliger.
Soms is een match zo gemaakt. Soms is het wat moeilijker. Dat komt
met name doordat er meer mensen een maatje zoeken dan dat er
vrijwilligers zijn. Dat is jammer, want dit soort vrijwilligerswerk kan je
zoveel geven. Je bent er voor iemand anders, maar geeft daarmee ook
meer inhoud aan je eigen leven. Je helpt iemand meer in beweging te
komen en dat is heel erg dankbaar werk.

De Baselaer

013 543 59 09

De Wissel

013 542 24 38

Het Spoor

013 542 16 64

Jeu de boules spelen?
Op het terrein van wijkcentrum de Poorten
Vind je het leuk een potje te komen spelen?
Je bent van harte welkom. Bij het beheer
van de Poorten kun je jeu de boules ballen
lenen.
Kom je door de coronacrisis in nood en
heb je hulp nodig, een kleine of grote
vraag?
Bel: 013 5498646
Mail: adviespunt@contourdetwern.nl
We kijken samen met jou wat er aan
de hand is, wat je nodig heeft en wie u
daarbij het beste kan helpen.
We zijn bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Annemarie, namens alle deelnemers,
vrijwilligers en collega’s in Oud-Noord,
bedankt voor alles wat je hebt gedaan, de
vele mensen die je bij elkaar hebt gebracht
en je positieve blik op de kracht van mensen!
We wensen je een hele fijne tijd toe!

Maatjesproject heeft nieuwe coördinator
Jannie Haverkamp gaat het maatjesproject van Informele Zorg
overnemen van Sonja Havens. Sonja staat haar nog bij met 6 uur in
de week, zodat ze elkaar mooi kunnen aanvullen. Jannie werkt al
jaren in Oud-Noord als sociaal werker. Ze kijkt erg uit naar dit project.
‘Er zijn veel mensen eenzaam in deze wijk. Ze zijn veel thuis en zien
weinig mensen. Het is een thema wat me raakt. Een maatje kan echt
een positieve aanvulling zijn op iemands leven. Als coördinator kom
ik bij mensen thuis die graag meer bezoek willen ontvangen. Soms
willen ze graag wat ondernemen maar vinden ze het moeilijk om dit
alleen te doen. We nemen de wensen en behoeften door, want die
zijn bij iedereen verschillend. De een vindt koffiedrinken en samen
een boodschap doen fijn. De ander maakt liever een wandeling of
luistert samen naar muziek. Tijdens een bezoekje thuis kijk ik heel
breed. Hoe kunnen we vanuit ContourdeTwern nog meer helpen? Kan
deze mevrouw of meneer ook een keer naar een wijkcentrum toe en
bijvoorbeeld meedoen aan een leuke activiteit?’

013 464 92 10

is een mooie jeu de boules baan gemaakt.

Het stokje wordt overgedragen aan Sonja
Havens, geen onbekende in de wijk. Sonja werkt
al jaren in Oud-Noord bij het maatjesproject
van Informele Zorg. Ze weet dan ook als geen
ander hoe mensen in beweging te krijgen, bij
elkaar te brengen en is zelf ook heel actief in
het dagelijks leven.
‘Ik vind het heel leuk om dit over te nemen
van Annemarie. Het project staat als een huis.
De samenwerking met de vrijwilligers is fijn.
Ik ben zelf ook een heel actief mens en neem
deel aan allerlei clubjes (moestuin, boeken,
film en haken). Ik hoop mijn enthousiasme
over te kunnen dragen op de deelnemers. In
2021 wil ik onderzoeken of het mogelijk is een
doorstart te maken met de Vriendschapsbank
voor jongeren’, aldus Sonja. Annemarie: ‘Ik ben
heel blij dat Sonja het overneemt. We werken
al heel lang samen, vroeger bij Contour en
sinds zeven jaar bij ContourdeTwern.’

De Poorten

Wil je meer weten over het maatjesproject? Jannie kan er je alles over
vertellen:
•
janniehaverkamp@contourdetwern.nl,
•
06 264 71 168.

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

Jannie Haverkamp (links op de foto) en Sonja Havens

tel

013 542 24 38

internet

www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.

