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Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

 Uw PVC-vloer 
incl. leggen

bij ons 
gegarandeerd 

de
laagste prijs!

9

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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“De goedkoopste op het gebied van 
compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Canon 
multipack vanaf € 24,95 

+ 1 patroon naar keuze gratiS
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LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen voor 
uw uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen  

en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

Voor jong en oud, man en Vrouw 

De meest effectieve bewegingsleer in de wereld, 
gemakkelijk te leren, ook door senioren en 
bovendien heerlijk om te doen!  

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

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

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

KWF Kankerbestrijding organiseert landelijk 
een sponsoractie voor de IPSO Inloophuizen. 
Inloophuis Midden-Brabant doet ook mee 
aan deze actie.

De Inloophuizen hebben het door de coronacrisis  
op dit moment helaas financieel zwaar. Acties en 
evenementen worden uitgesteld, sponsoren en 
donateurs zijn soms genoodzaakt hun financiële 
bijdrage aan het Inloophuis bij te stellen. 
Het Inloophuis Midden-Brabant is volledig af- 
hankelijk van sponsoring en donaties is deze 
actie van en met KWF méér dan welkom. 
Samen kunnen we het verschil maken voor 
alle mensen die te maken hebben met kanker. 
                                               Lees verder pagina 6

Het Rode Kruis helpt tijdens de coronacrisis in Nederland met medische zorg, 
voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Rode Kruis vrijwilligers ondersteunen 
zorginstellingen, huisartsenposten en GGD’s en vervoeren coronapatiënten.
Ook helpen zij met het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten.              

Help het Rode Kruis locatie Tilburg helpen! 

Inloophuis moet blijven bestaan! 
We doen nu activiteiten thuis, en thuis houden  
we alle ballen in de lucht, en voor de gezellig-
heid hangen we meer ballen in de boom. 
Thuis werken, eten, slapen, schrijven, lezen, 
hobby’s. We kunnen veel thuis doen, maar niet 
samen... Contact gaat via telefoon of internet, 
gelukkig is alles tegenwoordig mogelijk. 
 

Niet kijken naar wat er niet kan,     
     maar lezen over wat er wel kan.
Voorheen maakten we soms veel gebruik van  
onze telefoon en computer. Nu is het dat wat  
we eigenlijk niet willen. Toch is het een fijne  
manier om ons te vermaken en coronaproof  
activiteiten te beleven. 
Kunnen we niet naar de LocHal, dan komen de 
verhalen naar ons toe (p. 7). Achter onze 
computers kunnen we ook helpen: doneer via 
de websites aan Rode Kruis en Inloophuis (p. 6) 
of kôop ònlaajn spullekes van de Carnavals-
stichting Tilburg (p. 14). Zoek een lekker 
(kerst)menu uit bij de wijkhoreca (p. 2). 

Doe mee en win een Wijk-Kerstpakket (p. 8 en 9) 
Maak een deel van de WTON-kerstpuzzel 
thuis en het andere deel met een wandeling  
of fietstocht door de wijk. 

Heeft u behoefte aan beweging en sportiviteit,  
neem een winterabonnement bij RTV Quirijn (p. 13).

Wijkkracht 

Wij wensen u een gezond 
en mooi 2021.

Het nieuwe jaar gelijk goed beginnen:

EM Sculpt ACTIE
Normaal € 120,- 

nu try-outprijs € 50,-
Actie is geldig t/m 28 februari 2021

: lanette.eu/em-sculpt

-- LaneTTe Clinics --
Professioneel cosmetisch specialist voor al uw cosmetische 
huid- en lichaamsproblemen. Wij werken uitsluitend met 

CE-gekeurde producten en CE- & FDA goedgekeurde apparatuur. 

  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  æhaargroeistimulaties

  ænagelverzorging

  ækapsalon

Vele woorden maken de wijkkrant. Woorden die gaan over belevenissen 
en activiteiten. Activiteiten en ontmoetingen vonden vaak buitenshuis 
plaats. Daarna gingen we weer naar huis, ons thuis. Maar ineens veranderen 
de tijd en omstandigheden, en worden deze woorden verbonden. 

Thuis  activiteiten en ontmoeten

Vieringen met Kerstmis 
zijn met aanpassingen 
mogelijk, bekijk thuis 
eerst even de website van 
de parochie of andere 
organisaties (p.6).

Vele organisaties 
zoeken vrijwilligers; lees 
hun websites er eens op na (agenda op p. 14). 
Ook een bezoekje aan de wijkondernemers kan 
nog wel, u bent welkom, bij vele wel op afspraak. 
Check hun websites (contactgegevens op p. 15).
 
Welkom 2021 
We verlangen meer naar het nieuwe jaar dan  
anders en 2021 is dan ook welkom. Het nieuwe  
jaar groots in knallen is dit jaar helaas niet 
mogelijk, maar het oude jaar kunnen we corona-
proof inruilen. Met nieuwjaarswensen en kusjes 
door de lucht, en sterren in de hand, op naar het 
nieuwe jaar 2021. Hopelijk in goede gezondheid 
en met een vaccin in het vooruitzicht, en wie 
weet toch een beetje groen-oranje in februari, 
in ieder geval wel zichtbaar in de wijk. 
In onze harten vieren we feest: Kerst, 
Oud en Nieuw en ook carnaval. 

Een gelukkig en gezond nieuwjaar  
en graag tot ziens in februari 2021!

Lees verder pagina 6
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Neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 
  : 06 48 60 27 55 of 013 211 87 40. Meer informatie vind 
       u ook op : www.iniminieskinderdagverblijf.nl
                                       Wij hopen u snel te zien! Team Iniminies

Postzegel- en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com
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Ondernemers
in de wijk

Met deze slogan opereert TipTopStudent, die  
betrouwbare hulp in huis biedt voor een 
scherpe prijs: slechts € 13,90 per uur (incl. btw). 
Het gaat vooral om schoonmaakwerk, 
maar bijvoorbeeld ook tuinonderhoud, 
boodschappen doen, chauffeursdiensten, 
pc-hulp of bijles aan kinderen.

Het concept is eenvoudig!
Studenten doen huishoudelijke werkzaamheden  
bij particulieren thuis. De student komt langs  
op de tijd die schikt, voor het overeengekomen  
aantal uren. Elke maand ontvangt u een factuur 
en hoeft u dus geen contant geld in huis te halen.

Dweilen - stofzuigen - ramen lappen - afwassen  
- boodschappen doen - strijken - koken - 
computerhulp - tuinonderhoud - gras maaien 
- hond uitlaten - bedden verschonen - bijles - 
oppassen - verhuizen - wasgoed ophangen - 
droogtrommel in- en uitladen - klein onderhoud 
in en om het huis - kinderopvang 
- sanitair reinigen - 
chauffeursdienst 
- ophalen medicijnen -
koelkast schoonmaken 
- vuilniszakken in  
container - 
auto wassen 
- afwasmachine 
in- en uitruimen.
: www.tiptopstudent.nl

De Houtloods thuismenu’s zijn terug! 
Onze chef-kok Koos heeft weer een aantal heerlijke thuismenu’s voor  
jullie ontwikkeld. Ook voor Kerst & Oud en Nieuw! Het keukenteam heeft  
voor jou alle voorbereidingen al gedaan. Jij hoeft thuis alleen te zorgen  
voor de finishing touch. Check snel de menu’s op 
: www.houtloods.com of : www.chefvooreendag.nl

Wij hopen dat het snel weer verantwoord is om onze deuren te openen  
zodat we jullie ook weer persoonlijk met een glimlach mogen ontvangen.  
Stay safe!

Nu makkelijk online te bestellen
Ook Ristobar Cinecitta, het restaurant van arthouse bioscoop  
Cinecitta, is gestart met take away gerechten voor thuis. Van 
een Poké Bowl tot een luxe borrelplank. De gerechten op het 
menu zijn zowel los als na een filmvoorstelling te bestellen. 
 

De keuken van Ristobar Cinecitta staat bekend om verrassende 
creaties en een ruim aanbod voor vegetariërs en veganisten. 

Verse en gezonde gerechten 
Ristobar Cinecitta heeft een eigenzinnige mix van antiek en hip. De 
gerechten zijn kleurrijk, eerlijk en actueel. Daarbij staat ‘vers’ en 
‘gezond’ eten hoog in het vaandel. Luuk Broos geeft leiding aan de 
keuken. Het ontdekken van nieuwe combinaties en bereidingswijzen 
is het leukste wat er volgens hem is. Meegaan met de ontwikkelingen 
in de wereld, meegaan met de seizoenen. Maar tegelijkertijd ook de 
klassiekers in ere houden. Het brood wordt door Ristobar Cinecitta 
zelf ontwikkeld en gebakken. De patisserie, toch een vak apart, doet 
de keuken ook zelf. De gerechten op de kaart wisselen regelmatig, 
zodat vaste gasten telkens met iets anders worden verrast. 

Goed voor de wereld, heerlijk en eerlijk
Er wordt gekeken naar de herkomst van de producten die in de 
keuken worden gebruikt. Steeds meer wordt er kritisch gekeken 
naar het proces, hoe het nog beter kan. Dit maakt de keuken 
veerkrachtig en creatief.  
In de huidige maatschappij is het belangrijk om stil te staan bij  
biologische en organische producten die rekening houden met ons  
grootste goed, de wereld om ons heen. Er wordt waar mogelijk  
geput uit lokale bronnen. De verse groenten komen van een  
biologische tuin en de Ristobar serveert biologische wijnen,  
biologische koffie en thee of een glaasje fris. 

Ristobar Cinecitta bij u thuis
In deze tijden past Ristobar Cinecitta zich aan om haar gasten alsnog 
thuis te verwennen met (h)eerlijke gerechten en producten. Denk 
aan een luxe borrelplank of een kaasplank met een bierproeverij. 

Ook kunt u alvast een kerstdiner voor thuis reserveren (afhalen op 
een zelfgekozen tijdstip op 24, 25 of 26 december). U krijgt dan  
voorbereide gerechten mee die u tijdens kerst zelf af kunt maken  
met behulp van een instructie. 
Cinecitta kerstdiner voor thuis à € 55,-: 5 gangen + amuse + 
friandises met een uitgebreide instructie en hulpstukken, zo ben  
je ineens je eigen chef! Te bestellen via 
: www.cinecittatilburg.foodticket.nl/foodticket/cgi/bestel.cgi

Het gehele menu met alle gerechten is te vinden op de hernieuwde 
website van de Ristobar : www.ristobarcinecitta.nl. De gerechten  
zijn elke dag te bestellen tot 21.00 uur. (Zelf afhalen of bezorging  
mogelijk tussen 17.00 en 20.00uur)

Volg de Ristobar op Instagram: ristobarcinecitta
Agenda arthouse bioscoop Cinecitta, zie pagina 14.

Take away gerechten van Ristobar Cinecitta

De Houtloods, niet helemaal geslotenTipTopStudent ‘voor elke klus dus’

Een aaneenschakeling van kunstwerken in de etalages die een wandeling over de Besterd extra aantrekkelijk maakt. De 
kunstwerken zijn verdeeld over het gehele winkellint, van Thais restaurant Aim Aroy bij het tunneltje op het NS Plein, tot 
Het Griekse Huis op de hoek van de Besterdring en Molenstraat en Beau Beerens Schoenen op de hoek Molenbochtstraat 
en Koestraat. Het is daarmee een mooie sfeervolle wandeling geworden, zeker als je ook de sfeer proeft van de 
kerstverlichting en -versieringen. En daarnaast is er tijdens deze wandel-etalage-expositie ook nog eens iets te winnen!

Stem op het kunstwerk van jouw keuze
In de winkels van de deelnemende bedrijven is een gratis flyer verkrijgbaar met daarop alle kunstwerken, de locaties en  
andere gegevens. Hiermee is de wandeling nóg completer. Ook is in de flyer een QR-code te scannen, waarmee je recht-
streeks naar de site : www.korvel-besterd.nl/kunst-in-de-kijker gaat. Daar kun je met een enkele klik stemmen op het 
kunstwerk van jouw keuze. Onder de inzendingen/stemmers worden 10 Besterd Cadeaubonnen van € 25,- verloot. 
Uiteraard krijgt de kunstenaar met de meeste stemmen ook een aardige verrassing van Winkellint Besterd!

Kun je niet kiezen maar wil je tóch kans maken op een Besterd Cadeaubon, maak dan een ‘selfie’ voor de etalage van één  
van de deelnemende bedrijven en post deze foto op Facebook: Winkellinten Korvel Besterd. 
De gratis flyer is ook van de site : www.korvel-besterd.nl te downloaden.

Wandel-etalage-expositie ‘Kunst in de Kijker’ op Winkellint Besterd
Tot het eind van dit jaar vindt er een wandel-etalage-expositie plaats op winkellint Besterd. 
In de etalages van 27 winkels en bedrijven van winkellint Besterd zijn in het thema ‘Kunst in 
de Kijker’ maar liefst 36 kunstwerken te bewonderen. Kunst van de schilder-, fotografie- en 
beeldhouwamateurs uit de buurt, die hun werken best wel eens ‘in de kijker’ willen brengen.

Een van de gangen van het kerstdiner van Ristobar Cinecitta
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dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

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

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

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

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

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

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

 
dmp administratie 
Dorith Looijkens Bierings RBc 
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg 
telefoon 06 54 39 12 21 
info@dmp-administratie.nl 
www.dmp-administratie.nl 

 
 
 

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

 
 

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening | Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie 

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Dan gaat het heel erg over visueel kijken en leren registreren wat je ziet. Het is mooi als je dat 
leuk vindt om te doen en trots kunt zijn op de ontwikkelingen die je daarin maakt. Met wat  
geluk kun je die vaardigheden en technieken inzetten om jouw visie op iets te verbeelden of  
mooie momenten vast te leggen. 

Die behoefte of dat geduld is niet voor iedereen weggelegd. Dat is ook niet nodig. Besef wel 
dat we allemaal een creatieve bron hebben! Die kunnen we ontkennen, omdat we ons hebben 
wijsgemaakt dat we niet creatief zijn, maar het is vaak dat we het contact ermee verloren zijn. 
Wanneer je leert contact te maken met jouw kern, door je naar binnen te richten, kom je bij  
jouw essentie. Bij wat jou drijft. Dan wakker je jouw vlammetje aan.

Onze buitenwereld kan ons alleen wat vertellen over wat er zich in onze binnenwereld afspeelt. 
Ik geloof dat ons lichaam en onze intuïtie het primaire middel zijn om de wereld waarin we 
leven en onszelf te leren begrijpen. Het is goed om hier zo nu en dan bewust van te zijn en te 
onderzoeken wat ons beweegt. In de filosofie noemen ze deze denkwijze fenomenologie. 
We hebben een leven lang de tijd om hiermee te oefenen en creativiteit is daar een mooi  
middel voor. Dit is in ieder geval mijn drijfveer.

Wat zijn jouw beweegredenen? Wat heb jij te vertellen?

WiI je dat op een creatieve manier onderzoeken? Dan kun je terecht bij Studio Xplo aan de  
Gershwinstraat 10 in Tilburg-Noord. 

2 januari Open Atelier
Als het door kan gaan, dan houden we 2 januari Open Atelier. Je bent welkom om op die dag  
een bezoekje te brengen aan ons atelier. Het is groot genoeg om voldoende afstand te  
kunnen houden. Neem maar eens een vrijblijvend kijkje op onze website.

Info : www.studioxplo.nl/open-atelier-2 
Geen internet? Bel : 06 39 82 62 86 voor meer informatie.

Je hebt het vast al gehoord: de verkoop en het afsteken van 
vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden.  
Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de hand- 
having van de openbare orde te voorkomen. 

Een troost: het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit de zogeheten F1 categorie.

Wat is categorie F1-vuurwerk? 
Volgens het Nederlandse Vuurwerkbesluit is vuurwerk in 4 
categorieën onderverdeeld, van eenvoudig vuurwerk in categorie 
F1 tot aan zwaar professioneel vuurwerk in categorie F4. 

In categorie 1 valt licht vuurwerk dat weinig gevaar oplevert en 
waarvan het geluidsniveau te verwaarlozen is. Het wordt ook 
wel ‘jeugdvuurwerk’ of ‘fop-en-scherts-vuurwerk’ genoemd. 
Denk hierbij aan sterretjes, trektouwtjes, knetterballen, 
sierfonteintjes en jeugdpakketten. Dit type vuurwerk mag het 
hele jaar door verkocht en afgestoken worden, ook dit jaar. 

Wat zijn de regels voor categorie 1 vuurwerk? 
Categorie 1 vuurwerk mag je kopen vanaf 12 jaar. Het vuurwerk 
mag overal worden afgestoken, maar volg altijd de regels op de  
gebruiksaanwijzing. 

 Î Houd rekening met anderen, gebruik een aansteeklont, draag 
een veiligheidsbril en steek het vuurwerk nooit af vanuit je hand. 
Dit kan schade opleveren, hoe klein het vuurwerk ook oogt. 

Wie had dat ooit gedacht? Een behandeling waarmee je vet verbrandt en  
tegelijkertijd spiermassa opbouwt. Klinkt als hocus pocus, maar de EM Sculpt  
belooft precies dat. Hoe het werkt en hoe het voelt, vertellen we je in dit artikel.

De EM Sculpt is de meest geavanceerde en intensieve elektrische 
spierstimulator in de geschiedenis. De gestimuleerde spieren zorgen 
voor een verhoogde bloedcirculatie en voor verbranding van calorieën. Tevens draagt 
deze stimulatie bij aan een verhoogde spieropbouw terwijl er vet wordt verbrand.

Spiertraining
De EM Sculpt past technologie toe die wordt gebruikt in de esthetische geneeskunde. Het  
maakt gebruik van een gefocust elektromagnetisch veld met een veilig intensiteitsniveau. 
Het elektromagnetisch veld passeert door het lichaam en reageert op de motorische 
neuronen die vervolgens supramaximale spiercontracties veroorzaken. De EM Sculpt 
wordt gebruikt als een lichaamscontourenbehandeling voor buik en billen.

De EM Sculpt werkt op basis van MRI (Magnetic resonance imaging) techniek. In een sessie  
van 30 minuten wordt er elektromagnetische straling van een hoge frequentie uitgezonden  
door het apparaat die de spieren doet aanspannen. EM Sculpt is ontworpen voor esthetische  
doeleinden. Het is baanbrekende niet invasieve technologie om de lichaamscontouren te  
verbeteren. EM Sculpt zorgt voor 20.000 tot 30.000 contracties van de spieren en dat voelt  
als een intensieve work-out. Dit noemen we inactieve training. Deze training geeft hetzelfde  
effect op het menselijk lichaam: spieropbouw en vetafbraak.

Het EM Sculpt apparaat
EM Sculpt is een FDA-gekeurd apparaat dat is ontwikkeld voor het verminderen van 
vetweefsel en het opbouwen van spiermassa op de buik en billen. Het belooft tot wel  
19% vetweefsel te verminderen en de spiermassa met 16% te vergroten.

Doet het pijn?
Nee. Is het lekker? Ook niet per se. Je zou verwachten dat je na de behandeling krom ligt  
van de spierpijn, maar dat is niet het geval. Er ontstaat geen verzuring in de spieren, die  
normaal gesproken voor spierpijn zou zorgen.

Ook met categorie F1-vuurwerk knallend het nieuwe jaar in!

Bij Spijkers bestel je elk jaar gemakkelijk  
online vuurwerk via 
: www.bestelvuurwerk.nl/spijkers. 

Zoek via de website een leuk pakket uit en  
Spijkers Fietsen zet het voor je klaar in de  
winkel. Bij elke bestelling wordt een gratis  
veiligheidsbril geleverd. Heb je vragen over  
het gebruik? Dan kun je deze uiteraard  
altijd stellen!

Koop het leukste categorie 1 
vuurwerk bij Spijkers!

Zien versus waarnemen
Door: Jofke van Loon (kunstenares) 

We nemen waar met onze 
zintuigen. We ervaren, we hebben 
herinneringen. We vinden ergens 
wat van. Dat brengt ons bij ons 
denken en bij ons gevoel. Denken 
en voelen gebeurt in ons lichaam. 

Ook kunst en creativiteit brengt 
ons naar binnen. En het is een 
middel om onze belevingswereld 
weer naar buiten te brengen; te 
communiceren met onze omgeving. 
Het vertelt iets over wat ons 
bezighoudt. Dat kan zijn: genieten 
van een mooi plaatje en de 
vaardigheden ontwikkelen om dat 
fascinerende beeld zo goed mogelijk 
na te tekenen of schilderen.

Daarnaast geldt: gaat het vuurwerk niet af, steek het dan nooit  
opnieuw aan. Het kan namelijk alsnog onverwachts afgaan. 

Meer informatie over de regels rondom het vuurwerkgebruik tijdens  
de jaarwisseling van 2020-2021 lees je op : www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vuurwerk/vuurwerkverbod-oud-en-nieuw-2020-2021

EM Sculpt bij LANETTE Clinics

Het nieuwe jaar gelijk goed beginnen: EM Sculpt ACTIE
Normaal € 120,- nu try-outprijs € 50,-

Actie is geldig t/m 28 februari 2021

: lanette.eu/em-sculpt
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Niet normaal 
Door: Francy Derix, uitvaartbegeleidster

Alle impactvolle gebeurtenissen hebben invloed op ons leven. Als er iets heftigs gebeurt  
dan moeten we op zoek naar een nieuw normaal waarin die gebeurtenis verweven wordt.  
Zo verlangen we op dit moment allemaal naar een vaccin tegen het coronavirus, zodat we  
naar een nieuw normaal kunnen dat ons weer dicht bij elkaar brengt. Want deze tijd van  
‘niet normaal’ valt ons allemaal zwaar.

Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Nog niet zo lang geleden kwamen de eerste berichten 
over een mogelijk vuurwerkverbod naar buiten. Om 
te voorkomen dat hulpdiensten die door corona al 
heel druk zijn overbelast raken, werd een verbod 
op de verkoop en het afsteken van vuurwerk voor 
de komende jaarwisseling ingesteld. Voor veel huis-
diereigenaren reden voor een feestje, maar pas op; een 
vuurwerkverbod gaat er helaas niet voor zorgen dat 
er helemaal geen vuurwerk meer wordt afgestoken. 

Vuurwerk is natuurlijk prachtig om naar te kijken, dat vind ik ook! Maar ondanks dat gaat er  
jaarlijks veel leed schuil achter een traditie als Oud & Nieuw. Vuurpijlen en knalvuurwerk 
werden eerder dit jaar al verboden, en ook waren er enkel nog toegestane tijden waarop vuur- 
werk afgestoken mocht worden. Toch zijn er geregeld knallen te horen en het zijn juist díe  
knallen, die onverwachte en harde knallen, waar de meeste dieren zo van schrikken. Niet  
alleen zorgt het voor stress en trauma’s bij huisdieren, ook dieren in de wei of vogels in de  
natuur raken erdoor in paniek en weten zich er geen raad mee. 

Reken uzelf vooral niet rijk met een verbod en neem de nodige stappen om uw huisdier zo 
goed mogelijk door deze periode te begeleiden. U heeft nou eenmaal geen invloed op wat er  
precies wanneer wordt afgestoken en ook niet op welke afstand dit gebeurt of hoe hard dit  
gaat. Dat gaat u helaas ook niet krijgen. Des te belangrijker is het om op zoek gaan naar 
mogelijkheden die u wel zelf onder controle heeft. Dit kunt u buiten de vuurwerkperiode doen  
door te trainen en uw huisdier op die manier te leren om anders te reageren op iets wat als  
beangstigend wordt ervaren. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt ook contact opnemen met  
een gediplomeerd gedragstherapeut om samen planmatig aan de slag te gaan. 

Ook huisdieren die nog nooit eerder een reactie hebben gegeven, kunnen ineens toch erg 
schrikken van de harde knallen, gillende fluitjes, felle flitsen of vervelende kruitdampen. 
Zelfs de dieren die hier goed op getraind zijn, kunnen plots deze angst voelen, vanwege de 
onvoorspelbaarheid die vuurwerk met zich meebrengt. Als angst voor vuurwerk niet wordt 
behandeld kan het ieder jaar erger worden. Ook kan uw huisdier angst voor harde geluiden in 
het dagelijks leven ontwikkelen, waardoor het continu stress heeft en 
hierdoor erg ongelukkig zal zijn. 

Door deze angst is het risico op weglopen tijdens de 
vuurwerkperiode ook nog eens veel groter. Wees hierop 
voorbereid en voorkom dat uw maatje vermist raakt! 

De beste aanpak bij vuurwerkangst is om de korte-  
en langetermijnoplossingen met elkaar te combineren.  
Het gebruik van medicatie en andere ondersteunende 
producten zijn bekende oplossingen, vaak voor de  
korte termijn. Deze zijn op het moment zelf hard nodig  
om de ontstane angst te onderdrukken en zo erger te  
voorkomen. In sommige gevallen is de angst in een  
vergevorderd stadium en moet u deze extra maat- 
regelen nemen om Oud & Nieuw dragelijk(er) te  
maken voor uw huisdier. Er zijn verschillende  
producten te verkrijgen om ter ondersteuning in te zetten,  
maar let er wel goed op dat niet ieder middel ook per se 
geschikt of veilig is. Laat u goed adviseren en gebruik 
bij voorkeur alleen de niet-verdovende producten.

Ik wens u, en uw huisdier(en), een veilige 
en fijne jaarwisseling toe. Hopelijk 
tot ziens in het nieuwe jaar!
www.discusanimo.nl
 

Ik ben een vrouw van 74 jaar. Ik heb nu al 16 jaar elke dag persoonlijke verzorging van 
Thebe en ik ben heel tevreden. Ik vind het knap hoe ze de coronatijd doorkomen en dat 
ze voor ons klaarstaan. Het kan ook anders, want ze lopen toch een risico om besmet 
te worden. Maar gelukkig is het niet anders. Ik vind dat ze lof verdienen voor wat ze 
voor ons doen. Als zij er niet waren dan waren we verloren. We zijn zo afhankelijk van 
zorg. Daarom bedank ik iedereen van Thebe voor de goede zorgen. Geweldig!

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Als iemand die je liefhebt komt te overlijden, 
krijg je ineens ook te maken met een nieuw 
normaal. Omdat de grond onder je voeten 
weggeslagen wordt, je het na vijftig jaar 
huwelijk ineens alleen moet rooien, of je kind 
geen dag ouder meer zal worden. Hoewel 
de dood gewoon bij het leven hoort, is het 
natuurlijk niet normaal. Alles en iedereen 
gaat verder. Alleen bij jou staat alles stil. En in 
dat vacuüm, in die nieuwe werkelijkheid moet 
je op zoek naar een normaal waarmee je 
verder kunt, of je er vrede mee hebt of niet. 
En de eerste stap die iedereen moet zetten, 

is afscheid nemen. 
Een cruciale stap 
van een lange 
weg naar een 
nieuw normaal.
 

Bij Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten  
begeleiden we families bij deze eerste stap. 
We nemen de tijd en gaan samen op zoek naar 
ideeën voor een persoonlijke invulling, en we 
zorgen dat alles samenkomt op de dag  
van het afscheid. Normaal gesproken is alles 
bespreekbaar. Maar corona veranderde dat  
rigoureus. Ineens moesten we families 
vertellen dat er geen volle aula met mensen 
mocht komen. Dat ze moeder niet mee 
mochten verzorgen, terwijl ze altijd voor jou  
gezorgd heeft. Of dat ze vader niet naar binnen  
mochten dragen, terwijl hij jou altijd op handen  
gedragen heeft. In alles was het ontastbare  
virus voelbaar. Gelukkig is heel veel weer  
mogelijk, hoewel soms met enkele aanpassingen. 

Ondanks de steeds veranderende maatregelen, 
slagen we erin uitvaarten bijzonder te maken. 
Want een afscheid moet ertoe doen. Zowel 
voor de overledene, als voor degenen die 
achterblijven in hun nieuwe normaal. Ook 
in het klein en intiem komen we tot mooie, 
intense en troostrijke momenten. Van troost  
op het trottoir, tot online langs de kist lopen.  
Van afscheid in de open lucht, tot een 
serenade op straat. Om die eerste stap van 
afscheid te kunnen zetten. We blijven kijken 
naar wat kan en wat past. Daarom is ons 
werk mooi, maar wordt het nooit normaal.
www.harrietvandervleuten.nl

Kantoor Thebe Buurtteam Tilburg Hasselt- 
Goirke, Erasplaats 95, : 088 117 67 71

Kantoor Thebe Buurtteam Tilburg Spoorzone, 
Theresiastraat 15a, : 088 117 67 72

Uitvaartbegeleidsters Harriet van der Vleuten (links) en Francy Derix (rechts)

Als inwoner van Oud-Noord kunt u bij buurtteam Spoorzone of Hasselt-Goirke terecht  
met uw vragen over zorg en verpleging thuis. 

Sinds 1 oktober biedt Thebe binnen Oud-Noord zorg en verpleging aan vanuit twee buurt- 
teams. Buurtteam Groeseind-Hoefstraat bestaat vanaf 1 oktober 2020 niet meer. Cliënten en  
inwoners van straten die voorheen zorg kregen of zouden krijgen vanuit buurtteam Groeseind- 
Hoefstraat, zijn nu verdeeld onder de beide andere teams. Ook de verpleegkundigen en  
verzorgenden van buurtteam Groeseind-Hoefstraat zijn aan buurtteam Spoorzone en  
buurtteam Hasselt-Goirke toegevoegd. 

Met twee teams op volle sterkte zetten we ons werk in Oud-Noord voort. Gelukkig naar  
tevredenheid van onze cliënten!

Een dankbare cliënt die zorg ontvangt van Thebe Wijkverpleging: 

Thebe in de wijk

www.thebe.nl

Laat Oud & Nieuw niet voor u verknallen! 
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

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

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Je woont toch om te l
even!

Kinder 

Op kindercampus Oculus 
werken we met projecten. 
Kinderen worden een aantal 
weken ondergedompeld in 
een project, waardoor er 
een hoge betrokkenheid 
ontstaat en de leerstof 
beter beklijft. We vinden 
het belangrijk om de 
maatschappij de klas in  
te halen en er zelf op  
uit te gaan. Het 
afgelopen project ging over 

‘omgaan met de natuur’.  

Natuurmuseum
Verschillende leskisten van het Natuurmuseum 
Brabant zijn bij ons in de school te vinden. Een 
heleboel vogels en ook een das zijn voorbij 
gekomen. Deze worden grondig bestudeerd, 
nagetekend en er worden vragen over gesteld.

In de kerstvakantie heeft 
Ontdekstation013 een superhip 

thema: je gaat upcyclen!

Speelt jouw zelfgemaakte handpop de  
hoofdrol in jouw film? En wat dacht je  
van het upcyclen van plastic. Hoe dat in  
zijn werk gaat? Kom het zelf uitproberen  
en werk mee aan een beter milieu.

We zijn in de kerstvakantie iedere dag  
open. Alleen op 1e kerstdag 
(25 december) en nieuwjaarsdag 
(1 januari) zijn we gesloten.

We hebben twee leuke workshops:
1. Upcycle plastic tassen tot 
een supergaaf nieuw product of 
kunstwerk! Dat doe je met een 
strijkijzer en bakpapier. Hoe 
dan? Kom gewoon meedoen!
2. Maak een robot-handpop in 
onze scraphoek en upcycle je 
oude drankverpakking. Je gaat  
aan de slag met tangen, 
schroevendraaiers en lijmpistool.  
Speelt jouw handpop de 
hoofdrol in de film die je 
gaat maken met het green 
screen? Natuurlijk neem je jouw 
handpop mee naar huis!

Tijdsblokken
Je koopt een kaartje voor het  
ochtendprogramma van 
10.00 tot 12.30 uur 
of voor het middagprogramma 
van 13.30 tot 16.00 uur.

Als ouder kunt u kiezen: 
Of u blijft in de buurt en neemt 
plaats op ons terras in de 
Kennismakerij (met gratis wifi). 
Of u draagt de kinderen aan ons 
over en komt ze na 2,5 uur weer 
ophalen. We vragen u dan een 
formulier in te vullen, waarin 
u de kinderen overdraagt aan 
de workshopbegeleiders van 
Ontdekstation013. Kinderen 
kunnen niet zelfstandig komen: er 
moet altijd eerst een begeleider 
bij zijn voor de overdracht.

Dj-workshop op 20 december
Wil jij wel eens meemaken hoe het is om 
dj te zijn? Op zondag 20 december kun je 
meedoen met de speciale dj-workshop. 

Je leert de basic skills van het dj’en: de 
maat tellen, beatmatchen, scratchen  
en mixen. De workshop is geschikt voor  
kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Je kunt kiezen uit 2 tijden: 
12.00 tot 13.45 uur of 14.00 tot 15.45 uur. 
 

Voor deze dj-workshop koop 
je apart een ticket via : 
www.djproducer.school/dj-workshop/
openbaar/ontdekstation013-tilburg

Vincents Tekenlokaal is open 
op 23 en 30 december
Op woensdag 23 en woensdag 30 
december is het Tekenlokaal op 
beide tijdsblokken geopend.

Kinderen kunnen op deze woensdagen 
kiezen: ze volgen 1 workshop bij het  
Ontdekstation en 1 workshop bij het 
Tekenlokaal of ze volgen 2 workshops  
bij het Ontdekstation. Dat kunnen ze ter  
plekke aangeven.  

Koop tijdig je ticket! Kijk voor meer  
informatie op : www.ontdekstation013.nl

  De KinderTopperspagina is voor alle kinderen in de 
wijk Oud-Noord. Wil je iets vertellen? Mail het naar: 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Kindercampus Oculus, leren van de maatschappij

Bos
Wij zijn Esmee en Lars uit groep 1-2. We 

zijn in het bos geweest bij de Warande. Daar 
hebben we een grote waterplas gezien en veel 

blaadjes, eikels en paddenstoelen. We zagen 
ook een heel grappige steen. We hebben 

herfstspulletjes verzameld en daar in de klas 
ook naar gekeken en mee gespeeld. Het was 
erg leuk in het bos, we willen nog een keer.

Groetjes, Esmee en Lars

Ramen Expo Oculus

Tijdens de creatieve workshops van  
Kunstkabaal werken we met ver- 
schillende materialen en kijken we 
goed naar onderdelen uit de natuur. 

Als afsluiter hebben we een expoweek. 

De expositie vindt in verband met  
corona buiten plaats: voor alle 
ramen van de Celebesstraat, 
Bankastraat,  Willebrordstraat 
en is de hele kerstvakantie nog te 
zien, tot en met 6 januari 2021.

Kunstkabaal/museum

Ontdekstation013 is open in de kerstvakantie!
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Kerst 2020, een Kerst met naaste familie, met in gedachten allen die ons dierbaar zijn

Vervolg p. 1

Het Inloophuis Midden-Brabant is voor velen een onmis-
bare en een fijne plek om te komen. Daar waar het zieken- 
huis zich richt op het fysieke herstel en ‘overleving’, zorgt  
het Inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek  
om thuis te komen, een plek waar je je verhaal kunt delen  
en een luisterend oor en steun kunt vinden als je (in je  
omgeving) getroffen bent door kanker. 
Inloophuis Midden-Brabant is een belangrijke plek voor mensen die te maken hebben met kanker. Dat het 
Inloophuis moet blijven bestaan, staat als een paal boven water. En daar kan men alle hulp bij gebruiken!
Op dit ogenblik is het Inloophuis open voor individuele activiteiten, zoals massage of een kop koffie met een  
van de gastvrouwen. Vanaf januari hopen we weer in kleine groepjes activiteiten als schilderen, yoga,  
lotgenotengroepen en tekenen op te starten. Als je wilt weten welke activiteiten er zijn, kijk dan op de  
website : www.inloophuismiddenbrabant.nl

Steun jij Inloophuis Midden-Brabant?
Het Inloophuis Midden-Brabant is volledig afhankelijk van sponsoring en donaties is 
deze actie van en met KWF méér dan welkom. De ‘vaste maandelijkse lasten’ gaan 
namelijk gewoon door. Het Inloophuis doet mee aan deze KWF-actie om, zodra het weer 
kan, iedereen die wel wat steun kan gebruiken weer met open armen te ontvangen!

Samen kunnen we het verschil maken voor alle mensen die te maken hebben met kanker. 
Wellicht wil je het Inloophuis steunen met een donatie? Ga daarvoor (en voor meer 
informatie) naar : acties.kwf.nl/fundraisers/InloophuisMiddenBrabant of scan de QR-code en ga meteen naar 
de pagina voor een donatie. Het is mogelijk je eigen actiepagina aan te maken, gekoppeld aan het Inloophuis 
Midden-Brabant door de rode knop: Word lid van ons team. Bedankt namens alle gasten en vrijwilligers!
Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29, Tilburg, : 013 785 16 81

Rode Kruis Maaltijd voor een ander 
We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we vandaag? 
Bij het overgrote deel van Nederland staat iedere avond 
een warme maaltijd op tafel. Maar hoe anders is dat voor 
mensen die al kwetsbaar waren en nu keihard getroffen 
zijn door de coronacrisis? Velen van hen zijn hun werk en 
inkomen kwijt en kunnen nergens anders terecht voor hulp. 

Met de Rode Kruis Maaltijd voor een ander kun jij al voor € 2,- een warme maaltijd doneren.  
Wij zetten je donatie om in een voedselpakket of boodschappenkaart. Samen met 
ContourdeTwern en Quiet reiken we die uit aan mensen in nood. Zet jij ook een warme 
maaltijd op tafel bij een ander? Doneer op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) 
of via : www.rodekruis.nl/dossiers/coronavirus/nationaal-actieplan-coronavirus

 Reparaties van gouden en zilveren sieraden

 Veranderen/moderniseren van oude sieraden

 Graveren en glasgravures

 Uurwerkreparaties

 Trouwringen uit eigen atelier

                               Kinderschoentje verzilveren, 
                           verbronzen of vertinnen € 29,50

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

Vertrek twee pastores
Pastor Paulien van Bohemen is met 
ingang van 1 november gestopt als  
pastor voor de parochie. Zij blijft 
werken in servicecentrum Het Laar 
als geestelijk verzorger. En ze gaat 
werken in het hospice in Waalwijk, 
ook als geestelijk verzorger. 
Daarnaast is ze als geestelijk ver-  
zorger verbonden aan de Praktijk 
voor Levensvragen Midden-Brabant; 
vandaaruit biedt zij geestelijke 
verzorging bij mensen thuis. 

In haar afscheidswoord voor de  
parochie schreef ze: De lege werk-
kamer die ik negen jaar geleden 
aantrof, is nu wéér leeg. En ik? Ik ben 
vervuld van alles wat ik heb mogen 
leren en doen in de parochie. In het 
klein en in het groot. Ik kijk met 
dankbaarheid terug op mijn eerste 
baan na mijn studie theologie.

Haar collega, pastor Sjack Willemen, 
stopt per 1 januari vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Gedurende 35 jaar is hij als 
pastoraal werker werkzaam geweest 
in Tilburg. Veel van die jaren heeft 
hij gewerkt in parochie De Bron. Met  

Vieringen met Kerstmis
Vanwege de coronacrisis moet de parochie steeds weer opnieuw haar aan- 
bod van vieringen aanpassen aan de maatregelen die de overheid en de kerk  
vragen om te zorgen voor het terugdringen van het aantal besmettingen. 
Hoe het aanbod aan vieringen met Kerstmis eruitziet, is dus afhankelijk van  
de situatie op dat moment. Wel is al duidelijk dat er slechts een beperkt 

aantal vieringen zullen zijn en dat ook het aantal kerkgangers dat bij  
een viering kan zijn vele malen lager zal zijn dan we in de  

afgelopen jaren gewend waren.

Voor alle vieringen zal vooraf gereserveerd moeten worden. 
De meest actuele informatie is te vinden op de website van 
de parochie : www.parochiepeerkedonders.nl. Wilt u de 
informatie per e-mail thuisgestuurd krijgen, meld u dan aan 
voor de tweewekelijkse Nieuwsbrief:  
: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 
of : debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

Parochie Peerke Donders 

Kerktoren Goirke weer bij de tijd
“Leuk werk tussen hemel en 
aarde. Hier is geen corona.”

“Een uitdagende maar leuke klus. 
Met de juiste uitrusting is het prima te 
doen om alles veilig op de toren terug 
te monteren.”

Uitdagende klus aan de wijzerwerken van de kerktoren Goirke
De verlichting van zowel de acht wijzers als de achtenveertig cijfers moest  
compleet vervangen worden; echt monnikenwerk. 
Theo van Gestel heeft enorm veel tijd gestoken in de vier wijzerwerken op de  
toren van het Goirke. Het werk moet nu bestand zijn tegen alle soorten weer,  
maar ook tegen een knagende roofvogel die ook op de toren zit.
Mogelijk gaan alle klokken luiden in Tilburg op oud en nieuw, `s nachts om 
12 uur en `s middags om 12 uur. Ze hebben geen last van corona en klinken  
anders dan inluiden met vuurwerk! 

Steun het Inloophuis Midden-Brabant 
veel plezier heeft hij de laatste 5 jaren 
gewerkt voor toren Frater Andreas en 
was hij de teamleider van de parochie. 

In zijn afscheidsbrief schrijft hij: Met 
pensioen gaan, zal loslaten betekenen 

van iets wat in de achterliggende jaren 
zo dierbaar is geworden. Dat doe ik met  
enige huiver omdat we in zulke onzekere  
tijden leven. Tijden waarin het ook voor  

de parochie moeilijk is om dat te doen  
waar ze vooral goed in is: naast mensen  
staan om ze Gods nabijheid in het leven  

van alledag te laten voelen. Aan die weg  
zal ik geen bijdrage meer leveren, niet  
als professional, niet als vrijwilliger. Ik 

ga andere wegen bewandelen waarop 
ik handen, voeten en woorden kan 

geven aan de God waarin ik geloof: 
de God die ieder, keer op keer, uitnodigt, 

om te zijn die je bent: liefde. Dankbaar 
ben ik voor het grote vertrouwen en 
de  welwillendheid die ik van zovele 

parochianen, collega’s en bestuur heb 
mogen ondervinden.

Het parochiebestuur werkt hard om  
voor goede opvolging van deze  
pastores te zorgen.

Nieuws uit de parochie Peerke Donders
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Bestuursleden
Er zijn nog 2 plaatsen vacant voor het bestuur van de Wijkraad  
Loven-Besterd. 

Oproep panelleden
Regelmatig krijgen wij te maken met zaken waarover onze mening 
of advies wordt gevraagd. Wij vragen betrokken wijkbewoners 
die willen deelnemen in een panel. Wil je meedenken over allerlei 
zaken die zich afspelen in de wijk, buurt of straat, maar je hebt 
geen zin in vergaderen en 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

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheidVoor een passend afscheid

Harriet van der Vleuten    Francy Derix

           Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisaties:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Chronisch Zorgnet
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografie   Knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Geriatrie

           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 

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
        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  

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

Leliestraat 49  Hoefstraat 175   Schaepmanstraat 36 Hasseltstraat 194

Meer informatie wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

Voor ons als vereniging heeft dit een grote impact: 
de repetities liggen stil en alle optredens zijn dit jaar 
geannuleerd. Daar sommige van onze leden alleenstaand 
zijn en op leeftijd, brengt deze tijd voor hen eenzaamheid. 
Ik houd dit bij door een belletje of een bezoekje, maar 
men mist het plezier van de muziek en het samenzijn. 

Heel jammer is ook dat het optreden voor de wijkbewoners 
is geannuleerd, evenals het optreden met “de Bent” voor 
de gehandicapten, het uitwisselingsconcert in Schijndel, 
alsmede alle optredens voor verzorgingshuizen.

Normaal zouden wij bezig zijn met de voorbereiding van  
ons 50-jarig jubileumfeest in 2021. We zijn namelijk 
opgericht op 16 september 1971, en een van onze leden is 
medeoprichter van onze vereniging en 50 jaar lid en tevens  

Meer informatie over 
Wijkraad Loven-Besterd: 

www.facebook.com/LovenBesterd    
    www.loven-besterd.nl 

of mail naar: info@loven-besterd.nl  

Continu probeert de Bibliotheek LocHal in te 
spelen op veranderende coronamaatregelen. 
Ook tijdens ‘de tweede golf’ komt het concept 
van de KennisMakerijRevue hierbij van pas. 

18 december: seizoensafsluiter KennisMakerijRevue
Vanuit jouw favoriete plek in huis luister je naar online talks van  
allerlei sprekers die met eigenzinnige blik actuele thema’s be- 
spreken. Op 18 december gaat de speciale seizoensafsluiter in  
première met o.a. wethouder Marcelle Hendrickx en oud- 
presentator/schrijver Dennis Storm.

In deze seizoensafsluiter kijken programmamakers Eef van Eerdewijk  
en Mark Dekker terug op een aantal kenmerkende momenten van  
het afgelopen tweede seizoen. En ze gaan het gesprek met hun  
gasten aan over terugkerende programmalijnen van de KennisMakerij,  
zoals klimaat en cultuur.

KennisMakerijRevue terugkijken
Alle afleveringen van de KennisMakerijRevue zijn gratis terug te 
kijken op : bibliotheekmb.nl/revue. Bepaalde online talks uit het 

voorjaarsseizoen zijn ook nu weer extra relevant geworden. Zo putten 
kijkers hoop uit de boodschap van de Vlaamse geluksambassadeur 
Leo Bormans, krijg je een leidraad van auteur Yvonne Moll over 
hoe je langzamer kunt leven in een veranderde wereld en zijn er 

tips over thuiswerken van columniste Aaf Brandt Corstius.
 

In het najaar hadden de online talks soms betrekking op de 
coronatijd, maar ging het ook over klimaat, gendergelijkheid 

en je eigen pad kiezen. Luister bijvoorbeeld naar de 
verhalen van de Denker des Vaderlands Daan Roovers 
en de Tilburgse fietsavonturier Hera van Willick. Dus 
pak thuis een drankje zoals je dat zou doen in het 
Stadscafé, plof neer op de tribune van jouw eigen 

huiskamer en waan je even in een virtuele LocHal.

Tilburgse accordeonvereniging 
Les Musiciens Joyeux 

50 jaar in 2021

OPROEP WIJKRAADSLEDEN WIJKRAAD LOvEN-BESTERD

Wijkraad

bijna 50 jaar penningmeester, maar of dit feest nog door 
kan gaan is nog erg onzeker.

Onze dirigent heeft ook niet stilgezeten, hij heeft een 
dvd opgenomen. En zo zijn er meer bij de vereniging die  
optreden en daardoor toch nog iets betekenen voor de  
ouderen onder ons.

Wilt u ons volgen, kijk dan eens op onze website 
: www.lmjtilburg.nl. Ook op Facebook zijn wij te zien:  

: Facebookgroep: Les Musiciens Joyeux 

Blijf gezond en zorg voor de ouderen onder ons, een 
belletje of een bezoekje kan zo veel betekenen voor hen 
die eenzaam zijn. En ik hoop dat wij volgend jaar 
weer optredens voor u kunnen verzorgen.

Nelleke Koopmans: In december ben ik 25 jaar lid van de Tilburgse accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux. Wij zijn 
een fijne vereniging met 20 leden en we zijn net een grote familie. Dit jaar is voor iedereen op zijn of haar manier een 
moeilijk jaar met al de opgelegde coronamaatregels. Toch is het zeer belangrijk dat men zich hier zo goed mogelijk aan 
houdt, des te eerder kunnen we weer terug naar het normale.

Kennis en verhalen vanuit je luie stoel

filosofe Daan Roovers

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

Hera van Willick, illustratie: Maya van As
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Decemberpuzzel 2020
Prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers in Tilburg Oud-Noord                

Ook dit jaar hebben we in de Kersteditie van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord weer een leuke 
prijsvraag. Dit jaar heeft de redactie, rekening houdend met de coronaregels, van de 
ondernemers en organisaties in de wijk prijzen gekregen die door de brievenbus passen.
Puzzel mee! De winnaars ontvangen een 
                                                         WTON-Kerstpakket door de brievenbus. 

De prijsvraag bestaat uit twee delen. Om mee te doen, moet u twee antwoorden inzenden. 
1. Raad de locatie: herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto  
    is genomen? Antwoord 1: de locatie van de foto

2. Zoek het woord: elke afbeelding is een stukje van een pagina van deze editie van de  
     wijkkrant. Bij elke afbeelding hoort een letter. Beantwoord de 14 vragen. Vul de gevraagde  
    letters in. Twee letters krijgt u cadeau. Zet de gevonden letters op de juiste plaats en  
    maak de zin (28 letters). Antwoord 2: de zin

Mail uw oplossing met beide antwoorden, uw naam, adres en e-mailadres 
vóór 30 december 2020 naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

13. Eerste letter 
van het korte 
woord met de 
betekenis: 
door middel van.

14. Laatste letter 
van wat er wordt 
opgehangen.

6. Eerste 
letter van de 
twee kleuren.

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

Oproep panelleden
Regelmatig krijgen wij te maken met zaken waarover onze mening 
of advies wordt gevraagd. Wij vragen betrokken wijkbewoners 
die willen deelnemen in een panel. Wil je meedenken over allerlei 
zaken die zich afspelen in de wijk, buurt of straat, maar je hebt 
geen zin in vergaderen en 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 fl yeren.

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

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheidVoor een passend afscheid

Harriet van der Vleuten    Francy Derix

           Academische Fysio-Manueel Therapeuten
           Specialisati es:                     Netwerken:
           Manuele Therapie  Chronisch Zorgnet
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   Knienetwerk
           Flexchair   MSG Sciencenetwerk
           Geriatrie

           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Parkinson / Hoofdpijn 

           

    
           Manuele Therapie  Chronisch Zorgnet
           Fysiotherapie   Reumanetwerk 
           Lymfoedeem Therapie  Parkinsonnetwerk
           Oncologie   Artrosenetwerk
           Second Opinion  Schoudernetwerk                         
           Echografi e   Knienetwerk
           Flexchair
           

           Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /                                                                              
           Schouder / Heup / Knie / Voet

           COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicati o Intermitt ens) /  CRPS / 
              Dystrofi e  (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Parkinson / Hoofdpijn 

Open 
van 

07:00u 
tot in 
de 

avond!
        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@fysiotherapieti lburg.nl  www.fysiotherapieti lburg.nl  

Activiteiten in de w� k(centra)
Buurthuis De Wissel Wijkcentrum De Baselaer Wijkcentrum Het Spoor Wijkcentrum De Poorten

Leliestraat 49  Hoefstraat 175   Schaepmanstraat 36 Hasseltstraat 194

Meer informati e wijkcentra, zie ContourdeTwern pagina 16

Voor ons als vereniging heeft  dit een grote impact: 
de repeti ti es liggen sti l en alle optredens zijn dit jaar 
geannuleerd. Daar sommige van onze leden alleenstaand 
zijn en op leeft ijd, brengt deze ti jd voor hen eenzaamheid. 
Ik houd dit bij door een belletje of een bezoekje, maar 
men mist het plezier van de muziek en het samenzijn. 

Heel jammer is ook dat het optreden voor de wijkbewoners 
is geannuleerd, evenals het optreden met “de Bent” voor 
de gehandicapten, het uitwisselingsconcert in Schijndel, 
alsmede alle optredens voor verzorgingshuizen.

Normaal zouden wij bezig zijn met de voorbereiding van 
ons 50-jarig jubileumfeest in 2021. We zijn namelijk 
opgericht op 16 september 1971, en een van onze leden is 
medeoprichter van onze vereniging en 50 jaar lid en tevens 

Meer informatie over 
Wijkraad Loven-Besterd: 

www.facebook.com/LovenBesterd    
    www.loven-besterd.nl 

of mail naar: info@loven-besterd.nl  

Conti nu probeert de Bibliotheek LocHal in te 
spelen op veranderende coronamaatregelen. 
Ook ti jdens ‘de tweede golf’ komt het concept 
van de KennisMakerijRevue hierbij van pas. 

18 december: seizoensafsluiter KennisMaker� Revue
Vanuit jouw favoriete plek in huis luister je naar online talks van 
allerlei sprekers die met eigenzinnige blik actuele thema’s be-
spreken. Op 18 december gaat de speciale seizoensafsluiter in 
première met o.a. wethouder Marcelle Hendrickx en oud-
presentator/schrijver Dennis Storm.

In deze seizoensafsluiter kijken programmamakers Eef van Eerdewijk 
en Mark Dekker terug op een aantal kenmerkende momenten van 
het afgelopen tweede seizoen. En ze gaan het gesprek met hun 
gasten aan over terugkerende programmalijnen van de KennisMakerij, 
zoals klimaat en cultuur.

KennisMaker� Revue terugk� ken
Alle afl everingen van de KennisMakerijRevue zijn grati s terug te 
kijken op : bibliotheekmb.nl/revue. Bepaalde online talks uit het 

voorjaarsseizoen zijn ook nu weer extra relevant geworden. Zo putt en 
kijkers hoop uit de boodschap van de Vlaamse geluksambassadeur 
Leo Bormans, krijg je een leidraad van auteur Yvonne Moll over 
hoe je langzamer kunt leven in een veranderde wereld en zijn er 

ti ps over thuiswerken van columniste Aaf Brandt Corsti us.
 

In het najaar hadden de online talks soms betrekking op de 
coronati jd, maar ging het ook over klimaat, gendergelijkheid 

en je eigen pad kiezen. Luister bijvoorbeeld naar de 
verhalen van de Denkers des Vaderlands Daan Roovers 
en de Tilburgse fi etsavonturier Hera van Willick. Dus 
pak thuis een drankje zoals je dat zou doen in het 
Stadscafé, plof neer op de tribune van jouw eigen 

huiskamer en waan je even in een virtuele LocHal.

� lburgse accordeonvereniging 
Les Musiciens Joyeux 

50 jaar in 2021

OPROEP WIJKRAADSLEDEN WIJKRAAD LOVEN-BESTERD

Wijkraad

bijna 50 jaar penningmeester, maar of dit feest nog door 
kan gaan is nog erg onzeker.

Onze dirigent heeft  ook niet sti lgezeten, hij heeft  een 
dvd opgenomen. En zo zijn er meer bij de vereniging die 
optreden en daardoor toch nog iets betekenen voor de 
ouderen onder ons.

Wilt u ons volgen, kijk dan eens op onze website 
: www.lmjti lburg.nl. Ook op Facebook zijn wij te zien: 

: Facebookgroep: Les Musiciens Joyeux 

Blijf gezond en zorg voor de ouderen onder ons, een 
belletje of een bezoekje kan zo veel betekenen voor hen 
die eenzaam zijn. En ik hoop dat wij volgend jaar 
weer optredens voor u kunnen verzorgen.

Nelleke Koopmans: In december ben ik 25 jaar lid van de Tilburgse accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux. Wij zijn 
een fi jne vereniging met 20 leden en we zijn net een grote familie. Dit jaar is voor iedereen op zijn of haar manier een 
moeilijk jaar met al de opgelegde coronamaatregels. Toch is het zeer belangrijk dat men zich hier zo goed mogelijk aan 
houdt, des te eerder kunnen we weer terug naar het normale.

Kennis en verhalen vanuit je luie stoelKennis en verhalen vanuit je luie stoel

fi losofe Daan Roovers

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

Hera van Willick, illustrati e: Maya van As

Alle afl everingen van de KennisMakerijRevue zijn grati s terug te 
kijken op : bibliotheekmb.nl/revue

voorjaarsseizoen zijn ook nu weer extra relevant geworden. Zo putt en 
kijkers hoop uit de boodschap van de Vlaamse geluksambassadeur 
Leo Bormans, krijg je een leidraad van auteur Yvonne Moll over 
hoe je langzamer kunt leven in een veranderde wereld en zijn er 

ti ps over thuiswerken van columniste Aaf Brandt Corsti us.

In het najaar hadden de online talks soms betrekking op de 
coronati jd, maar ging het ook over klimaat, gendergelijkheid 

en je eigen pad kiezen. Luister bijvoorbeeld naar de 
verhalen van de Denkers des Vaderlands Daan Roovers 
en de Tilburgse fi etsavonturier Hera van Willick. Dus 
pak thuis een drankje zoals je dat zou doen in het 
Stadscafé, plof neer op de tribune van jouw eigen 

huiskamer en waan je even in een virtuele LocHal.
kennismakerij@bibliotheekmb.nl    : www.lochal.nl     : www.bibliotheekmb.nl   

Hera van Willick, illustrati e: Maya van As

1. Vierde letter 
van achternaam
fietsavonturier.

2. De afbeelding 
is de letter.

10. De i.
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8. Laatste letter 
van het lint.

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

GEMEENTENIEUWS

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

Paul van Esch 
omgevingsmanager Loven-Besterd 
en Groeseind-Hoefstraat

paul.van.esch@tilburg.nl 
06 10 96 21 93

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

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

Wilt u meepraten of heeft u ideeën voor de wijk, 
neem dan contact op met Team Wijken.

Het is misschien opgevallen dat 
op enkele plekken speeltoestel-
len zijn weggehaald. Na controle 
bleken deze speeltoestellen niet 
meer veilig voor kinderen om 
op te spelen. Om geen risico te 
lopen, werden de toestellen per 
direct verwijderd of afgesloten 
voor gebruik.

In 2021 gaat de gemeente Tilburg 
een groot aantal speelplekken 
aanpakken. Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor de Gerard van 
Nuenenstraat en het Kamgaren-
plein. De huidige speelplekken 
worden niet zomaar vervangen. 
We willen aantrekkelijke, avon-
tuurlijke en veilige speelplekken. 
Er wordt gekeken naar de juiste 
plek voor een speelplek en het 
totale aanbod van speelplekken 
in een bepaalde wijk. Daarnaast 

streeft de gemeente naar variatie 
in de grootte van speelplekken en 
in speelfuncties. 

Uiteraard bepaalt de gemeente 
dit niet alleen. Samen met 
bewoners, en zeker ook met 
kinderen, gaan we kiezen waar 
de speelplekken moeten blijven 
of juist komen en hoe ze worden 
ingericht. Spelen is leuk en wordt 
in Tilburg zo alleen maar leuker!

Omdat dit voor het komende jaar 
gepland staat, worden de speel-
toestellen die nu in de buurt zijn 
verwijderd niet op korte termijn 
vervangen. Het zou jammer zijn 
van de investering als we dat vol-
gend jaar weer opnieuw zouden 
doen. Toestellen die gerepareerd 
kunnen worden, worden wel 
gerepareerd.

Speeltoestellen verwijderd

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en iedere fase in de ontwikkeling van een kind heeft zijn eigen uit-
dagingen. Heb jij behoefte aan advies of ondersteuning bij het opvoeden? Maak dan een afspraak voor het 
opvoedspreekuur. Dit spreekuur is voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Met alle vragen over opvoeding kun je terecht bij de pedagoog. Enkele voorbeelden:
• Hoe ga ik om met boze buien van mijn kind;
• Hoe kan ik duidelijk regels stellen;
• Mijn kind luistert slecht, thuis en op school;
• Mijn kind wordt gepest;
• Mijn kind is veel aan het gamen.

Meer informatie en aanmelden
Het opvoedspreekuur is gratis en er is geen 
verwijzing nodig om een afspraak te maken. De 
gesprekken zijn op twee locaties van de GGD 
Hart voor Brabant in Tilburg: 
• Consultatiebureau Ringbaan West 227 
• Consultatiebureau Don Sartostraat 4 

Naast een persoonlijk gesprek is het ook mogelijk 
om een afspraak te maken voor een telefonisch 
spreekuur. Videobellen kan ook. Een afspraak 
maken kan vanaf 1 oktober bij GGD Hart 
voor Brabant via de link: 
www.opvoedspreekuurggdhvb.nl/. 

Heb je nog vragen over het opvoedspreekuur? 
Stuur dan een e-mail aan Anke van den Brand: 
a.brand@ggdhvb.nl. 

GGD Hart voor Brabant start gratis 
opvoedspreekuur in Tilburg

Parkeerregulering
Er speelt veel op het gebied van parkeren in de 
wijk. In 2019 zijn de buurten die op het kaartje 
staan, aangewezen om via review panels met de 
buurt tot een advies over de invoering van parkeer-
regulering te komen.

Op dit moment werkt de gemeente aan de besluit-
vorming van twee review panels, namelijk die van 
deelgebieden A1 en A2. Hierover volgt zo snel mo-
gelijk communicatie met de buurt. Met drie andere 
panels zijn we nu in gesprek over het parkeren in 
hun omgeving. Dit gaat over deelgebieden B1, B2 en 
B3 en dat hopen we dit jaar te kunnen afronden. 

Naar verwachting kunnen we eind januari starten 
met de review panels in C1. Bewoners ontvangen 
per brief een uitnodiging of ze willen deelnemen 
aan het panel. Er is plek voor circa 16 deelnemers. 
Dat mogen bewoners zijn, maar ook ondernemers, 
vertegenwoordigers van instellingen of leden van de 
wijkraad. Bij teveel aanmeldingen loten we, waarbij 
we wel opletten dat er sprake is van goede geogra-
fische spreiding en verhouding tussen bewoners en 
ondernemers. 

We hopen ook dat voor- en tegenstanders van be-
taald parkeren in het panel aanwezig zijn. 

De overige deelgebieden komen vanaf het tweede 
kwartaal van 2021 aan de beurt. Omdat de vergade-
ringen met de reviewpanels digitaal plaatsvinden is 
de planning wat moeilijker in te schatten, maar zoals 
het er nu uitziet, zal de invoering van de parkeerre-
gulering eind 2021 zijn. 

Iets melden? Gebruik vanaf 28 december de Fixi App
Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. Daar zorgt de gemeente voor, 
sámen met inwoners. Dus zie je een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel of zwerfafval? Dan kun je dit 
vanaf maandag 28 december 2020 melden via de Fixi App. 

Ook overlast en sociaal onveilige situaties kun je melden met de app. Het is makkelijk om een foto mee te 
sturen en je kunt zien of iemand anders dezelfde melding al heeft doorgegeven. Je krijgt snel een terug-

koppeling zodat je weet wat ermee is gedaan. Samen zorgen we zo voor een schoon 
en leefbaar Tilburg. 

Tot maandag 28 december gebruik je de BuitenBeter App om een melding te doen 
bij de gemeente. 
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winkellint

De beste verrassing 

vind je op de Besterd!

Succesvol ondernemen? 
Plaats een advertenti e in de 
Wijkkrant T Oud-Noord

 voor zichtbaarheid in de wijk.

Plaatsing contactgegevens inclusief  
 een zelfgeschreven arti kel vanaf € 12,- 

        Een advertenti e, contactgegevens en  
  een zelfgeschreven arti kel vanaf € 40,-  

Download 
de advertenti etarieven van de WTON 
: persoonlijkekunstencreati e.nl/

wijkkrant-ti lburg-oud-noord
Of vraag een off erte aan 

: wijkkrant.ti lburg.oud-noord
@outlook.com 

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

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

er weer activiteitenkalenders 
gemaakt worden. 

 
Wij komen graag met u in contact 

Word vrienden van  
Facebookpagina De Bijsterstede. 

 
Ook kunt u bellen naar de receptie 

van  De Bijsterstede:  
 

013 549 61 00  
 

en vraag naar Florine Bakker of  
Wendy Ratelband. 

 
Vrijwilligerswerk 

Interesse in vrijwilligerswerk binnen 
De Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met coördinator vrijwilligers 

Alex Hendrickx: 013 549 61 48 

 
 

  

 

50+ Seniorenvereniging  
KBO Goirke-Hasselt,  
afdeling van de KBO-Brabant, 

 

    wenst u fijne feestdagen! 
        

 
           

Kom Bij Ons 
Activiteiten: (nu beperkt door coronaregels) 
biljarten, bingo, dagtochten, etc. 
Belangenbehartiging: belastinghulpen, 
ouderenadviseurs voor hulp bij  
Wet maatschappelijke ondersteuning. 
KBO-Brabant komt landelijk en regionaal 
op voor de ouderen, denk aan uw pensioen! 
Lidmaatschap biedt ook voordelen,  
zoals de VGZ zorgverzekering, energiecontract  
en aanbiedingen voor hulpmiddelen. 
 

Contributie betalen kan via meedoenregeling. 
 

Informatie: tel. 06 54 99 50 52 
Secretariaat/Ledenadministratie 
Locatie activiteiten: MFA De Poorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom tennissen & padellen 
bij RTV Quirijn
Corona maakt het voor veel sporters on-
mogelijk hun favoriete sport te beoefenen. 
Tennissen en padel blijkt een onverwacht 
alternati ef te zijn voor ‘samensporters’ die 
nu even niet bij hun eigen club terecht 
kunnen. Op het tennispark in Tilburg Noord 
bruist het, met in achtneming van de 
coronamaatregelen.

Winterabonnement 
Sporters die alleen de periode van de 
gedeeltelijke lockdown willen overbruggen, 
of die sowieso ti jdens de winterstop van 
hun club willen blijven sporten, kunnen 
bij ons terecht voor een winter-
abonnement. Dit abonnement eindigt 
automati sch op 28 februari 2021.

Inschrijven kan via onze website 
: www.rtvquirijn.nl of stuur een mail naar 
: ledenadministrati e@rtvquirijn.nl

Vanwege corona is er in De Baselaer 
dit jaar helaas geen Kerst-inn!  
  De werkgroep betreurt dat deze jarenlange 

traditi e dit jaar geen doorgang kan 
vinden. Zij wenst haar bezoekers 
fi jne feestdagen en een gezond en    

 gelukkig 2021. Hopelijk     
          tot volgend jaar! 

Door: Marion Brangers-Vermeer

Hai wijkbewoners, 
Wat een rare en ongemakkelijke gebeurtenissen hebben zich toch in 2020 voorgedaan: 
vakanties zijn in de soep gelopen, mensen hebben hun baan verloren. Het is nog steeds 
onwerkelijk. En ja, hoe gaan we nu de Kerst tegemoet? Al die eenzame alleenstaande 
mensen die voorgaande jaren toch een kerstfeest hadden, omdat er een gezellig diner 
werd geregeld door diverse instanties, of zelfs door particulieren. 

Coronamaatregelen gooien dit jaar roet in het eten. Met een beetje geluk gaan we er in 
2021 hard tegenaan om alles weer op pootjes te krijgen. Eén ding hebben we inmiddels 
goed begrepen: dat we niet zonder elkaar kunnen.

Dat wordt naar mijn mening ook goed begrepen door de medewerkers in ‘ons’ buurthuis 
De Wissel. Zij krijgen het toch altijd weer voor elkaar dat wij niet aan ons lot overgelaten 
worden. Grote activiteiten organiseren lukt niet goed, maar lunchen in groepjes, 
aangepast sporten en koffi eleutmiddagen zijn prima alternatieven. Tussendoor een gezellig 
afscheidsfeest van stagiaires. En het 12½-jarig dienstverband van Bernice, een van de 
sociaalwerkers binnen De Wissel, bij ContourdeTwern ging ook niet onopgemerkt voorbij. 
Lekkere hapjes, koffi e, thee. De tijd vloog voorbij. Wat worden we toch altijd verwend!

Sinterklaas laat weten dat hij de kinderen een gezond 2021 wenst, en hoopt volgend jaar 
weer op bezoek te komen, want ook de Sint moet voorzichtig zijn. Zelfs in Spanje zit hij 
binnen in zijn kasteeltje. 
Bij het buurthuis zijn ze toch bezig om voor de kinderen zoveel mogelijk te doen. Zo hebben ze 
laatst met z’n allen muffi ns gemaakt. Ik kan je wel vertellen, alles zag op een bepaald moment 
wit van het deeg. Een van de kinderen wilde laten zien dat de mixer waar hij mee werkte op 
een boormachine leek, en haalde ‘m pardoes omhoog. Wat er toen gebeurde, kun je raden…

Inmiddels is er, door de extra coronamaatregelen, nog minder ruimte voor de normale 
dingen in het leven. Daarom willen we met de vrienden van De Wissel alle alleenstaanden 
uitnodigen om één middag in de week een spelmiddag te doen, rekening houdend met de 
regels. Je kunt denken aan dobbelen, bingo, kleuren, of zomaar babbelen. Dat wordt tof.
Geef je op bij mij, Marion Brangers, 
: marionbrangers@gmail.com. Tussen 
12.00 uur en 16.00 uur ben ik telefonisch 
bereikbaar : 06 18 61 54 73. Het kost 
niets en het wordt heel gezellig. 

Voor nu wens ik iedereen fi jne feestdagen 
en een gezond 2021 toe, en laat het dan 
een stukje beter gaan. Ik wens iedereen 
een warm hart toe.

Wijkraad

Vraag:
Wie heeft er zin en tijd om onze Wijkraad 
Loven-Besterd te versterken? 
De bedoeling is om in een klein groepje een 
bepaald onderwerp onder handen te nemen. Je 
hoeft niet bij de vergadering aanwezig te zijn. 
Het gaat hier om ondersteuning en teamwork. 
Neem bijvoorbeeld ‘armoede’. Als je hierover 
mee wil denken, praten en eventueel actie 
wil ondernemen, laat het gerust weten. 
                         Zie ook vacature op pagina 7

Als er binnen de wijk situaties zijn die je voor 
verbetering vatbaar acht, neem dan ook 
contact op :  info@loven-besterd.nl

SAMEN IS NIET ALLEEN
Geen Kerst-inn in De Baselaer

Bl� ven sporten, ook als het 
op je eigen club even niet kan!
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Neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 
  : 06 48 60 27 55 of 013 211 87 40. Meer informatie vind 
       u ook op : www.iniminieskinderdagverblijf.nl
                                       Wij hopen u snel te zien! Team Iniminies

Postzegel en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Postzegels

Open do-vr-za 9.00 - 17.00 u

Loven
Besterd

FEBRUARI 2017
EDITIE  4

OPLAGE: 14.150
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            Theresia

Ondernemers
in de w� k

Met deze slogan opereert TipTopStudent, die 
betrouwbare hulp in huis biedt voor een 
scherpe prijs: slechts € 13,90 per uur (incl. btw). 
Het gaat vooral om schoonmaakwerk, 
maar bijvoorbeeld ook tuinonderhoud, 
boodschappen doen, chauff eursdiensten, 
pc-hulp of bijles aan kinderen.

Het concept is eenvoudig!
Studenten doen huishoudelijke werkzaamheden 
bij parti culieren thuis. De student komt langs 
op de ti jd die schikt, voor het overeengekomen 
aantal uren. Elke maand ontvangt u een factuur 
en hoeft  u dus geen contant geld in huis te halen.

Dweilen - stofzuigen - ramen lappen - afwassen 
- boodschappen doen - strijken - koken - 
computerhulp - tuinonderhoud - gras maaien 
- hond uitlaten - bedden verschonen - bijles - 
oppassen - verhuizen - wasgoed ophangen - 
droogtrommel in- en uitladen - klein onderhoud 
in en om het huis - kinderopvang 
- sanitair reinigen - 
chauff eursdienst 
- ophalen medicijnen -
koelkast schoonmaken 
- vuilniszakken in 
container - 
auto wassen 
- afwasmachine 
in- en uitruimen.
: www.ti ptopstudent.nl

De Houtloods thuismenu’s zijn terug! 
Onze chef-kok Koos heeft  weer een aantal heerlijke thuismenu’s voor 
jullie ontwikkeld. Ook voor kerst en oud & nieuw! Het keukenteam heeft  
voor jou alle voorbereidingen al gedaan. Jij hoeft  thuis alleen te zorgen 
voor de fi nishing touch. Check snel de menu’s via 
: www.houtloods.com of : www.chefvooreendag.nl

Wij hopen dat het snel weer verantwoord is om onze deuren te openen 
zodat we jullie ook weer persoonlijk met een glimlach mogen ontvangen. 
Stay safe!

droogtrommel in- en uitladen - klein onderhoud 
in en om het huis - kinderopvang 
- sanitair reinigen - 
chauff eursdienst 
- ophalen medicijnen -
koelkast schoonmaken 
- vuilniszakken in 

- afwasmachine 
in- en uitruimen.

www.ti ptopstudent.nl

Nu makkelijk online te bestellen
Ook Ristobar Cinecitt a, het restaurant van arthouse bioscoop 
Cinecitt a, is gestart met take away gerechten voor thuis. Van 
een Poké Bowl tot een luxe borrelplank. De gerechten op het 
menu zijn zowel los als na een fi lmvoorstelling te bestellen. 
 

De keuken van Ristobar Cinecitt a staat bekend om verrassende 
creati es en een ruim aanbod voor vegetariërs en veganisten. 

Verse en gezonde gerechten 
Ristobar Cinecitt a heeft  een eigenzinnige mix van anti ek en hip. De 
gerechten zijn kleurrijk, eerlijk en actueel. Daarbij staat ‘vers’ en 
‘gezond’ eten hoog in het vaandel. Luuk Broos geeft  leiding aan de 
keuken. Het ontdekken van nieuwe combinati es en bereidingswijzen 
is het leukste wat er volgens hem is. Meegaan met de ontwikkelingen 
in de wereld, meegaan met de seizoenen. Maar tegelijkerti jd ook de 
klassiekers in ere houden. Het brood wordt door Ristobar Cinecitt a 
zelf ontwikkeld en gebakken. De pati sserie, toch een vak apart, doet 
de keuken ook zelf. De gerechten op de kaart wisselen regelmati g, 
zodat vaste gasten telkens met iets anders worden verrast. 

Goed voor de wereld, heerl k en eerl k
Er wordt gekeken naar de herkomst van de producten die in de 
keuken worden gebruikt. Steeds meer wordt er kriti sch gekeken 
naar het proces, hoe het nog beter kan. Dit maakt de keuken 
veerkrachti g en creati ef. 
In de huidige maatschappij is het belangrijk om sti l te staan bij 
biologische en organische producten die rekening houden met ons 
grootste goed, de wereld om ons heen. Er wordt waar mogelijk 
geput uit lokale bronnen. De verse groenten komen van een 
biologische tuin en de Ristobar serveert biologische wijnen, 
biologische koffi  e en thee of een glaasje fris. 

Ristobar Cinecitta b  u thuis
In deze ti jden past Ristobar Cinecitt a zich aan om haar gasten alsnog 
thuis te verwennen met (h)eerlijke gerechten en producten. Denk 
aan een luxe borrelplank of een kaasplank met een bierproeverij. 

Ook kunt u alvast een kerstdiner voor thuis reserveren (afh alen op 
een zelfgekozen ti jdsti p op 24, 25 of 26 december). U krijgt dan 
voorbereide gerechten mee die u ti jdens kerst zelf af kunt maken 
met behulp van een instructi e. 
Cinecitt a kerstdiner voor thuis à € 55,-: 5 gangen + amuse + 
friandises met een uitgebreide instructi e en hulpstukken, zo ben 
je ineens je eigen chef! Te bestellen via 
: www.cinecitt ati lburg.foodti cket.nl/foodti cket/cgi/bestel.cgi

Het gehele menu met alle gerechten is te vinden op de hernieuwde 
website van de Ristobar : www.ristobarcinecitt a.nl. De gerechten 
zijn elke dag te bestellen tot 21.00 uur. (Zelf afh alen of bezorging 
mogelijk tussen 17.00 en 20.00uur)

Volg de Ristobar op Instagram: ristobarcinecitt a
Agenda arthouse bioscoop Cinecitt a, zie pagina 14.

Take away gerechten van Ristobar Cinecitta

De Houtloods, niet helemaal gesloten� pTopStudent ‘voor elke klus dus’

Een aaneenschakeling van kunstwerken in de etalages die een wandeling over de Besterd extra aantrekkelijk maakt. De 
kunstwerken zijn verdeeld over het gehele winkellint, van Thais restaurant Aim Aroy bij het tunneltje op het NS Plein, tot 
Het Griekse Huis op de hoek van de Besterdring en Molenstraat en Beau Beerens Schoenen op de hoek Molenbochtstraat 
en Koestraat. Het is daarmee een mooie sfeervolle wandeling geworden, zeker als je ook de sfeer proeft  van de 
kerstverlichti ng en -versieringen. En daarnaast is er ti jdens deze wandel-etalage-expositi e ook nog eens iets te winnen!

Stem op het kunstwerk van jouw keuze
In de winkels van de deelnemende bedrijven is een grati s fl yer verkrijgbaar met daarop alle kunstwerken, de locati es en 
andere gegevens. Hiermee is de wandeling nóg completer. Ook is in de fl yer een QR-code te scannen, waarmee je recht-
streeks naar de site : www.korvel-besterd.nl/kunst-in-de-kijker gaat. Daar kun je met een enkele klik stemmen op het 
kunstwerk van jouw keuze. Onder de inzendingen/stemmers worden 10 Besterd Cadeaubonnen van € 25,- verloot. 
Uiteraard krijgt de kunstenaar met de meeste stemmen ook een aardige verrassing van Winkellint Besterd!

Kun je niet kiezen maar wil je tóch kans maken op een Besterd Cadeaubon, maak dan een ‘selfi e’ voor de etalage van één 
van de deelnemende bedrijven en post deze foto op Facebook: Winkellinten Korvel Besterd. 
De grati s fl yer is ook van de site : www.korvel-besterd.nl te downloaden.

Wandel-etalage-expositie ‘Kunst in de K� ker’ op Winkellint Besterd
Tot het eind van dit jaar vindt er een wandel-etalage-expositi e plaats op winkellint Besterd. 
In de etalages van 27 winkels en bedrijven van winkellint Besterd zijn in het thema ‘Kunst in 
de Kijker’ maar liefst 36 kunstwerken te bewonderen. Kunst van de schilder-, fotografi e- en 
beeldhouwamateurs uit de buurt, die hun werken best wel eens ‘in de kijker’ willen brengen.

Een van de gangen van het kerstdiner van Ristobar Cinecitt a
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Droom je van een eerste eigen woning?
Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Je woont toch om te l
even!

Droom je van een eerste eigen woning?

Heb je verhuis- of verbouwingsplannen?

Loopt je huidige rentecontract af en wil je een 
objecti ef vergelijk?

Heb je andere vragen?

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

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

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

Aan een eerste gesprek zijn nooit kosten 
verbonden.

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

Je woont toch om te l
even!

Kinder 
ILBURG OUD-NOORD

Op kindercampus Oculus 
werken we met projecten. 
Kinderen worden een aantal 
weken ondergedompeld in 
een project, waardoor er 
een hoge betrokkenheid 
ontstaat en de leerstof 
beter beklijft. We vinden 
het belangrijk om de 
maatschappij de klas in 
te halen en er zelf op 
uit te gaan. Het 
afgelopen project ging over 

‘omgaan met de natuur’.  

Natuurmuseum
Verschillende leskisten van het Natuurmuseum 
Brabant zijn bij ons in de school te vinden. Een 
heleboel vogels en ook een das zijn voorbij 
gekomen. Deze worden grondig bestudeerd, 
nagetekend en er worden vragen over gesteld.

In de kerstvakantie heeft 
Ontdekstation013 een superhip 

thema: je gaat upcyclen!

Speelt jouw zelfgemaakte handpop de 
hoofdrol in jouw fi lm? En wat dacht je 
van het upcyclen van plastic. Hoe dat in 
zijn werk gaat? Kom het zelf uitproberen 
en werk mee aan een beter milieu.

We zijn in de kerstvakantie iedere dag 
open. Alleen op 1e kerstdag 
(25 december) en nieuwjaarsdag 
(1 januari) zijn we gesloten.

We hebben twee leuke workshops:
1. Upcycle plastic tassen tot 
een supergaaf nieuw product of 
kunstwerk! Dat doe je met een 
strijkijzer en bakpapier. Hoe 
dan? Kom gewoon meedoen!
2. Maak een robot-handpop in 
onze scraphoek en upcycle je 
oude drankverpakking. Je gaat 
aan de slag met tangen, 
schroevendraaiers en lijmpistool. 
Speelt jouw handpop de 
hoofdrol in de fi lm die je 
gaat maken met het green 
screen? Natuurlijk neem je jouw 
handpop mee naar huis!

Tijdsblokken
Je koopt een kaartje voor het 
ochtendprogramma van 
10.00 tot 12.30 uur 
of voor het middagprogramma 
van 13.30 tot 16.00 uur.

Als ouder kunt u kiezen: 
Of u blijft in de buurt en neemt 
plaats op ons terras in de 
Kennismakerij (met gratis wifi ). 
Of u draagt de kinderen aan ons 
over en komt ze na 2,5 uur weer 
ophalen. We vragen u dan een 
formulier in te vullen, waarin 
u de kinderen overdraagt aan 
de workshopbegeleiders van 
Ontdekstation013. Kinderen 
kunnen niet zelfstandig komen: er 
moet altijd eerst een begeleider 
bij zijn voor de overdracht.

Dj-workshop op 20 december
Wil jij wel eens meemaken hoe het is om 
dj te zijn? Op zondag 20 december kun je 
meedoen met de speciale dj-workshop. 

Je leert de basic skills van het dj’en: de 
maat tellen, beatmatchen, scratchen 
en mixen. De workshop is geschikt voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Je kunt kiezen uit 2 tijden: 
12.00 tot 13.45 uur of 14.00 tot 15.45 uur. 

Voor deze dj-workshop koop 
je apart een ticket via : 
www.djproducer.school/dj-workshop/
openbaar/ontdekstation013-tilburg

Vincents Tekenlokaal is open 
op 23 en 30 december
Op woensdag 23 en woensdag 30 
december is het Tekenlokaal op 
beide tijdsblokken geopend.

Kinderen kunnen op deze woensdagen 
kiezen: ze volgen 1 workshop bij het 
Ontdekstation en 1 workshop bij het 
Tekenlokaal of ze volgen 2 workshops 
bij het Ontdekstation. Dat kunnen ze ter 
plekke aangeven.  

Koop tijdig je ticket! Kijk voor meer 
informatie op : www.ontdekstation013.nl

  De KinderTopperspagina is voor alle kinderen in de 
wijk Oud-Noord. Wil je iets vertellen? Mail het naar: 
: wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com

is voor alle kinderen in de 
wijk Oud-Noord. Wil je iets vertellen? Mail het naar:

Kindercampus Oculus, leren van de maatschappij

Bos
Wij zijn Esmee en Lars uit groep 1-2. We 

zijn in het bos geweest bij de Warande. Daar 
hebben we een grote waterplas gezien en veel 

blaadjes, eikels en paddenstoelen. We zagen 
ook een heel grappige steen. We hebben 

herfstspulletjes verzameld en daar in de klas 
ook naar gekeken en mee gespeeld. Het was 
erg leuk in het bos, we willen nog een keer.

Groetjes, Esmee en Lars

Ramen Expo Oculus

Tijdens de creatieve workshops van 
Kunstkabaal werken we met ver-
schillende materialen en kijken we 
goed naar onderdelen uit de natuur. 

Als afsluiter hebben we een expoweek. 

De expositie vindt in verband met 
corona buiten plaats: voor alle 
ramen van de Celebesstraat, 
Bankastraat,  Willebrordstraat 
en is de hele kerstvakantie nog te 
zien, tot en met 6 januari 2021.

Kunstkabaal/museum

Ontdekstation013 is open in de kerstvakantie!
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Niet normaal 
Door: Francy Derix, uitvaartbegeleidster

Alle impactvolle gebeurtenissen hebben invloed op ons leven. Als er iets heft igs gebeurt 
dan moeten we op zoek naar een nieuw normaal waarin die gebeurtenis verweven wordt. 
Zo verlangen we op dit moment allemaal naar een vaccin tegen het coronavirus, zodat we 
naar een nieuw normaal kunnen dat ons weer dicht bij elkaar brengt. Want deze ti jd van 
‘niet normaal’ valt ons allemaal zwaar.

Door: Erik Tukker, Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Nog niet zo lang geleden kwamen de eerste berichten 
over een mogelijk vuurwerkverbod naar buiten. Om 
te voorkomen dat hulpdiensten die door corona al 
heel druk zijn overbelast raken, werd een verbod 
op de verkoop en het afsteken van vuurwerk voor 
de komende jaarwisseling ingesteld. Voor veel huis-
diereigenaren reden voor een feestje, maar pas op; een 
vuurwerkverbod gaat er helaas niet voor zorgen dat 
er helemaal geen vuurwerk meer wordt afgestoken. 

Vuurwerk is natuurlijk prachti g om naar te kijken, dat vind ik ook! Maar ondanks dat gaat er 
jaarlijks veel leed schuil achter een traditi e als Oud & Nieuw. Vuurpijlen en knalvuurwerk 
werden eerder dit jaar al verboden, en ook waren er enkel nog toegestane ti jden waarop vuur-
werk afgestoken mocht worden. Toch zijn er geregeld knallen te horen en het zijn juist díe 
knallen, die onverwachte en harde knallen, waar de meeste dieren zo van schrikken. Niet 
alleen zorgt het voor stress en trauma’s bij huisdieren, ook dieren in de wei of vogels in de 
natuur raken erdoor in paniek en weten zich er geen raad mee. 

Reken uzelf vooral niet rijk met een verbod en neem de nodige stappen om uw huisdier zo 
goed mogelijk door deze periode te begeleiden. U heeft  nou eenmaal geen invloed op wat er 
precies wanneer wordt afgestoken en ook niet op welke afstand dit gebeurt of hoe hard dit 
gaat. Dat gaat u helaas ook niet krijgen. Des te belangrijker is het om op zoek gaan naar 
mogelijkheden die u wel zelf onder controle heeft . Dit kunt u buiten de vuurwerkperiode doen 
door te trainen en uw huisdier op die manier te leren om anders te reageren op iets wat als 
beangsti gend wordt ervaren. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt ook contact opnemen met 
een gediplomeerd gedragstherapeut om samen planmati g aan de slag te gaan. 

Ook huisdieren die nog nooit eerder een reacti e hebben gegeven, kunnen ineens toch erg 
schrikken van de harde knallen, gillende fl uitjes, felle fl itsen of vervelende kruitdampen. 
Zelfs de dieren die hier goed op getraind zijn, kunnen plots deze angst voelen, vanwege de 
onvoorspelbaarheid die vuurwerk met zich meebrengt. Als angst voor vuurwerk niet wordt 
behandeld kan het ieder jaar erger worden. Ook kan uw huisdier angst voor harde geluiden in 
het dagelijks leven ontwikkelen, waardoor het conti nu stress heeft  en 
hierdoor erg ongelukkig zal zijn. 

Door deze angst is het risico op weglopen ti jdens de 
vuurwerkperiode ook nog eens veel groter. Wees hierop 
voorbereid en voorkom dat uw maatje vermist raakt! 

De beste aanpak bij vuurwerkangst is om de korte- 
en langetermijnoplossingen met elkaar te combineren. 
Het gebruik van medicati e en andere ondersteunende 
producten zijn bekende oplossingen, vaak voor de 
korte termijn. Deze zijn op het moment zelf hard nodig 
om de ontstane angst te onderdrukken en zo erger te 
voorkomen. In sommige gevallen is de angst in een 
vergevorderd stadium en moet u deze extra maat-
regelen nemen om Oud & Nieuw dragelijk(er) te 
maken voor uw huisdier. Er zijn verschillende 
producten te verkrijgen om ter ondersteuning in te zett en, 
maar let er wel goed op dat niet ieder middel ook per se 
geschikt of veilig is. Laat u goed adviseren en gebruik bij 
voorkeur alleen de niet-verdovende producten.

Ik wens u, en uw huisdier(en), een veilige 
en fi jne jaarwisseling toe. Hopelijk 
tot ziens in het nieuwe jaar!
www.discusanimo.nl
 

Ik ben een vrouw van 74 jaar. Ik heb nu al 16 jaar elke dag persoonlijke verzorging van 
Thebe en ik ben heel tevreden. Ik vind het knap hoe ze de coronati jd doorkomen en dat 
ze voor ons klaarstaan. Het kan ook anders, want ze lopen toch een risico om besmet 
te worden. Maar gelukkig is het niet anders. Ik vind dat ze lof verdienen voor wat ze 
voor ons doen. Als zij er niet waren dan waren we verloren. We zijn zo afh ankelijk van 
zorg. Daarom bedank ik iedereen van Thebe voor de goede zorgen. Geweldig!

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER

- SCHILDERWERK

- BEHANGWERK

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

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

Hallo Twan,

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

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

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

Wil je dit ook voor ons doen?

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

Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

Door deze angst is het risico op weglopen ti jdens de 
vuurwerkperiode ook nog eens veel groter. Wees hierop 
voorbereid en voorkom dat uw maatje vermist raakt! 

De beste aanpak bij vuurwerkangst is om de korte- 
en langetermijnoplossingen met elkaar te combineren. 
Het gebruik van medicati e en andere ondersteunende 
producten zijn bekende oplossingen, vaak voor de 
korte termijn. Deze zijn op het moment zelf hard nodig 
om de ontstane angst te onderdrukken en zo erger te 
voorkomen. In sommige gevallen is de angst in een 
vergevorderd stadium en moet u deze extra maat-

producten te verkrijgen om ter ondersteuning in te zett en, 
maar let er wel goed op dat niet ieder middel ook per se 
geschikt of veilig is. Laat u goed adviseren en gebruik bij 

Ik wens u, en uw huisdier(en), een veilige 

Als iemand die je liefh ebt komt te overlijden, 
krijg je ineens ook te maken met een nieuw 
normaal. Omdat de grond onder je voeten 
weggeslagen wordt, je het na vijft ig jaar 
huwelijk ineens alleen moet rooien, of je kind 
geen dag ouder meer zal worden. Hoewel 
de dood gewoon bij het leven hoort, is het 
natuurlijk niet normaal. Alles en iedereen 
gaat verder. Alleen bij jou staat alles sti l. En in 
dat vacuüm, in die nieuwe werkelijkheid moet 
je op zoek naar een normaal waarmee je 
verder kunt, of je er vrede mee hebt of niet. 
En de eerste stap die iedereen moet zett en, 

is afscheid nemen. 
Een cruciale stap 
van een lange 
weg naar een 
nieuw normaal.

Bij Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten 
begeleiden we families bij deze eerste stap. 
We nemen de ti jd en gaan samen op zoek naar 
ideeën voor een persoonlijke invulling, en we 
zorgen dat alles samenkomt op de dag 
van het afscheid. Normaal gesproken is alles 
bespreekbaar. Maar corona veranderde dat 
rigoureus. Ineens moesten we families 
vertellen dat er geen volle aula met mensen 
mocht komen. Dat ze moeder niet mee 
mochten verzorgen, terwijl ze alti jd voor jou 
gezorgd heeft . Of dat ze vader niet naar binnen 
mochten dragen, terwijl hij jou alti jd op handen 
gedragen heeft . In alles was het ontastbare 
virus voelbaar. Gelukkig is heel veel weer 
mogelijk, hoewel soms met enkele aanpassingen. 

Ondanks de steeds veranderende maatregelen, 
slagen we erin uitvaarten bijzonder te maken. 
Want een afscheid moet ertoe doen. Zowel 
voor de overledene, als voor degenen die 
achterblijven in hun nieuwe normaal. Ook 
in het klein en inti em komen we tot mooie, 
intense en troostrijke momenten. Van troost 
op het trott oir, tot online langs de kist lopen. 
Van afscheid in de open lucht, tot een 
serenade op straat. Om die eerste stap van 
afscheid te kunnen zett en. We blijven kijken 
naar wat kan en wat past. Daarom is ons 
werk mooi, maar wordt het nooit normaal.
www.harrietvandervleuten.nl

Kantoor Thebe Buurtt eam Tilburg Hasselt- 
Goirke, Erasplaats 95, : 088 117 67 71

Kantoor Thebe Buurtt eam Tilburg Spoorzone, 
Theresiastraat 15a, : 088 117 67 72

Uitvaartbegeleidsters Harriet van der Vleuten (links) en Francy Derix (rechts)

Als inwoner van Oud-Noord kunt u bij buurtt eam Spoorzone of Hasselt-Goirke terecht 
met uw vragen over zorg en verpleging thuis. 

Sinds 1 oktober biedt Thebe binnen Oud-Noord zorg en verpleging aan vanuit twee buurt-
teams. Buurtt eam Groeseind-Hoefstraat bestaat vanaf 1 oktober 2020 niet meer. Cliënten en 
inwoners van straten die voorheen zorg kregen of zouden krijgen vanuit buurtt eam Groeseind-
Hoefstraat, zijn nu verdeeld onder de beide andere teams. Ook de verpleegkundigen en 
verzorgenden van buurtt eam Groeseind-Hoefstraat zijn aan buurtt eam Spoorzone en 
buurtt eam Hasselt-Goirke toegevoegd. 

Met twee teams op volle sterkte zett en we ons werk in Oud-Noord voort. Gelukkig naar 
tevredenheid van onze cliënten!

Een dankbare cliënt die zorg ontvangt van Thebe Wijkverpleging: 

Thebe in de w� k

www.thebe.nl

Laat Oud & Nieuw niet voor u verknallen! 
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Kerst 2020, een Kerst met naaste familie, met in gedachten allen die ons dierbaar z	 n

Vervolg p. 1

Het Inloophuis Midden-Brabant is voor velen een 
onmisbare en een fi jne plek om te komen. Daar waar het 
ziekenhuis zich richt op het fysieke herstel en ‘overleving’, 
zorgt het Inloophuis voor de emoti onele nazorg. Het is 
een plek om thuis te komen, een plek waar je je verhaal 
kunt delen en een luisterend oor en steun kunt vinden 
als je (in je omgeving) getroff en bent door kanker. 

Inloophuis Midden-Brabant is een belangrijke plek voor mensen die te maken hebben met kanker. Dat het 
Inloophuis moet blijven bestaan, staat als een paal boven water. En daar kan men alle hulp bij gebruiken!

Op dit ogenblik is het Inloophuis open voor individuele acti viteiten, zoals massage of een kop koffi  e met een 
van de gastvrouwen. Men hoopt snel weer de groepsacti viteiten, zoals schilderen, yoga, lotgenotengroepen 
en tekenen, te kunnen hervatt en! Als je wilt weten welke acti viteiten er zijn, kijk dan op de website 
: www.inloophuismiddenbrabant.nl

Steun j�  Inloophuis Midden-Brabant?
Samen kunnen we het verschil maken voor alle mensen die te maken hebben met kanker. 
Wellicht wil je het Inloophuis steunen met een donati e? Ga daarvoor (en voor meer 
informati e) naar : acti es.kwf.nl/fundraisers/InloophuisMiddenBrabant of scan de 
QR-code en ga meteen naar de pagina voor een donati e. Het is mogelijk je eigen acti e-
pagina aan te maken, gekoppeld aan het Inloophuis Midden-Brabant door de rode 
knop: Word lid van ons team. Bedankt namens alle gasten en vrijwilligers!

Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29, Tilburg, : 013 785 16 81

Rode Kruis Maalt� d voor een ander 
We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we vandaag? 
Bij het overgrote deel van Nederland staat iedere avond 
een warme maalti jd op tafel. Maar hoe anders is dat voor 
mensen die al kwetsbaar waren en nu keihard getroff en 
zijn door de coronacrisis? Velen van hen zijn hun werk en 
inkomen kwijt en kunnen nergens anders terecht voor hulp. 

Met de Rode Kruis Maalti jd voor een ander kun jij al voor € 2,- een warme maalti jd 
doneren. Wij zett en je donati e om in een voedselpakket of boodschappenkaart. 
Samen met ContourdeTwern en Quiet reiken we die uit aan mensen in nood. 

Zet jij ook een warme maalti jd op tafel bij een ander? 
Doneer op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) 
of via : www.rodekruis.nl/dossiers/coronavirus/nati onaal-acti eplan-coronavirus

 Reparaties van gouden en zilveren sieraden

 Veranderen/moderniseren van oude sieraden

 Graveren en glasgravures

 Uurwerkreparaties

 Trouwringen uit eigen atelier

                               Kinderschoentje verzilveren, 
                           verbronzen of vertinnen € 29,50

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

Vertrek twee pastores
Pastor Paulien van Bohemen is met 
ingang van 1 november gestopt als 
pastor voor de parochie. Zij blijft  
werken in servicecentrum Het Laar 
als geestelijk verzorger. En ze gaat 
werken in het hospice in Waalwijk, 
ook als geestelijk verzorger. 
Daarnaast is ze als geestelijk ver- 
zorger verbonden aan de Prakti jk 
voor Levensvragen Midden-Brabant; 
vandaaruit biedt zij geestelijke 
verzorging bij mensen thuis. 

In haar afscheidswoord voor de 
parochie schreef ze: De lege werk-
kamer die ik negen jaar geleden 
aantrof, is nu wéér leeg. En ik? Ik ben 
vervuld van alles wat ik heb mogen 
leren en doen in de parochie. In het 
klein en in het groot. Ik kijk met 
dankbaarheid terug op mijn eerste 
baan na mijn studie theologie.

Haar collega, pastor Sjack Willemen, 
stopt per 1 januari vanwege het 
bereiken van de pensioengerechti gde 
leeft ijd. Gedurende 35 jaar is hij als 
pastoraal werker werkzaam geweest 
in Tilburg. Veel van die jaren heeft  
hij gewerkt in parochie De Bron. Met  

Vieringen met Kerstmis
Vanwege de coronacrisis moet de parochie steeds weer opnieuw haar aan-
bod van vieringen aanpassen aan de maatregelen die de overheid en de kerk 
vragen om te zorgen voor het terugdringen van het aantal besmetti  ngen. 
Hoe het aanbod aan vieringen met Kerstmis eruitziet, is dus afh ankelijk van 
de situati e op dat moment. Wel is al duidelijk dat er slechts een beperkt 

aantal vieringen zullen zijn en dat ook het aantal kerkgangers dat bij 
een viering kan zijn vele malen lager zal zijn dan we in de 
afgelopen jaren gewend waren.

Voor alle vieringen zal vooraf gereserveerd moeten worden. 
De meest actuele informati e is te vinden op de website van 
de parochie : www.parochiepeerkedonders.nl. Wilt u de 
informati e per e-mail thuisgestuurd krijgen, meld u dan aan 
voor de tweewekelijkse Nieuwsbrief: 
: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 
of : debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

Parochie Peerke Donders 

Kerktoren Goirke weer b	  de t	 d
“Leuk werk tussen hemel en 
aarde. Hier is geen corona.”

“Een uitdagende maar leuke klus. 
Met de juiste uitrusti ng is het prima te 
doen om alles veilig op de toren terug 
te monteren.”

Uitdagende klus aan de w� zerwerken van de kerktoren Goirke
De verlichti ng van zowel de acht wijzers als de achtenveerti g cijfers moest 
compleet vervangen worden; echt monnikkenwerk. 
Theo van Gestel heeft  enorm veel ti jd gestoken in de vier wijzerwerken op de 
toren van het Goirke. Het werk moet nu bestand zijn tegen alle soorten weer, 
maar ook tegen een knagende roofvogel die ook op de toren zit.
Mogelijk gaan alle klokken luiden in Tilburg op oud en nieuw, `s nachts om 
12 uur en `s middags om 12 uur. Ze hebben geen last van corona en klinken 
anders dan inluiden met vuurwerk! 

Steun het Inloophuis Midden-Brabant 

Kerst 2020, een Kerst met naaste familie, met in gedachten allen die ons dierbaar z	 n

Parochie Peerke Donders 

veel plezier heeft  hij de laatste 5 jaren 
gewerkt voor toren Frater Andreas en 
was hij de teamleider van de parochie. 

In zijn afscheidsbrief schrijft  hij: Met 
pensioen gaan, zal loslaten betekenen 

van iets wat in de achterliggende jaren 
zo dierbaar is geworden. Dat doe ik met 
enige huiver omdat we in zulke onzekere 
ti jden leven. Tijden waarin het ook voor 

de parochie moeilijk is om dat te doen 
waar ze vooral goed in is: naast mensen 
staan om ze Gods nabijheid in het leven 

van alledag te laten voelen. Aan die weg 
zal ik geen bijdrage meer leveren, niet 
als professional, niet als vrijwilliger. Ik 

ga andere wegen bewandelen waarop 
ik handen, voeten en woorden kan 

geven aan de God waarin ik geloof: 
de God die ieder, keer op keer, uitnodigt, 

om te zijn die je bent: liefde. Dankbaar 
ben ik voor het grote vertrouwen en 
de  welwillendheid die ik van zovele 

parochianen, collega’s en bestuur heb 
mogen ondervinden.

Het parochiebestuur werkt hard om 
voor goede opvolging van deze 
pastores te zorgen.

Nieuws uit de parochie Peerke Donders

de situati e op dat moment. Wel is al duidelijk dat er slechts een beperkt 
aantal vieringen zullen zijn en dat ook het aantal kerkgangers dat bij 

een viering kan zijn vele malen lager zal zijn dan we in de 
afgelopen jaren gewend waren.

Voor alle vieringen zal vooraf gereserveerd moeten worden. 
De meest actuele informati e is te vinden op de website van 
de parochie 
informati e per e-mail thuisgestuurd krijgen, meld u dan aan 
voor de tweewekelijkse Nieuwsbrief: 
: 
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OPLAGE: 14.200

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

 Uw PVC-vloer 
incl. leggen

bij ons 
gegarandeerd 

de
laagste prijs!

9

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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“De goedkoopste op het gebied van 
compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Canon 
multipack vanaf € 24,95 

+ 1 patroon naar keuze gratiS
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LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen voor 
uw uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen 

en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

VOOR JONG EN OUD, MAN EN VROUW 

De meest effectieve bewegingsleer in de wereld, 
gemakkelijk te leren, ook door senioren en 
bovendien heerlijk om te doen!  

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

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

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

KWF Kankerbestrijding organiseert landelijk 
een sponsoracti e voor de IPSO Inloophuizen. 

De Inloophuizen hebben het door de coronacrisis  
op dit moment helaas fi nancieel zwaar. Acti es en 
evenementen worden uitgesteld, sponsoren en 
donateurs zijn soms genoodzaakt hun fi nanciële 
bijdrage aan het Inloophuis bij te stellen. 
Het Inloophuis Midden-Brabant is volledig af-
hankelijk van sponsoring en donati es is deze acti e 
van en met KWF méér dan welkom. De ‘vaste 
maandelijkse lasten’ gaan namelijk gewoon door. 
Het Inloophuis doet mee aan deze KWF-acti e om, 
zodra het weer kan, iedereen die wel wat steun kan 
gebruiken weer met open armen te ontvangen!
                                                       Lees verder pagina 6

Het Rode Kruis helpt ti jdens de coronacrisis in Nederland met medische zorg, 
voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Rode Kruis vrijwilligers ondersteunen 
zorginstellingen, huisartsenposten en GGD’s en vervoeren coronapati ënten.

Ook helpen zij met het uitdelen van voedselpakkett en en boodschappen-
kaarten.                                                                                  Lees verder pagina 6 

Help het Rode Kruis locatie � lburg helpen! 

Inloophuis moet bl� ven bestaan 
We doen nu acti viteiten thuis, en thuis houden 
we alle ballen in de lucht, en voor de gezellig-
heid hangen we meer ballen in de boom. 
Thuis werken, eten, slapen, schrijven, lezen, 
hobby’s. We kunnen veel thuis doen, maar niet 
samen... Contact gaat via telefoon of internet, 
gelukkig is alles tegenwoordig mogelijk. 
 

Niet kijken naar wat er niet kan,     
      maar lezen over wat er wel kan.
Voorheen maakten we soms veel gebruik van 
onze telefoon en computer. Nu is het dat wat 
we eigenlijk niet willen. Toch is het een fi jne 
manier om ons te vermaken en coronaproof 
acti viteiten te beleven. 
Kunnen we niet naar de LocHal, dan komen de 
verhalen naar ons toe (p. 7). Achter onze 
computers kunnen we ook helpen: doneer via 
de websites aan Rode Kruis en Inloophuis (p. 6) 
of kôop ònlaajn spullekes van de Carnavals-
sti chti ng Tilburg (p. 14). Zoek een lekker 
(kerst)menu uit bij de wijkhoreca (p. 2). 

Doe mee en win een wijk-kerstpakket (p. 8 en 9)
Maak een deel van de WTON-kerstpuzzel 
thuis en het andere deel met een wandeling 
of fi etstocht door de wijk. 

Heeft  u behoeft e aan beweging en sporti viteit, 
neem een winterabonnement bij RTV Quirijn (p. 13).

W� kkracht 

Wij wensen u een gezond 
en mooi 2021.

Het nieuwe jaar gelijk goed beginnen:

EM Sculpt ACTIE
Normaal € 120,- 

nu try-outprijs € 50,-
Actie is geldig t/m 28 februari 2021

: lanette.eu/em-sculpt

-- LANETTE Clinics --
Professioneel cosmetisch specialist voor al uw cosmetische 
huid- en lichaamsproblemen. Wij werken uitsluitend met 

CE-gekeurde producten en CE- & FDA goedgekeurde apparatuur. 

  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfi guurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  æhaargroeistimulaties

  ænagelverzorging

  ækapsalon

Vele woorden maken de wijkkrant. Woorden die gaan over belevenissen 
en acti viteiten. Acti viteiten en ontmoeti ngen vonden vaak buitenshuis 
plaats. Daarna gingen we weer naar huis, ons thuis. Maar ineens veranderen 
de ti jd en omstandigheden, en worden deze woorden verbonden. 

Thuis  activiteiten en ontmoeten

Vieringen met kerst met 
aanpassingen mogelijk, 
bekijk thuis eerst even de 
website van de parochie of 
andere organisati es (p.6).

Vele organisati es 
zoeken vrijwilligers; 
lees hun websites 
er eens op na (agenda op p. 14). 
Ook een bezoekje aan de wijkondernemers kan 
nog wel, u bent welkom, bij vele wel op afspraak. 
Check hun websites (contactgegevens op p. 15).

Welkom 2021 
We verlangen meer naar het nieuwe jaar dan 
anders en 2021 is dan ook welkom. Het nieuwe 
jaar groots in knallen is dit jaar helaas niet 
mogelijk, maar het oude jaar kunnen we corona-
proof inruilen. Met nieuwjaarswensen en kusjes 
door de lucht, en sterren in de hand, op naar het 
nieuwe jaar 2021. Hopelijk in goede gezondheid 
en met een vaccin in het vooruitzicht, en wie 
weet toch een beetje groen-oranje in februari, 
in ieder geval wel zichtbaar in de wijk. 
In onze harten vieren we feest: Kerst, 
Oud en Nieuw en ook Carnaval. 

Een gelukkig en gezond nieuwjaar 
en graag tot ziens in februari 2021!
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Praktijk voor 
Fysiotherapie
& Manuele 
Therapie
Doriene van den Broek
Reinier Vos

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Dan gaat het heel erg over visueel kijken en leren registreren wat je ziet. Het is mooi als je dat 
leuk vindt om te doen en trots kunt zijn op de ontwikkelingen die je daarin maakt. Met wat 
geluk kun je die vaardigheden en technieken inzett en om jouw visie op iets te verbeelden of 
mooie momenten vast te leggen. 

Die behoeft e of dat geduld is niet voor iedereen weggelegd. Dat is ook niet nodig. Besef wel
dat we allemaal een creati eve bron hebben! Die kunnen we ontkennen, omdat we ons hebben 
wijsgemaakt dat we niet creati ef zijn, maar het is vaak dat we het contact ermee verloren zijn. 
Wanneer je leert contact te maken met jouw kern, door je naar binnen te richten, kom je bij 
jouw essenti e. Bij wat jou drijft . Dan wakker je jouw vlammetje aan.

Onze buitenwereld kan ons alleen wat vertellen over wat er zich in onze binnenwereld afspeelt. 
Ik geloof dat ons lichaam en onze intuïti e het primaire middel zijn om de wereld waarin we 
leven en onszelf te leren begrijpen. Het is goed om hier zo nu en dan bewust van te zijn en te 
onderzoeken wat ons beweegt. In de fi losofi e noemen ze deze denkwijze fenomenologie. 
We hebben een leven lang de ti jd om hiermee te oefenen en creati viteit is daar een mooi 
middel voor. Dit is in ieder geval mijn drijfveer.

Wat zijn jouw beweegredenen? Wat heb jij te vertellen?
WiI je dat op een creati eve manier onderzoeken? Dan kun je terecht bij Studio Xplo aan de 
Gershwinstraat 10 in Tilburg-Noord. 

2 januari Open Atelier
Als het door kan gaan, dan houden we 2 januari Open Atelier. Je bent welkom om op die dag 
een bezoekje te brengen aan ons atelier. Het is groot genoeg om voldoende afstand te 
kunnen houden. Neem maar eens een vrijblijvend kijkje op onze website.

Info : www.studioxplo.nl/open-atelier-2 
Geen internet? Bel : 06 39 82 62 86 voor meer informati e.

Je hebt het vast al gehoord: de verkoop en het afsteken van 
vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. 
Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de hand-
having van de openbare orde te voorkomen. 

Een troost: het ti jdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor 
vuurwerk uit de zogeheten F1 categorie.

Wat is categorie F1-vuurwerk? 
Volgens het Nederlandse Vuurwerkbesluit is vuurwerk in 4 
categorieën onderverdeeld, van eenvoudig vuurwerk in categorie 
F1 tot aan zwaar professioneel vuurwerk in categorie F4. 

In categorie 1 valt licht vuurwerk dat weinig gevaar oplevert en 
waarvan het geluidsniveau te verwaarlozen is. Het wordt ook 
wel ‘jeugdvuurwerk’ of ‘fop-en-scherts-vuurwerk’ genoemd. 
Denk hierbij aan sterretjes, trektouwtjes, knett erballen, 
sierfonteintjes en jeugdpakkett en. Dit type vuurwerk mag het 
hele jaar door verkocht en afgestoken worden, ook dit jaar. 

Wat z� n de regels voor categorie 1 vuurwerk? 
Categorie 1 vuurwerk mag je kopen vanaf 12 jaar. Het vuurwerk 
mag overal worden afgestoken, maar volg alti jd de regels op de 
gebruiksaanwijzing. 

  Houd rekening met anderen, gebruik een aansteeklont, draag 
een veiligheidsbril en steek het vuurwerk nooit af vanuit je hand. 
Dit kan schade opleveren, hoe klein het vuurwerk ook oogt. 

CATEGORIE 1 jeugdvuurwerk mag het hele jaar door  
afgestoken worden dus ook vóór 18:00 uur op oudjaarsdag!
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Wie had dat ooit gedacht? Een behandeling waarmee je vet verbrandt en 
tegelijkerti jd spiermassa opbouwt. Klinkt als hocus pocus, maar de EM Sculpt 
belooft  precies dat. Hoe het werkt en hoe het voelt, vertellen we je in dit arti kel.

De EM Sculpt is de meest geavanceerde en intensieve elektrische 
spiersti mulator in de geschiedenis. De gesti muleerde spieren zorgen 
voor een verhoogde bloedcirculati e en voor verbranding van calorieën. Tevens draagt 
deze sti mulati e bij aan een verhoogde spieropbouw terwijl er vet wordt verbrand.

Spiertraining
De EM Sculpt past technologie toe die wordt gebruikt in de estheti sche geneeskunde. Het 
maakt gebruik van een gefocust elektromagneti sch veld met een veilig intensiteitsniveau. 
Het elektromagneti sch veld passeert door het lichaam en reageert op de motorische 
neuronen die vervolgens supramaximale spiercontracti es veroorzaken. De EM Sculpt 
wordt gebruikt als een lichaamscontourenbehandeling voor buik en billen.

De EM Sculpt werkt op basis van MRI (Magneti c resonance imaging) techniek. In een sessie 
van 30 minuten wordt er elektromagneti sche straling van een hoge frequenti e uitgezonden 
door het apparaat die de spieren doet aanspannen. EM Sculpt is ontworpen voor estheti sche 
doeleinden. Het is baanbrekende niet invasieve technologie om de lichaamscontouren te 
verbeteren. EM Sculpt zorgt voor 20.000 tot 30.000 contracti es van de spieren en dat voelt 
als een intensieve work-out. Dit noemen we inacti eve training. Deze training geeft  hetzelfde 
eff ect op het menselijk lichaam: spieropbouw en vetafb raak.

Het EM Sculpt apparaat
EM Sculpt is een FDA-gekeurd apparaat dat is ontwikkeld voor het verminderen van 
vetweefsel en het opbouwen van spiermassa op de buik en billen. Het belooft  tot wel 
19% vetweefsel te verminderen en de spiermassa met 16% te vergroten.

Doet het p� n?
Nee. Is het lekker? Ook niet per se. Je zou verwachten dat je na de behandeling krom ligt 
van de spierpijn, maar dat is niet het geval. Er ontstaat geen verzuring in de spieren, die 
normaal gesproken voor spierpijn zou zorgen.

Ook met categorie F1-vuurwerk knallend het nieuwe jaar in!

Bij Spijkers bestel je elk jaar gemakkelijk 
online vuurwerk via 
: www.bestelvuurwerk.nl/spijkers. 

Zoek via de website een leuk pakket uit en 
Spijkers Fietsen zet het voor je klaar in de 
winkel. Bij elke bestelling wordt een grati s 
veiligheidsbril geleverd. Heb je vragen over 
het gebruik? Dan kun je deze uiteraard 
alti jd stellen!

Koop het leukste categorie 1 
vuurwerk b�  Sp� kers!

Zien versus waarnemen
Door: Jofk e van Loon (kunstenares) 

We nemen waar met onze 
zintuigen. We ervaren, we hebben 
herinneringen. We vinden ergens 
wat van. Dat brengt ons bij ons 
denken en bij ons gevoel. Denken 
en voelen gebeurt in ons lichaam. 

Ook kunst en creati viteit brengt 
ons naar binnen. En het is een 
middel om onze belevingswereld 
weer naar buiten te brengen; te 
communiceren met onze omgeving. 
Het vertelt iets over wat ons 
bezighoudt. Dat kan zijn: genieten 
van een mooi plaatje en de 
vaardigheden ontwikkelen om dat 
fascinerende beeld zo goed mogelijk 
na te tekenen of schilderen.

Daarnaast geldt: gaat het vuurwerk niet af, steek het dan 
nooit opnieuw aan. Het kan namelijk alsnog onverwachts afgaan. 

Meer informati e over de regels rondom het vuurwerkgebruik 
ti jdens de jaarwisseling van 2020-2021 lees je op 
: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/
vuurwerkverbod-oud-en-nieuw-2020-2021

EM Sculpt b�  LANETTE Clinics

Het nieuwe jaar gel� k goed beginnen: EM Sculpt ACTIE
Normaal € 120,- nu try-outprijs € 50,-

Acti e is geldig t/m 28 februari 2021

: lanett e.eu/em-sculpt
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                                Vele ondernemers en vrijwilligers zijn acti ef om waar mogelijk acti viteiten 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 organisati e of de acti viteiten doorgaan! 
Agendapunten met de toevoeging: o.v.= onder voorbehoud, doorgang acti viteit nog niet zeker.

 Agenda 

De oplossing van de fotopuzzel van de editi e van november:
Het appartementencomplex ‘Olivijn’ aan de Diamantkruising-Julianapark.  

In de bocht van de overgang van Ringbaan Noord naar Ringbaan Oost 
zijn tussen 2004 en 2006 de woningen aan de Diamantkruising 
gerealiseerd. De woningen liggen aan de Ringbaan Noord, Professor 
Kernkampstraat, Rector Coppenserf en het Julianapark. De woningen 
zijn van woningbouwvereniging TBV Wonen. Bij de bouw waren zowel 
gemeente Tilburg, De Wever, huisartsen, een apotheek, en 
Spijkers Fietsen betrokken. 
De namen van de woningen verwijzen naar edelstenen: Olivijn, 
Onyx, Robijn, Topaas, Smaragd, Saffi  er, Jade, Granaat en Diamant. 

Diamantkruising � lburg
Begin jaren zeventi g is begonnen met de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt in Tilburg 
Noord. Het plan voor de zogenoemde Diamantkruising omvatt e onder meer een verbinding van 
de Vlashofl aan via de Quirijnstoklaan met de Ringbaan Noord. Hiervoor werden vanaf 1970 
vele huizen nabij de ringbaan gesloopt. Voor de koppeling met de (in de toekomst nog te 
realiseren) cityring zou er een verkeersweg dwars door de wijk Groeseind komen. Ook hiervoor 
zouden vele huizen moeten worden gesloopt. Geen enkel onderdeel van dit plan werd ge-
realiseerd. De vrijgehouden strook, die ooit voorzien was als verbindingsweg tussen de 
Vlashofl aan en de Quirijnstoklaan, werd vanaf 2004 bebouwd met onder meer huizen en 
appartementen. Ook maakten hier oude fl ats plaats voor nieuwbouw.
Bron: : wikimiddenbrabant.nl/Diamantkruising en 
: www.tbvwonen.nl/Home/Ik-wil-huren/Binnenkort-te-huur/Project-detail/diamantkruising

Foto: Michaël Molenaar

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 acti viteiten en met de coronamaatregelen kan het zijn dat u zich moet aanmelden!
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden acti viteiten: inloophuismiddenbrabant.nl of info@inloophuismiddenbrabant.nl 
             De acti viteiten van het Inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. 
2St. Aoda = Acti viteiten Sti chti ng Alleen op deze aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden en kosten:
               alleenopdezeaarde.nl  Tijdens corona blijven we steeds bereikbaar: Frans van de Moosdijk: 06 10 21 92 39 of 06 29 06 06 02
3SST = Sti chti ng Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A. Aanmelden en kosten:  info@stadstuintheresia.nl, stadstuintheresia.nl
4ANJ = Acti viteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.fb .com/DeNieuweJordaan  5Film De Poorten10  6www.hall-fame.nl 
7Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, kunstmaan.nl    8spoorparkti lburg.nl  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  13ontdekstati on013.nl  14schonstewijk.nl  15BLenKM = Bibliotheek 
LocHal en Kennismakerij in de LocHal  16ACC = Arthouse Cinema Cinecitt a: www.cinecitt a.nl 17F = www.feniksti lburg.nl 
18D= www.dansbeleving.nl 19Studio Xplo= www.StudioXplo.nl  20PPD= www.parochiepeerkedonders.nl
Contactgegevens adverteerders zie p. 15

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 ti jden. 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 een papieren krant niet grati s wordt gemaakt. Opmaken, drukken en 
bezorgen kosten geld. U zou wel wat willen bijdragen, maar weet niet hoe. 

Word ‘vriend’ van de WTON
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 redacti e en u krijgt de betalings-
gegevens middels een factuur. 
Als bedankje krijgt u naar keuze de WTON-tas of pen. 
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EXPOSITIES
Texti elMuseum: Maak je eigen designer knitwear 
Expositi es TM: Bekijk de online expo via: Instagram 
account van het Texti elMuseum: (@texti elmuseum); 
t/m 17 jan 2021, Pronkstukken - Tafeldamast van Art 
Nouveau tot Amsterdamse School; t/m 13 juni 2021, 
Rode draden - Oude en nieuwe  verhalen in kunst en 
design; t/m 12 sep 2021, Gedachtespinsels - Dutch 
Design door Kiki van Eijk
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend      
                                   kaajbaandexpositi e, wijk Theresia
ACTIVITEITEN 
Arthouse Cinema Cinecitta16: U kunt dagelijks al 
vanaf 11.00u naar de fi lm! Zie data dec/jan/feb 
o.a. in de WTON-agenda, koop uw kaarten online
Zie de vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra p. 12
Iedere di en do: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
Iedere di:  19.30u, Rikken, SST3
Iedere wo: 14.00u, kinderknutselhof, HoF6
Iedere wo: 20.00u, Biodanza, De Poorten, D18
Iedere zo. 10.30u, zondagse breiclubje, SST3
December
Vanaf 16: online Try out workshops, Studio Xplo 
Tot 31: Wandel-etalage-expositie ‘Kunst in de Kijker’, 
                                                                            Winkellint Besterd
17: Film: Son-Mother, tijd en tickets: ACC16
18: online-seizoensafsluiter KennisMakerijRevue, BLenKM15
19: 13.00u, Kerst-knutselmiddag, SST3

‘Vriend’ worden van de W� kkrant Tilburg Oud-Noord

Gezellig met een kopje koffi  e de nieuwste editi e lezen

Prijswinnaars november 2020 editi e:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Marijke Bazelmans.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: José Leijten.
Goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Corrie van Bijnen. Zie op foto: >>>>>
WTON-tas: Cor Willemsen, Marga Bogaers, Cynthia van Stralendorff .
WTON-pen: Tim Sauvé, Dini Vos, Willemijn Arends, Marijke Oprinsen.

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad en/of inmiddels de prijs al ontvangen. 
Van harte gefeliciteerd! 

20: Kerstbingo gaat niet door, St. Aoda2
25: 12.00u, Kerst-in o.v., bij annulering: verrassing- 
Tilburg-tour, St. Aoda2 komt bij de mensen thuis 

Kerstvakantie: 
Open in de kerstvakantie: ontdekstati on01313
Ramen Expo Oculus, t/m 6 januari
Vieringen met Kerstmis, PPD20
24: Film: Undine, tijd en tickets: ACC16

24:  Film: Le Meilleur reste à Venir, tijd en tickets: ACC16

januari
Foto-expositie De blinde vlek - Jofke®, Studio Xplo
   2:  Open Atelier Studio Xplo19
         St. Aoda2: nieuwjaarsreceptie is uitgesteld
   8: 19.30u, Filmavond o.v., De Poorten10
12: Deadline arti kelen WTON editi e februari 2021 
       Zend uw (groen-oranje) foto’s en verhalen  in voor 
       de WTON-(carnavals)-februari- editi e
14: Film: La Dea Fortuna, tijd en tickets: ACC16
        19.15u, Start Filmgeschiedenis Cursus o.l.v. 
         Rudi de Boer, 6 avonden op 14, 21, 28 januari en 
          4, 11 en 18 februari, Kosten en tickets: ACC16
18: 1400u, Eten en spelletjes o.v.,St. Aoda2
21: Film: Blackbird, tijd en tickets: ACC16
28: Film: De Oost, tijd en tickets: ACC16

Februari
  3: WTON-(carnavals)-februari-editi e
15: 14.00u, Tonpraoterfestival  C.V. de Hoekzelers 
                                                                            Café-zaal Bierings

Leuker kunnen we ‘t niet maken. 
Mondkapjes vanaf 1 december verplicht 
in binnenruimten, dus ook in de prakti jk.
 

Voor wie nog niet weet hoe, 
Bruno doet ‘t even voor

Sinds 11-11 kleurt 
Kruikenstad groen-oranje

Ook de WTON carnavalseditie 2021?

Mondkapjes, een serieuze zaak
Bij Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, 
Veldhovenring 20, vertellen de dieren 
hoe het moet. 
                     

Volg de Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord: 
: www.facebook.com/Dierenkliniek

TilburgOudNoord   
: www.dierenkliniekti lburgoudnoord.nl

Onze eigen Peerke Donders 
met een groen-oranje sjaal

Vele Kruiken en Kruikinnen hingen de groen-oranje vlag van Kruikenstad fi er in top en 
ti entallen beelden werden al voorzien van een vrolijke carnavalssjaal om hun nek. Ook al 
organiseert de Carnavalssti chti ng Tilburg dit jaar geen openbare carnavalsevenementen, 
op deze manier ontsteekt toch het groen-oranje vlammetje.

Hang de vlag uit!
De Carnavalssti chti ng Tilburg roept alle Kruiken en Kruikinnen op om de vlag van Kruikenstad uit 
te hangen en Tilburg de komende maanden groen-oranje te kleuren. Mensen die nog geen vlag 
hebben, kunnen die bestellen in de webshop : webshop.kruikenstad.nl Bekèkt alle spullekes en 
meer informati e over het geen carnaval 2021 - en wel 2022 op de website :  www.kruikenstad.nl
Volg de Carnavalssti chti ng Tilburg op :www.facebook.com/kruikenstadnl

Patrick Dewez, voorzitt er van Carnavalssti chti ng Tilburg, is trots op de acti e: 

In een ti jd waarin we niet samen carnaval kunnen vieren, is dit een 
heel mooi alternati ef. Kruikenstad kleurt trots groen-oranje

De Carnavalssti chti ng roept op om massaal foto’s te delen met #trotsgroenoranje. Ook de 
wijkkrant Tilburg Oud-Noord is benieuwd naar uw carnavalsbeleving van 2021. Het mag 
niet, maar de kriebel zit er toch. Viert u uw kleine eigen feestje thuis? Houdend aan de 
coronamaatregelen is er nog veel mogelijk. We hoeven het versieren niet te laten. 

‘Kèk mar wègge sjouwt’. (mott o 2021)

Maak leuke foto’s van uw versiering of van de vlag van de Carnavalssti chti ng Tilburg. Bent u 
bij een carnavalsvereniging? Woont u of is de vereniging in Tilburg Oud-Noord en viert u met 
uw vereniging toch een beetje feest, online of iets kleins voor de kinderen? Vertel het aan de 
redacti e van de wijkkrant en we schrijven erover in de eigenlijke carnavalsediti e van de WTON. 

Zend uw foto’s en reacti es vóór 12 januari naar : wijkkrant.ti lburg.oud-noord@outlook.com  
en de editi e februari 2021, de tradionele carnavalsediti e van de WTON wordt weer groen-oranje

Alvast voor uw carnavalsagenda februari 2021: Op 15 februari 2021 is er het Tonpraoterfesti val 
van de C.V. de Hoekzelers in Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kaarten € 10,00 p.p. Kaarten en meer informati e: Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02

WTON Carnavalseditie 2021: trots groen-oranje 

3. Deze letter 
komt hier wel 
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OPLAGE: 14.200

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-

Altijd  de laagste prijs!!

 Uw PVC-vloer 
incl. leggen

bij ons 
gegarandeerd 

de
laagste prijs!

9

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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“De goedkoopste op het gebied van 
compatible inktcartridges”

Bij aankoop van:
Epson, Brother of Canon 
multipack vanaf € 24,95 

+ 1 patroon naar keuze gratiS
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LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen voor 
uw uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen 

en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

VOOR JONG EN OUD, MAN EN VROUW 

De meest effectieve bewegingsleer in de wereld, 
gemakkelijk te leren, ook door senioren en 
bovendien heerlijk om te doen!  

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

Maak je weerstand sterk met Qigong!

 

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

KWF Kankerbestrijding organiseert landelijk 
een sponsoracti e voor de IPSO Inloophuizen. 
Inloophuis Midden-Brabant doet ook mee 
aan deze acti e.

De Inloophuizen hebben het door de coronacrisis  
op dit moment helaas fi nancieel zwaar. Acti es en 
evenementen worden uitgesteld, sponsoren en 
donateurs zijn soms genoodzaakt hun fi nanciële 
bijdrage aan het Inloophuis bij te stellen. 
Het Inloophuis Midden-Brabant is volledig af-
hankelijk van sponsoring en donati es is deze 
acti e van en met KWF méér dan welkom. 
Samen kunnen we het verschil maken voor 
alle mensen die te maken hebben met kanker. 
                                               Lees verder pagina 6

Het Rode Kruis helpt ti jdens de coronacrisis in Nederland met medische zorg, 
voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Rode Kruis vrijwilligers ondersteunen 
zorginstellingen, huisartsenposten en GGD’s en vervoeren coronapati ënten.
Ook helpen zij met het uitdelen van voedselpakkett en en boodschappenkaarten.              

Help het Rode Kruis locatie � lburg helpen! 

Inloophuis moet bl� ven bestaan! 
We doen nu acti viteiten thuis, en thuis houden 
we alle ballen in de lucht, en voor de gezellig-
heid hangen we meer ballen in de boom. 
Thuis werken, eten, slapen, schrijven, lezen, 
hobby’s. We kunnen veel thuis doen, maar niet 
samen... Contact gaat via telefoon of internet, 
gelukkig is alles tegenwoordig mogelijk. 
 

Niet kijken naar wat er niet kan,     
     maar lezen over wat er wel kan.
Voorheen maakten we soms veel gebruik van 
onze telefoon en computer. Nu is het dat wat 
we eigenlijk niet willen. Toch is het een fi jne 
manier om ons te vermaken en coronaproof 
acti viteiten te beleven. 
Kunnen we niet naar de LocHal, dan komen de 
verhalen naar ons toe (p. 7). Achter onze 
computers kunnen we ook helpen: doneer via 
de websites aan Rode Kruis en Inloophuis (p. 6) 
of kôop ònlaajn spullekes van de Carnavals-
sti chti ng Tilburg (p. 14). Zoek een lekker 
(kerst)menu uit bij de wijkhoreca (p. 2). 

Doe mee en win een Wijk-kerstpakket (p. 8 en 9)
Maak een deel van de WTON-kerstpuzzel 
thuis en het andere deel met een wandeling 
of fi etstocht door de wijk. 

Heeft  u behoeft e aan beweging en sporti viteit, 
neem een winterabonnement bij RTV Quirijn (p. 13).

W� kkracht 

Wij wensen u een gezond 
en mooi 2021.

Het nieuwe jaar gelijk goed beginnen:

EM Sculpt ACTIE
Normaal € 120,- 

nu try-outprijs € 50,-
Actie is geldig t/m 28 februari 2021

: lanette.eu/em-sculpt

-- LANETTE Clinics --
Professioneel cosmetisch specialist voor al uw cosmetische 
huid- en lichaamsproblemen. Wij werken uitsluitend met 

CE-gekeurde producten en CE- & FDA goedgekeurde apparatuur. 

  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfi guurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  æhaargroeistimulaties

  ænagelverzorging

  ækapsalon

Vele woorden maken de wijkkrant. Woorden die gaan over belevenissen 
en acti viteiten. Acti viteiten en ontmoeti ngen vonden vaak buitenshuis 
plaats. Daarna gingen we weer naar huis, ons thuis. Maar ineens veranderen 
de ti jd en omstandigheden, en worden deze woorden verbonden. 

Thuis  activiteiten en ontmoeten

Vieringen met Kerstmis 
zijn met aanpassingen 
mogelijk, bekijk thuis 
eerst even de website van 
de parochie of andere 
organisati es (p.6).

Vele organisati es 
zoeken vrijwilligers; lees 
hun websites er eens op na (agenda op p. 14). 
Ook een bezoekje aan de wijkondernemers kan 
nog wel, u bent welkom, bij vele wel op afspraak. 
Check hun websites (contactgegevens op p. 15).

Welkom 2021 
We verlangen meer naar het nieuwe jaar dan 
anders en 2021 is dan ook welkom. Het nieuwe 
jaar groots in knallen is dit jaar helaas niet 
mogelijk, maar het oude jaar kunnen we corona-
proof inruilen. Met nieuwjaarswensen en kusjes 
door de lucht, en sterren in de hand, op naar het 
nieuwe jaar 2021. Hopelijk in goede gezondheid 
en met een vaccin in het vooruitzicht, en wie 
weet toch een beetje groen-oranje in februari, 
in ieder geval wel zichtbaar in de wijk. 
In onze harten vieren we feest: Kerst, 
Oud en Nieuw en ook Carnaval. 

Een gelukkig en gezond nieuwjaar 
en graag tot ziens in februari 2021!

Lees verder pagina 6
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Openingst� den Spoorpark (8.00 – 19.00 uur)
In deze ti jd, waarin we rekening moeten 
houden met de coronamaatregelen, is ook 
het Spoorpark genoodzaakt de openings-
ti jden af en toe aan te passen. Het is 
belangrijk dat alle bezoekers, vrijwilligers en 
parkpartners zich veilig voelen in het park. 

Onze vrijwilligers werken dagelijks in het 
park om het een fi jne plek te maken. Even-
tuele wijzigingen in de openingsti jden van 
het park worden via de online kanalen 
gecommuniceerd. 

Kiosk aan oostz� de park geopend
Heb je al een koffi  e to go gehaald? Goed 
nieuws voor parkbezoekers die ti jdens een 
wandeling door het park ook trek krijgen in 
wat lekkers! Want de kiosk aan de Oostzijde 
van het park is bij goed weer open van 
12.00 tot 17.00 uur, in het weekend openen 
de luiken om 10.00 uur. Je kunt er o.a. koffi  e, 
thee, warme chocolademelk, limonade, tosti ’s, 
erwtensoep, glühwein, quukskes en bitt er-
ballen afh alen. Vanwege de coronamaat-
regelen is alles natuurlijk ‘to go’. 

En uiteraard: de lege bekertjes etc. 
deponeren in één van de afvalbakken.    
Onze prikkelateurs zullen je dankbaar zijn!

Thuis in 
Theresia

Bekijk het ook 
en doe mee:

 via uw 
 computer.

Via uw smartphone... 

     ...of tablet!

www.wijktheresia.nl

Wat gebeurt 
er allemaal 
in uw wijk?

Weet u alles 
over uw wijk? 

Ga naar
wijktheresia.nl 
en vind wat u 

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

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

(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd, 

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

Stedenbouwkundig plan Woontoren 
Hazelaarstraat – Spoorpark
Er is een akkoord bereikt over de komst van 
een nieuwe woontoren bij het Spoorpark. 
Die wordt ruim 70 meter hoog en komt te 
staan tegen het talud van de Ringbaan West, 
schuin naast fl atgebouw de Grote Eik.

De woontoren wordt nu nader ontwikkeld 
door vastgoedontwikkelaar Roozen 
Van Hoppe en zij gaan het naar alle 
waarschijnlijkheid ook bouwen. De 
verloederde plek aan de westkant van 
het Spoorpark wordt in de toekomst 
grotendeels bij het park betrokken, en 
er komen extra parkeerplaatsen. Op de 
website van de Gemeente Tilburg, 
: ti lburg.nl/hazelaarstraat, is het volledige 
plan te zien en meer informati e te vinden.

Door: Jacques van der Borght
In 2007 schreef ik bij gelegenheid van de heropening van het Texti elmuseum ‘Hartslag van 
Tilburg’, een lied dat door toenmalig koor ‘Schots & Scheef’ is uitgevoerd in het Texti elLab. 
Samen met Frans van Hoek (musicus) en Marijan Las (glaskunstenaar) bezocht ik wekelijks 
het museum en liet me inspireren door de ritmes van de werkende weefgetouwen: 
“Doeng doeng, tsjk tsjk” (de wever die de draad aanklopt met de boom en het tsjk tsjk 
van de schietspoel die door de ketti  ng  gejaagd wordt). Het klinkt als een kloppend hart.

Het tapijt in onze gemeenschappelijke huiskamer is handgeknoopt uit zuiver scheerwol en 
gemaakt door Antoon Reukers (1942-2011), voormalig tapissier in het Texti elmuseum. Hij heeft  
het thuis gemaakt tegen het eind van zijn leven. Hij woonde in de Molenstraat, lett erlijk om de 
hoek van de Oude Langstraat. Net zoals het museum natuurlijk, dat op loopafstand ligt van 
onze boerderij. Antoon Reukers is niet een van de minsten: er hangen wandkleden waar hij aan 
gewerkt heeft  in ons gemeentehuis, rechtbanken, en zelfs in het Rijksmuseum.

Het kleed bleef in het bezit van de familie en ligt jaren ingepakt op zolder bij een zus van 
Antoon in Veghel. Men wil het wel verkopen met als restricti e dat het niet in de handel 
terecht mag komen. 
Antoon maakte die tapijten puur voor zijn plezier. Hij wilde nooit iets verkopen. 
Het zou ook onbetaalbaar zijn vanwege het hoogwaardige materiaal en de honderden man-
uren om het te maken: “Hij kan er wel een jaar aan gewerkt hebben”. Bovendien is de kwaliteit 
onberispelijk en het ontwerp volstrekt uniek: hier is er maar één van. De familie wil graag dat 
het tapijt goed terechtkomt.

De restaurati e van de Lindehoeve spreekt de familie aan; de boerderij ligt in de directe om-
geving van de oorsprong van het tapijt en diens maker. Het kleed is ons gegund en wij brengen 
het terug thuis. Op de terugweg zitt en we sti lletjes naast elkaar met die dikke rol tussen ons in. 
Vanbinnen juicht mijn hart van ontroering en verwondering. Dit tapijt en de Lindehoeve zijn 
voor elkaar bestemd en het heeft  al die jaren op ons liggen wachten. Het is niet minder dan 
een wonder dat we elkaar gevonden hebben.

Hartslag van � lburg in de Lindehoeve Doeng doeng, tsjk tsjk;
‘t zingen van de spuule,
de klaank van ’t febriek.
Ge kunt ’t ritme vuule,
de wèver maokt muziek
Hartslag van Tilburg: 
’t weefgetouw! 

Hartslag van Tilburg: Hartslag van Tilburg: 

Spoorparknieuws

Handgeknoopt tapijt in de huiskamer in 
de Lindehoeve gemaakt door Antoon Reukers 

Kiosk aan de Oostzijde Spoorpark, overige actuele informati e : www.spoorparkti lburg.nl 

1. Zoek de locatie op de foto in Tilburg OUD-NOORD     

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!

           Doe mee en win één van de WTON-brievenbus-KerstpakkettenFoto: Michaël Molenaar

    1.   2.   3.    4.    5.   5.  4.
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LANETTE Clinics
Waardebon* voor: 

10% korting 

op een produkt of 

behandeling naar keuze 

bij LANETTE Clinics

*Deze bon is eenmalig geldig tot en met 28 februari 2021, alleen op afspraak: 

lanetteclinics@kpnmail.nl of via lanette.boekingapp.nl

LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket aan behandelingen voor uw 

uiterlijk. Kijk op onze website voor de speciale kuurprijzen en boek een afspraak.

Vredeman de Vriesstraat 89      5041 GR Tilburg     Tel/Fax 013 544 07 60     info@all-aboutf lowers.nl 

Boekett en voor alle gelegenheden, bestel via www.all-aboutf lowers.nl       
  All about

 Flowers

Waardebon* voor: 

50% korti ng bij 

All about

 
Flowers

*Deze bon is eenmalig geldig tot en met 30 april 2021.

Korti ng is geldig op bloemen, planten of pott en. 

Korti ng is niet geldig op kadobonnen.

Alleen in de winkel te besteden, niet 

voor bestellingen via de website.

G. de Man-M
elis

5% korting 
op deelname 
cursus 2021

+ 
Boekje over Tilburgse 
oorlogsmonumenten 

geïllustreerd 
door Jofke®. 

Zolang de voorraad strekt.

Studio Xplo
Gershwinstraat 10 

06 39 82 62 86
info@StudioXplo.nl 
www.StudioXplo.nl

Een goed gevuld Kerstpakket als prijs voor de WTON-Kerstpuzzel
De redactie van Wijkkrant Tilburg Oud-Noord heeft WTON-brievenbus-Kerstpakketten samengesteld. De cadeaus zijn beschikbaar gesteld door 
de ondernemers en organisaties in de wijk. De WTON-Kerstpakketten worden verloot onder de inzenders die de juiste antwoorden hebben 
gegeven. De pakketten passen door een brievenbus en worden door de redactie ‘coronaproof’ bij u door de brievenbus geschoven. Als het 
cadeau niet door de brievenbus past, ontvangt u een tegoedbon waarmee u de gewonnen prijs bij de schenkende ondernemer kunt ophalen. 
Er zijn 50 WTON-Kerstpakketten beschikbaar. Dus maak de puzzel, zend de antwoorden in en win één van onderstaande Kerstpakketten!

Geef bij uw oplossing/inzending uw voorkeur aan voor welk Kerstpakket u zou kiezen. De redactie verdeelt de pakketten onder de inzenders 
en houdt zoveel mogelijk rekening met uw aangegeven wensen. (U kunt alleen uw voorkeur aangeven, er wordt niet over gediscussieerd.) 
U krijgt bericht welke prijs u heeft gewonnen. Gevraagd wordt om een foto of een selfie te maken met de prijs; bij inzending worden deze geplaatst 
bij de antwoorden en prijswinnaars in de WTON-editie van februari of april 2021.

WTON-Kerstpakket 1 t/m 8: 
 Ê 50%-kortingsbon van All about Flowers
 Ê lederen portefeuille licht- of donkerbruin van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

 
WTON-Kerstpakket 9 en 10: 

 Ê 50%-kortingsbon van All about Flowers 
 Ê lederen pasjesmapje van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis 

WTON-Kerstpakket 11 t/m 13: 
 Ê een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO
 Ê nylon portemonnee zwart van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

WTON-Kerstpakket 14 t/m 15: 
 Ê een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO
 Ê nylon portemonnee bruin/Winnie the pooh van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

WTON-Kerstpakket 16: 
 Ê een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze op het CNGO
 Ê lederen pasjesmapje van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis 

WTON-Kerstpakket 17: 
 Ê tegoedbon voor een fles vloerreinigingsmiddel naar keuze van Tapijttegelhuis Tilburg
 Ê lederen portefeuille zwart van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

WTON-Kerstpakket 18:
 Ê tegoedbon voor een goodiebag van Spijkers Fietsen met een Spijkers Fietsen bidon,   

 Spijkers Fietsen handcrème, een verlichting set en een fietsslot
 Ê lederen portefeuille zwart van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

WTON-Kerstpakket 19 t/m 22: 
 Ê tegoedbon voor een Motorola Sonic Boost 210 bluetooth speaker Rood van Boxxer Tilburg
 Ê lederen pasjesmapje van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis 

WTON-Kerstpakket 23: 
 Ê HOCO ES39 draadloze oordopjes van Refillcolors 

 
WTON-Kerstpakket 24:

 Ê een tegoedbon voor PLUS-Boodschappenpakket 
 Ê nylon etui zwart/grijs vlinder van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

 
WTON-Kerstpakket 25 t/m 27: 

 Ê een tegoedbon voor PLUS-boodschappenpakket 
 Ê lederen pasjesmapjes van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis

 WTON-Kerstpakket 28: 
 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant Klein-jaarabonnement, geldig in  

     alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant  
 Ê nylon portemonnee rood/paddington van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis 

 
 WTON-Kerstpakket 29 t/m 38: 

 Ê een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonnement van 2 maanden,     
     geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant 

 Ê pen G. de Man-Melis lederwaren

In alle 50 Kerstpakketten zitten de volgende cadeautjes van de ondernemers/ 
organisaties in de wijk:

 Ê kortingbon: 10%-korting op een produkt of behandeling naar keuze bij LANETTE Clinics
 Ê een zakje citroenzuur namens TipTopStudent! Voor het moeiteloos verwijderen van kalk  

  op tegels, sanitair en huishoudapparatuur zoals een waterkoker, koffiezetapparaat, was-  
  en afwasmachine, enz. 

 Ê Feniks-pen
 Ê Studio Xplo 5%-kortingbon op deelname cursus 2021. Bij inlevering bon krijgt u een    

 boekje over Tilburgse oorlogsmonumenten geïllustreerd door Jofke®

 27

 44  22

 33

 11
 14

 17

 9

 1

           Doe mee en win één van de WTON-brievenbus-Kerstpakketten

    1.   2.   3.    4.    5.   5.  4.
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Natascha, Jaap en Paul van 
de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

GEMEENTENIEUWS

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

Paul van Esch 
omgevingsmanager Loven-Besterd 
en Groeseind-Hoefstraat

paul.van.esch@tilburg.nl 
06 10 96 21 93

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

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

Wilt u meepraten of heeft u ideeën voor de wijk, 
neem dan contact op met Team Wijken.

Het is misschien opgevallen dat 
op enkele plekken speeltoestel-
len zijn weggehaald. Na controle 
bleken deze speeltoestellen niet 
meer veilig voor kinderen om 
op te spelen. Om geen risico te 
lopen, werden de toestellen per 
direct verwijderd of afgesloten 
voor gebruik.

In 2021 gaat de gemeente Tilburg 
een groot aantal speelplekken 
aanpakken. Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor de Gerard van 
Nuenenstraat en het Kamgaren-
plein. De huidige speelplekken 
worden niet zomaar vervangen. 
We willen aantrekkelijke, avon-
tuurlijke en veilige speelplekken. 
Er wordt gekeken naar de juiste 
plek voor een speelplek en het 
totale aanbod van speelplekken 
in een bepaalde wijk. Daarnaast 

streeft de gemeente naar variatie 
in de grootte van speelplekken en 
in speelfuncties. 

Uiteraard bepaalt de gemeente 
dit niet alleen. Samen met 
bewoners, en zeker ook met 
kinderen, gaan we kiezen waar 
de speelplekken moeten blijven 
of juist komen en hoe ze worden 
ingericht. Spelen is leuk en wordt 
in Tilburg zo alleen maar leuker!

Omdat dit voor het komende jaar 
gepland staat, worden de speel-
toestellen die nu in de buurt zijn 
verwijderd niet op korte termijn 
vervangen. Het zou jammer zijn 
van de investering als we dat vol-
gend jaar weer opnieuw zouden 
doen. Toestellen die gerepareerd 
kunnen worden, worden wel 
gerepareerd.

Speeltoestellen verwijderd

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en iedere fase in de ontwikkeling van een kind heeft zijn eigen uit-
dagingen. Heb jij behoefte aan advies of ondersteuning bij het opvoeden? Maak dan een afspraak voor het 
opvoedspreekuur. Dit spreekuur is voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Met alle vragen over opvoeding kun je terecht bij de pedagoog. Enkele voorbeelden:
• Hoe ga ik om met boze buien van mijn kind;
• Hoe kan ik duidelijk regels stellen;
• Mijn kind luistert slecht, thuis en op school;
• Mijn kind wordt gepest;
• Mijn kind is veel aan het gamen.

Meer informatie en aanmelden
Het opvoedspreekuur is gratis en er is geen 
verwijzing nodig om een afspraak te maken. De 
gesprekken zijn op twee locaties van de GGD 
Hart voor Brabant in Tilburg: 
• Consultatiebureau Ringbaan West 227 
• Consultatiebureau Don Sartostraat 4 

Naast een persoonlijk gesprek is het ook mogelijk 
om een afspraak te maken voor een telefonisch 
spreekuur. Videobellen kan ook. Een afspraak 
maken kan vanaf 1 oktober bij GGD Hart 
voor Brabant via de link: 
www.opvoedspreekuurggdhvb.nl/. 

Heb je nog vragen over het opvoedspreekuur? 
Stuur dan een e-mail aan Anke van den Brand: 
a.brand@ggdhvb.nl. 

GGD Hart voor Brabant start gratis 
opvoedspreekuur in Tilburg

Parkeerregulering
Er speelt veel op het gebied van parkeren in de 
wijk. In 2019 zijn de buurten die op het kaartje 
staan, aangewezen om via review panels met de 
buurt tot een advies over de invoering van parkeer-
regulering te komen.

Op dit moment werkt de gemeente aan de besluit-
vorming van twee review panels, namelijk die van 
deelgebieden A1 en A2. Hierover volgt zo snel mo-
gelijk communicatie met de buurt. Met drie andere 
panels zijn we nu in gesprek over het parkeren in 
hun omgeving. Dit gaat over deelgebieden B1, B2 en 
B3 en dat hopen we dit jaar te kunnen afronden. 

Naar verwachting kunnen we eind januari starten 
met de review panels in C1. Bewoners ontvangen 
per brief een uitnodiging of ze willen deelnemen 
aan het panel. Er is plek voor circa 16 deelnemers. 
Dat mogen bewoners zijn, maar ook ondernemers, 
vertegenwoordigers van instellingen of leden van de 
wijkraad. Bij teveel aanmeldingen loten we, waarbij 
we wel opletten dat er sprake is van goede geogra-
fische spreiding en verhouding tussen bewoners en 
ondernemers. 

We hopen ook dat voor- en tegenstanders van be-
taald parkeren in het panel aanwezig zijn. 

De overige deelgebieden komen vanaf het tweede 
kwartaal van 2021 aan de beurt. Omdat de vergade-
ringen met de reviewpanels digitaal plaatsvinden is 
de planning wat moeilijker in te schatten, maar zoals 
het er nu uitziet, zal de invoering van de parkeerre-
gulering eind 2021 zijn. 

Iets melden? Gebruik vanaf 28 december de Fixi App
Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. Daar zorgt de gemeente voor, 
sámen met inwoners. Dus zie je een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel of zwerfafval? Dan kun je dit 
vanaf maandag 28 december 2020 melden via de Fixi App. 

Ook overlast en sociaal onveilige situaties kun je melden met de app. Het is makkelijk om een foto mee te 
sturen en je kunt zien of iemand anders dezelfde melding al heeft doorgegeven. Je krijgt snel een terug-

koppeling zodat je weet wat ermee is gedaan. Samen zorgen we zo voor een schoon 
en leefbaar Tilburg. 

Tot maandag 28 december gebruik je de BuitenBeter App om een melding te doen 
bij de gemeente. 
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Thuis in 
Theresia

Bekijk het ook 
en doe mee:

 via uw 
 computer.

Via uw smartphone... 

     ...of tablet!

www.wijktheresia.nl

Wat gebeurt 
er allemaal 
in uw wijk?

Weet u alles 
over uw wijk? 

Ga naar
wijktheresia.nl 
en vind wat u 

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

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

(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd, 

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

Openingstijden Spoorpark (8.00 – 19.00 uur)
In deze tijd, waarin we rekening moeten 
houden met de coronamaatregelen, is ook  
het Spoorpark genoodzaakt de openings-
tijden af en toe aan te passen. Het is 
belangrijk dat alle bezoekers, vrijwilligers en 
parkpartners zich veilig voelen in het park. 

Onze vrijwilligers werken dagelijks in het  
park om het een fijne plek te maken. Even-
tuele wijzigingen in de openingstijden van  
het park worden via de online kanalen  
gecommuniceerd. 

Kiosk aan oostzijde park geopend
Heb je al een koffie to go gehaald? Goed 
nieuws voor parkbezoekers die tijdens een  
wandeling door het park ook trek krijgen in  
wat lekkers! Want de kiosk aan de oostzijde 
van het park is bij goed weer open van 
12.00 tot 17.00 uur, in het weekend openen  
de luiken om 10.00 uur. Je kunt er o.a. koffie,  
thee, warme chocolademelk, limonade, tosti’s,  
erwtensoep, glühwein, quukskes en bitter- 
ballen afhalen. Vanwege de coronamaat-
regelen is alles natuurlijk ‘to go’. 

En uiteraard: de lege bekertjes etc. 
deponeren in één van de afvalbakken.    
Onze prikkelateurs zullen je dankbaar zijn!

Stedenbouwkundig plan Woontoren 
Hazelaarstraat – Spoorpark
Er is een akkoord bereikt over de komst van 
een nieuwe woontoren bij het Spoorpark. 
Die wordt ruim 70 meter hoog en komt te 
staan tegen het talud van de Ringbaan West, 
schuin naast flatgebouw de Grote Eik.

De woontoren wordt nu nader ontwikkeld 
door vastgoedontwikkelaar Roozen 
Van Hoppe en zij gaan het naar alle 
waarschijnlijkheid ook bouwen. De 
verloederde plek aan de westkant van 
het Spoorpark wordt in de toekomst 
grotendeels bij het park betrokken, en 
er komen extra parkeerplaatsen. Op de 
website van de Gemeente Tilburg, 
: tilburg.nl/hazelaarstraat, is het volledige 
plan te zien en meer informatie te vinden.

Door: Jacques van der Borght
In 2007 schreef ik bij gelegenheid van de heropening van het Textielmuseum ‘Hartslag van 
Tilburg’, een lied dat door toenmalig koor ‘Schots & Scheef’ is uitgevoerd in het TextielLab. 
Samen met Frans van Hoek (musicus) en Marijan Las (glaskunstenaar) bezocht ik wekelijks 
het museum en liet me inspireren door de ritmes van de werkende weefgetouwen: 
“Doeng doeng, tsjk tsjk” (de wever die de draad aanklopt met de boom en het tsjk tsjk 
van de schietspoel die door de ketting  gejaagd wordt). Het klinkt als een kloppend hart.

Het tapijt in onze gemeenschappelijke huiskamer is handgeknoopt uit zuiver scheerwol en 
gemaakt door Antoon Reukers (1942-2011), voormalig tapissier in het Textielmuseum. Hij heeft 
het thuis gemaakt tegen het eind van zijn leven. Hij woonde in de Molenstraat, letterlijk om de 
hoek van de Oude Langstraat. Net zoals het museum natuurlijk, dat op loopafstand ligt van  
onze boerderij. Antoon Reukers is niet een van de minsten: er hangen wandkleden waar hij aan  
gewerkt heeft in ons gemeentehuis, rechtbanken, en zelfs in het Rijksmuseum.

Het kleed bleef in het bezit van de familie en ligt jaren ingepakt op zolder bij een zus van  
Antoon in Veghel. Men wil het wel verkopen met als restrictie dat het niet in de handel  
terecht mag komen. 
Antoon maakte die tapijten puur voor zijn plezier. Hij wilde nooit iets verkopen. 
Het zou ook onbetaalbaar zijn vanwege het hoogwaardige materiaal en de honderden man- 
uren om het te maken: “Hij kan er wel een jaar aan gewerkt hebben”. Bovendien is de kwaliteit  
onberispelijk en het ontwerp volstrekt uniek: hier is er maar één van. De familie wil graag dat  
het tapijt goed terechtkomt.

De restauratie van de Lindehoeve spreekt de familie aan; de boerderij ligt in de directe om- 
geving van de oorsprong van het tapijt en diens maker. Het kleed is ons gegund en wij brengen  
het terug thuis. Op de terugweg zitten we stilletjes naast elkaar met die dikke rol tussen ons in.  
Vanbinnen juicht mijn hart van ontroering en verwondering. Dit tapijt en de Lindehoeve zijn  
voor elkaar bestemd en het heeft al die jaren op ons liggen wachten. Het is niet minder dan  
een wonder dat we elkaar gevonden hebben.

Hartslag van Tilburg in de Lindehoeve Doeng doeng, tsjk tsjk;
‘t zingen van de spuule,
de klaank van ’t febriek.
Ge kunt ’t ritme vuule,
de wèver maokt muziek
Hartslag van Tilburg: 
’t weefgetouw! 

Spoorparknieuws

Handgeknoopt tapijt in de huiskamer in 
de Lindehoeve gemaakt door Antoon Reukers 

Kiosk aan de oostzijde Spoorpark. Overige actuele informatie : www.spoorparktilburg.nl 
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Joannes Zwijsen 
Burgemeester Brokxlaan 1407 
Tel: 013 549 26 00 
 
Website: dewever.nl/wonen/ 
locaties/4/joannes-zwijsen 
Facebookpagina: 
fb.com/joanneszwijsen    
 
 
 
 
 

 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 Woonzorg-

centrum Joannes Zwijsen? 
Graag contact opnemen met 

vrijwilligerscoördinator Anke Verdijk: 
013 549 26 00

Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 

Berlagehof 60 
5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 

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

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

Informeer naar de mogelijkheden: 
013 583 18 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).  
 

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

Wilt u op de hoogte blijven van de 

activiteiten?  
Dan kunt u contact opnemen met  
Claudi Olieslagers. Mensen met  
een Welzijnspakket worden op  
de hoogte gebracht. 
 

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

Meedoenregeling 
Heeft u recht op de meedoen- 
regeling? Deze kunt u gebruiken 
in Den Herdgang. Meer informatie 
via Claudi Olieslagers: 
c.olieslagers@dewever.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Bezorging eten 
Wist u dat onze horecamedewerkers 
dagelijks bij ongeveer 30 eetgasten een 
maaltijd bezorgen? Deze eetgasten wonen   
in een straal van 100 meter vanaf  
Den Herdgang. 
Onze horecamedewerkers bezorgen de 
maaltijd tussen 17.00 en 18.00 uur en 
bespreken dan meteen wat u de volgende 
dag wil eten. Zo is er iedere dag contact. De 
eetgasten waarderen dit enorm en onze 
horecamedewerkers vinden het leuk om te 
doen!  
 
Wilt u ook gebruik maken van deze 
maaltijdbezorgservice, neem dan contact 
op met John of Angelique: 013 583 18 55 
 
 
 
 
   
 
 

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 Alex Hendrickx. 
Samen met Alex 
kunt u dan kijken wat 
het meest bij u past! 

: a.hendrickx@dewever

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

 De Wever

Vrolijk Kerstfeest
Een zin die je ieder jaar opschrijft, maar 

die in 2020 ineens toch ‘anders’ is. 

Wij willen alle lezers van 
Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 

fijne en rustige feestdagen 
wensen. Voor 2021 wensen we u 

een covidvrij  jaar, waarin we elkaar 
weer mogen ontmoeten! 

Want dat heeft 2020 ons wel 
geleerd, dat we niet zonder 
elkaar kunnen en dat een 

bakje koffie 
samen veel meer waarde 
heeft dan dat we dachten. 

Op Den Herdgang missen we vooral 
het contact met de wijkbewoners. 

Hopelijk mogen we in 2021 het 
leven weer samen vieren.  

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:

Joannes Zwijsen 
wenst alle 
wijkbewoners 
fijne kerstdagen
en een  
gelukkig 2021

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

 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 

Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600 
 

 

 

 De Wever

In verband met corona zijn alle vaste activiteiten helaas  
niet toegankelijk voor mensen die niet in Padua wonen.  

Graag zien wij u binnenkort weer.
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

Padua
wenst alle wijkbewoners 

fijne kerstdagen
en een  

gelukkig 2021

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.
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winkellint

De beste verrassing 

vind je op de Besterd!

Succesvol ondernemen? 
Plaats een advertentie in de 
Wijkkrant T Oud-Noord

 voor zichtbaarheid in de wijk.

Plaatsing contactgegevens inclusief  
 een zelfgeschreven artikel vanaf € 12,- 

        Een advertentie, contactgegevens en  
  een zelfgeschreven artikel vanaf € 40,-  

Download 
de advertentietarieven van de WTON 
: persoonlijkekunstencreatie.nl/

wijkkrant-tilburg-oud-noord
Of vraag een offerte aan 

: wijkkrant.tilburg.oud-noord
@outlook.com  

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

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

er weer activiteitenkalenders 
gemaakt worden. 

 
Wij komen graag met u in contact 

Word vrienden van  
Facebookpagina De Bijsterstede. 

 
Ook kunt u bellen naar de receptie 

van  De Bijsterstede:  
 

013 549 61 00  
 

en vraag naar Florine Bakker of  
Wendy Ratelband. 

 
vrijwilligerswerk 

Interesse in vrijwilligerswerk binnen 
De Bijsterstede? Dan kunt u contact 
opnemen met coördinator vrijwilligers 

Alex Hendrickx: 013 549 61 48 

 
 

  

 

50+ Seniorenvereniging  
KBO Goirke-Hasselt,  
afdeling van de KBO-Brabant, 

 

    wenst u fijne feestdagen! 
        

 
           

Kom Bij Ons 
Activiteiten: (nu beperkt door coronaregels) 
biljarten, bingo, dagtochten, etc. 
Belangenbehartiging: belastinghulpen, 
ouderenadviseurs voor hulp bij  
Wet maatschappelijke ondersteuning. 
KBO-Brabant komt landelijk en regionaal 
op voor de ouderen, denk aan uw pensioen! 
Lidmaatschap biedt ook voordelen,  
zoals de VGZ zorgverzekering, energiecontract  
en aanbiedingen voor hulpmiddelen. 
 

Contributie betalen kan via de meedoenregeling. 
 

Informatie: tel. 06 54 99 50 52 
Secretariaat/Ledenadministratie 
Locatie activiteiten: MFA De Poorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom tennissen & padellen 
bij RTV Quirijn
Corona maakt het voor veel sporters on- 
mogelijk hun favoriete sport te beoefenen. 
Tennissen en padel blijkt een onverwacht 
alternatief te zijn voor ‘samensporters’ die  
nu even niet bij hun eigen club terecht 
kunnen. Op het tennispark in Tilburg Noord  
bruist het, met in achtneming van de  
coronamaatregelen.

Winterabonnement 
Sporters die alleen de periode van de  
gedeeltelijke lockdown willen overbruggen, 
of die sowieso tijdens de winterstop van  
hun club willen blijven sporten, kunnen  
bij ons terecht voor een winter-
abonnement. Dit abonnement eindigt 
automatisch op 28 februari 2021.

Inschrijven kan via onze website 
: www.rtvquirijn.nl of stuur een mail naar 
: ledenadministratie@rtvquirijn.nl

Vanwege corona is er in De Baselaer 
dit jaar helaas geen Kerst-inn!  
  De werkgroep betreurt dat deze jarenlange 

traditie dit jaar geen doorgang kan 
vinden. Zij wenst haar bezoekers 
fijne feestdagen en een gezond en    

 gelukkig 2021. Hopelijk     
          tot volgend jaar! 

Door: Marion Brangers-Vermeer

Hai wijkbewoners, 
Wat een rare en ongemakkelijke gebeurtenissen hebben zich toch in 2020 voorgedaan: 
vakanties zijn in de soep gelopen, mensen hebben hun baan verloren. Het is nog steeds  
onwerkelijk. En ja, hoe gaan we nu de Kerst tegemoet? Al die eenzame alleenstaande 
mensen die voorgaande jaren toch een kerstfeest hadden, omdat er een gezellig diner  
werd geregeld door diverse instanties, of zelfs door particulieren. 

Coronamaatregelen gooien dit jaar roet in het eten. Met een beetje geluk gaan we er in  
2021 hard tegenaan om alles weer op pootjes te krijgen. Eén ding hebben we inmiddels  
goed begrepen: dat we niet zonder elkaar kunnen.

Dat wordt naar mijn mening ook goed begrepen door de medewerkers in ‘ons’ buurthuis 
De Wissel. Zij krijgen het toch altijd weer voor elkaar dat wij niet aan ons lot overgelaten 
worden. Grote activiteiten organiseren lukt niet goed, maar lunchen in groepjes, 
aangepast sporten en koffieleutmiddagen zijn prima alternatieven. Tussendoor een gezellig 
afscheidsfeest van stagiaires. En het 12½-jarig dienstverband van Bernice, een van de 
sociaalwerkers binnen De Wissel, bij ContourdeTwern ging ook niet onopgemerkt voorbij. 
Lekkere hapjes, koffie, thee. De tijd vloog voorbij. Wat worden we toch altijd verwend!

Sinterklaas laat weten dat hij de kinderen een gezond 2021 wenst, en hoopt volgend jaar  
weer op bezoek te komen, want ook de Sint moet voorzichtig zijn. Zelfs in Spanje zit hij  
binnen in zijn kasteeltje. 
Bij het buurthuis zijn ze toch bezig om voor de kinderen zoveel mogelijk te doen. Zo hebben ze 
laatst met z’n allen muffins gemaakt. Ik kan je wel vertellen, alles zag op een bepaald moment 
wit van het deeg. Een van de kinderen wilde laten zien dat de mixer waar hij mee werkte op 
een boormachine leek, en haalde ‘m pardoes omhoog. Wat er toen gebeurde, kun je raden…

Inmiddels is er, door de extra coronamaatregelen, nog minder ruimte voor de normale 
dingen in het leven. Daarom willen we met de vrienden van De Wissel alle alleenstaanden 
uitnodigen om één middag in de week een spelmiddag te doen, rekening houdend met de 
regels. Je kunt denken aan dobbelen, bingo, kleuren, of zomaar babbelen. Dat wordt tof.
Geef je op bij mij, Marion Brangers, 
: marionbrangers@gmail.com. Tussen 
12.00 uur en 16.00 uur ben ik telefonisch 
bereikbaar : 06 18 61 54 73. Het kost 
niets en het wordt heel gezellig. 

Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen 
en een gezond 2021 toe, en laat het dan 
een stukje beter gaan. Ik wens iedereen  
een warm hart toe.

Wijkraad

Vraag:
Wie heeft er zin en tijd om onze Wijkraad 
Loven-Besterd te versterken? 
De bedoeling is om in een klein groepje een 
bepaald onderwerp onder handen te nemen. Je 
hoeft niet bij de vergadering aanwezig te zijn. 
Het gaat hier om ondersteuning en teamwork. 
Neem bijvoorbeeld ‘armoede’. Als je hierover 
mee wil denken, praten en eventueel actie 
wil ondernemen, laat het gerust weten. 
                         Zie ook vacature op pagina 7

Als er binnen de wijk situaties zijn die je voor  
verbetering vatbaar acht, neem dan ook 
contact op :  info@loven-besterd.nl

SAMEN IS NIET ALLEEN
Geen Kerst-inn in De Baselaer

Blijven sporten, ook als het 
op je eigen club even niet kan!
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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 een papieren krant niet gratis wordt gemaakt. Opmaken, drukken en 
bezorgen kosten geld. U zou wel wat willen bijdragen, maar weet niet hoe. 

Word ‘vriend’ van de WTON
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 betalings- 
gegevens middels een factuur. 
Als bedankje krijgt u naar keuze de WTON-tas of pen. 

                                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, doorgang activiteit nog niet zeker.

 Agenda 

De oplossing van de fotopuzzel van de editie van november:
Het appartementencomplex ‘Olivijn’ aan de Diamantkruising-Julianapark.  
In de bocht van de overgang van Ringbaan Noord naar Ringbaan Oost  
zijn tussen 2004 en 2006 de woningen aan de Diamantkruising 
gerealiseerd. De woningen liggen aan de Ringbaan Noord, Professor 
Kernkampstraat, Rector Coppenserf en het Julianapark. De woningen 
zijn van woningbouwvereniging TBV Wonen. Bij de bouw waren zowel  
gemeente Tilburg, De Wever, huisartsen, een apotheek, en  
Spijkers Fietsen betrokken. 
De namen van de woningen verwijzen naar edelstenen: Olivijn, 
Onyx, Robijn, Topaas, Smaragd, Saffier, Jade, Granaat en Diamant. 

Diamantkruising Tilburg
Begin jaren zeventig is begonnen met de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt in Tilburg 
Noord. Het plan voor de zogenoemde Diamantkruising omvatte onder meer een verbinding van 
de Vlashoflaan via de Quirijnstoklaan met de Ringbaan Noord. Hiervoor werden vanaf 1970 
vele huizen nabij de ringbaan gesloopt. Voor de koppeling met de (in de toekomst nog te  
realiseren) cityring zou er een verkeersweg dwars door de wijk Groeseind komen. Ook hiervoor  
zouden vele huizen moeten worden gesloopt. Geen enkel onderdeel van dit plan werd ge- 
realiseerd. De vrijgehouden strook, die ooit voorzien was als verbindingsweg tussen de  
Vlashoflaan en de Quirijnstoklaan, werd vanaf 2004 bebouwd met onder meer huizen en  
appartementen. Ook maakten hier oude flats plaats voor nieuwbouw.
Bron: : wikimiddenbrabant.nl/Diamantkruising en 
: www.tbvwonen.nl/Home/Ik-wil-huren/Binnenkort-te-huur/Project-detail/diamantkruising

Foto: Michaël Molenaar

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 (verplicht) moet aanmelden!
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden activiteiten verplicht: inloophuismiddenbrabant.nl of info@inloophuismiddenbrabant.nl  
            De activiteiten van het Inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. Tijdens    
           corona blijven we voor je bereikbaar op 013 785 16 81 of via e-mail. Kijk op onze website voor meest actuele aanbod activiteiten (o.v.).
2St. Aoda = Activiteiten (o.v.) Stichting Alleen op deze aarde: Café zaal Bierings, Goirkestraat 50. Aanmelden en kosten: 
                   alleenopdezeaarde.nl  Tijdens corona blijven we steeds bereikbaar: Frans van de Moosdijk: 06 10 21 92 39 of 06 29 06 06 02
3SST = Stichting Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A. Aanmelden en kosten:  info@stadstuintheresia.nl, stadstuintheresia.nl
4ANJ = Activiteitengroep de Nieuwe Jordaan,  www.fb.com/DeNieuweJordaan  5Film De Poorten10  6www.hall-fame.nl 
7Kunstmaan = Goudenregenstraat 15-6, kunstmaan.nl    8spoorparktilburg.nl  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 19Studio Xplo= www.StudioXplo.nl  20PPD= www.parochiepeerkedonders.nl
Contactgegevens adverteerders zie p. 15

EXPOSITIES
TextielMuseum: Maak je eigen designer knitwear  
Exposities TM: Bekijk de online expo via: Instagram  
account van het TextielMuseum: (@textielmuseum);  
t/m 17 jan 2021, Pronkstukken - Tafeldamast van Art  
Nouveau tot Amsterdamse School; t/m 13 juni 2021, 
Rode draden - Oude en nieuwe  verhalen in kunst en  
design; t/m 12 sep 2021, Gedachtespinsels - Dutch  
Design door Kiki van Eijk
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend      
                                   kaajbaandexpositie, wijk Theresia
ACTIVITEITEN 
Arthouse Cinema Cinecitta16: U kunt dagelijks al 
vanaf 11.00u naar de film! Zie data dec/jan/feb  
o.a. in de WTON-agenda, koop uw kaarten online
Zie de vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra p. 12
Iedere di en do: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
Iedere di:  19.30u, Rikken, SST3
Iedere wo: 14.00u, kinderknutselhof, HoF6
Iedere wo: 20.00u, Biodanza, De Poorten, D18
Iedere zo. 10.30u, zondagse breiclubje, SST3
December
Vanaf 16: online Try out workshops, Studio Xplo 
Tot 31: Wandel-etalage-expositie ‘Kunst in de Kijker’,  
                                                                            Winkellint Besterd
17: Film: Son-Mother, tijd en tickets: ACC16
18: online-seizoensafsluiter KennisMakerijRevue, BLenKM15
19: 13.00u, Kerst-knutselmiddag, SST3
20: Kerstbingo gaat niet door, St. Aoda2
24: Film: Undine, tijd en tickets: ACC16
24: Film: Le Meilleur reste à Venir, tijd en tickets: ACC16 
25: 12.00u, Kerst-in o.v., bij annulering: verrassing- 
Tilburg-tour, St. Aoda2 komt bij de mensen thuis

‘Vriend’ worden van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Gezellig met een kopje koffie de nieuwste editie lezen

Prijswinnaars november 2020 editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Marijke Bazelmans.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: José Leijten.
Goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Corrie van Bijnen. (Zie foto: >>>)
WTON-tas: Cor Willemsen, Marga Bogaers, Cynthia van Stralendorff.
WTON-pen: Tim Sauvé, Dini Vos, Willemijn Arends, Marijke Oprinsen.

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad en/of inmiddels de prijs al ontvangen. 
Van harte gefeliciteerd! 

Leuker kunnen we ‘t niet maken. Mondkapjes vanaf  
1 december verplicht in binnenruimten, dus ook in  
de praktijk.
 

Voor wie nog niet weet hoe, Bruno doet ‘t even voor

Sinds 11-11 kleurt 
Kruikenstad groen-oranje

En de WTON carnavalseditie 2021?

Mondkapjes, een serieuze zaak
Bij Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord, Veldhovenring 20,  
vertellen de dieren hoe het moet. 
                     

Volg de Dierenkliniek Tilburg Oud-Noord:  
: www.facebook.com/DierenkliniekTilburgOudNoord   

: www.dierenkliniektilburgoudnoord.nl

Onze eigen Peerke Donders 
met een groen-oranje sjaal

Vele Kruiken en Kruikinnen hingen de groen-oranje vlag van Kruikenstad fier in top en  
tientallen beelden werden al voorzien van een vrolijke carnavalssjaal om hun nek. Ook al 
organiseert de Carnavalsstichting Tilburg dit jaar geen openbare carnavalsevenementen,  
op deze manier ontsteekt toch het groen-oranje vlammetje.

Hang de vlag uit!
De Carnavalsstichting Tilburg roept alle Kruiken en Kruikinnen op om de vlag van Kruikenstad uit  
te hangen en Tilburg de komende maanden groen-oranje te kleuren. Mensen die nog geen vlag 
hebben, kunnen die bestellen in de webshop : webshop.kruikenstad.nl Bekèkt alle spullekes en 
meer informatie over het geen carnaval 2021 - en wel 2022 op de website :  www.kruikenstad.nl
Volg de Carnavalsstichting Tilburg op :www.facebook.com/kruikenstadnl

Patrick Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg, is trots op de actie: 
 

In een tijd waarin we niet samen carnaval kunnen vieren, is dit een 
heel mooi alternatief. Kruikenstad kleurt trots groen-oranje.

De Carnavalsstichting roept op om massaal foto’s te delen met #trotsgroenoranje. Ook de  
wijkkrant Tilburg Oud-Noord is benieuwd naar uw carnavalsbeleving van 2021. Het mag 
niet, maar de kriebel zit er toch. Viert u uw kleine eigen feestje thuis? Houdend aan de 
coronamaatregelen is er nog veel mogelijk. We hoeven het versieren niet te laten. 

‘Kèk mar wègge sjouwt’. (motto 2021)

Maak leuke foto’s van uw versiering of van de vlag van de Carnavalsstichting Tilburg. Bent u  
bij een carnavalsvereniging? Woont u of is de vereniging in Tilburg Oud-Noord en viert u met  
uw vereniging toch een beetje feest, online of iets kleins voor de kinderen? Vertel het aan de  
redactie van de wijkkrant en we schrijven erover in de eigenlijke carnavalseditie van de WTON. 

Zend uw foto’s en reacties vóór 12 januari naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com   
en de editie februari 2021, de tradionele carnavalseditie van de WTON wordt weer groen-oranje.

Alvast voor uw carnavalsagenda februari 2021: Op 15 februari 2021 is er het Tonpraoterfestival  
van C.V. De Hoekzèlers in Café-zaal Bierings, Goirkestraat 50. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kaarten € 10,00 p.p. Kaarten en meer informatie: Frans van de Moosdijk : 06 29 06 06 02

WTON Carnavalseditie 2021: trots groen-oranje 

Kerstvakantie: 
Open in de kerstvakantie: ontdekstation01313
Ramen Expo Oculus, t/m 6 januari
Vieringen met Kerstmis, PPD20

Januari
Foto-expositie De blinde vlek - Jofke®, Studio Xplo
   2:  Open Atelier Studio Xplo19
         St. Aoda2: nieuwjaarsreceptie is uitgesteld
4, 11, 18 en 25: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
4 en 18: 13.30u, Art Journaling - dagboek maken, IMB1
5, 12, 19 en 26: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
5, 12, 19 en 26: 13.30u, Workshop schilderen, IMB1
6, 13, 20 en 27: 10.00u, Wshp schilderen olieverf -acryl, IMB1
  8: 19.30u, Filmavond o.v., De Poorten10
11: 19.30u, Partneravond, IMB1
12: Deadline artikelen WTON editie februari 2021 
       Zend uw (groen-oranje) foto’s en verhalen  in voor  
       de WTON-(carnavals)-februari- editie
14 en 28:  13.30u, Workshop mozaïek, IMB1
14: 13.30u, Lotgenotencntct uitgezaaide borstkanker, IMB1
      Film: La Dea Fortuna, tijd en tickets: ACC16
 

        19.15u, Start Filmgeschiedenis Cursus o.l.v. 
        Rudi de Boer, 6 avonden op 14, 21, 28  januari en 
        4, 11 en 18 februari, Kosten en tickets: ACC16
18: 1400u, Eten en spelletjes o.v.,St. Aoda2
21: Film: Blackbird, tijd en tickets: ACC16
27: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
28: Film: De Oost, tijd en tickets: ACC16
       19.30u, Mannenavond, IMB1
Februari
  3: WTON-(carnavals)-februari-editie
15: 14.00u, Tonpraoterfestival  C.V. De Hoekzèlers, 
                                                                       Café-zaal Bierings
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Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten 
Henriette Ronnerstraat 19      013 592 00 48  
harriet@harrietvandervleuten.nl
                               www.harrietvandervleuten.nl

Colofon
 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord is de 
krant voor de wijken: Loven-Besterd, 
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt-Bouw-
meesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt 7 keer 
per jaar gratis bezorgd bij alle bewoners van Oud-Noord.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede  
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing  
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis.  
(zie artikelvoorwaarden*)
Eindredactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie en advies: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Adverteren: vanaf € 12,- *
Bezorging: in uitgaveweek di. t/m do.
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet ontvangen?  
Mail uw adres naar de redactie, de WTON wordt  
zo snel mogelijk nabezorgd.**
 

Nee-Nee-sticker of niet wonend in de wijk Oud-Noord?  
De wijkkrant lezen of meenemen: Wijkcentra: De  
Wissel; Het Spoor; De Poorten; De Baselaer. Woon-
zorgcentra: Padua; De Bijsterstede; Den Herdgang;  
Joannes Zwijsen. Diversen o.a: Tante Pollewop; PLUS-
Besterd; Spijkers Fietsen;  CNGO;  Kringloop Tilburg;  
Tapijttegelhuis Tilburg; Refillcolors; LocHal; Cinecitta.
Of abonneer u op de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.**
Volgende uitgave en deadline artikelen:

*Download: advertentietarieven, artikelvoor- 
waarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning 
2021 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorg- 
klachten of adverteren: e-mailadres redactie 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed 

aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk voor de  
inhoud van de ingezonden stukken. De redactie behoudt  
zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele  
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan  
wel schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich  

niet aansprakelijk.
www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2021* Deadline artikelen*

Wo. 3 februari Di. 12 januari
Wo. 31 maart Di. 9 maart

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

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

Basisscholen

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

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

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

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

Verzorging

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

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

Dieren

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

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

 www.facebook.com/lochal013

Bloemen

Creatieve workshops
Ontdekstation013             06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!
Burg. Brokxlaan 20                 Spoorzone Hal 79
info@ontdekstation013.nl
                                    www.ontdekstation013.nl

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

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

Bowling

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

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

Administratie

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

Therapie

Fysiotherapie - Manuele Therapie 
Mevr. D. van den Broek                                     Dhr. R. Vos
Molenbochtstraat 58A              013 544 11 60
                           www.fysiotherapiedebesterd.nl
 Fysiotherapie - Manuele 
Therapiepraktijk Korte Hoefstraat
Drs. H. Lutke Schipholt     Drs. I. Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1B                  013 536 29 22
                                  www.fysiotherapietilburg.nl

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

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

 Supermarkt

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

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

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

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

Woonzorgcentra

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

Zorg in de wijk
Thebe Wijkverpleging Oud-Noord
Hasselt/Goirke                              088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
Spoorzone                                     088 117 67 72
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl
                                                           www.thebe.nl

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

Sport en beweging

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

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

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

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

Goirke 
Hasselt 
Bouwmeesterbuurt

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

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

Wijkraad

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

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

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

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

Lederwaren

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

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

            fb.com/ContourdeTwernOudNoord

Maatschappelijke organisaties

Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)  
Kinderopvang, peuteropvang/
peuterarrangement en BSO
Schaepmanstraat 42                     013 744 01 50
spoor@norlandia.nl                www.norlandia.nl
     www.facebook.com/norlandiahetspoor
       www.instagram.com/norlandia.hetspoor

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

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

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

Whatsapp/bel: 06 1482 6000

Evenementen

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

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

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

Kunst & Cultuur

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

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

Hypotheek/Bank

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

Jong Nederland ASG
Vredeman de Vriesstraat 38 A
013 536 35 02      info@jongnederlandasg.nl

www.facebook.com/jongNLasg   
Check de site     www.jongnederlandasg.nl  
voor onze groepsavonden, leeftijden 
en nog veel meer

Jong Nederland

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

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

facebook.com/jongnederlandlovenbesterd 

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

Huis en inrichting

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

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

  Horeca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wijkraden

Pianodocente Christien de Pundert
Mr. Stormstraat 3                           06 30 87 18 70
christiendepundert@live.nl
                                        www.pianoles-tilburg.nl

Muziek

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617                  013 581 10 90
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                      www.kindercreche.nl/locaties/spoorzone
Peutercrèche Poorten (2-4 jaar)
Hasseltstraat 194                       013 464 92 26
                                                  06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                    www.kindercreche.nl/locaties/poorten

KrisjKrasjKresj en Schalmei
Smidspad 76A                               013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
              www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Kinderdagverblijf KIEK      013 822 89 28
Berlagehof 74-75                         06 27 01 42 44
info@kdvkiek.nl                                  www.kdvkiek.nl
Kindercampus Oculus
St Willebrordplein 6                      013 532 37 37
oculus@sterrekinderopvang.nl  
                                 www.kindercampusoculus.nl

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

 

Kinderopvang

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

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

Peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)
40 weken per jaar opvang          
Schaepmanstraat 34  
013 744 01 51    06 83 20 18 26        
b.kolmans@kinderstadtilburg.nl     
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/kleintje-monopole

KBO Goirke-Hasselt
50+ Seniorenvereniging         06  54 99 50 52
Locatie activiteiten MFA De Poorten
kbogoirkehasselt.secretaris@ziggo.nl

Kerstvakantie: 
Open in de kerstvakantie: ontdekstation01313
Ramen Expo Oculus, t/m 6 januari
Vieringen met Kerstmis, PPD20

Januari
Foto-expositie De blinde vlek - Jofke®, Studio Xplo
   2:  Open Atelier Studio Xplo19
         St. Aoda2: nieuwjaarsreceptie is uitgesteld
4, 11, 18 en 25: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
4 en 18: 13.30u, Art Journaling - dagboek maken, IMB1
5, 12, 19 en 26: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
5, 12, 19 en 26: 13.30u, Workshop schilderen, IMB1
6, 13, 20 en 27: 10.00u, Wshp schilderen olieverf -acryl, IMB1
  8: 19.30u, Filmavond o.v., De Poorten10
11: 19.30u, Partneravond, IMB1
12: Deadline artikelen WTON editie februari 2021 
       Zend uw (groen-oranje) foto’s en verhalen  in voor  
       de WTON-(carnavals)-februari- editie
14 en 28:  13.30u, Workshop mozaïek, IMB1
14: 13.30u, Lotgenotencntct uitgezaaide borstkanker, IMB1
      Film: La Dea Fortuna, tijd en tickets: ACC16
 

        19.15u, Start Filmgeschiedenis Cursus o.l.v. 
        Rudi de Boer, 6 avonden op 14, 21, 28  januari en 
        4, 11 en 18 februari, Kosten en tickets: ACC16
18: 1400u, Eten en spelletjes o.v.,St. Aoda2
21: Film: Blackbird, tijd en tickets: ACC16
27: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
28: Film: De Oost, tijd en tickets: ACC16
       19.30u, Mannenavond, IMB1
Februari
  3: WTON-(carnavals)-februari-editie
15: 14.00u, Tonpraoterfestival  C.V. De Hoekzèlers, 
                                                                       Café-zaal Bierings
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Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt 

om op andere manieren contact te zoeken 

met elkaar. We bellen, mailen, whatsappen 

en videobellen nu meer dan ooit tevoren. 

Ook onze medewerkers zijn continu op 

zoek naar mogelijkheden om wijkbewo-

ners even te zien, te spreken, hulp te bie-

den en natuurlijk een hart onder de riem 

te steken. Ze zijn te vinden op straat, in 

onze wijkcentra, op social media en na-

tuurlijk ook per mail of per telefoon te be-

reiken. 

Heeft u onze hulp nodig?

Komt u door de coronacrisis in nood en 

heeft u snel hulp nodig? 

Belt u dan met het AdviesPunt: 

013 549 86 46, bereikbaar op maandag 

t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Mailen kan natuurlijk ook: 

adviespunt@contourdetwern.nl 

“Gezond en gelukkig oud in Tilburg”, 

dát is wat de gemeente Tilburg graag 

wil voor haar bewoners. Zo lang moge-

lijk op een fijne en gezonde manier in de 

eigen buurt blijven wonen,  is één van 

de belangrijkste doelen. Maar hoe doe je 

dat en wat heb je daarvoor nodig? Om 

bewoners hier goed in te ondersteunen, 

gaat ContourdeTwern Fijn Thuis-ge-

sprekken voeren.

Wat verandert er in je leven als je met 

pensioen gaat? Wat heb je nodig om 

langer in je eigen huis te kunnen blijven 

wonen? Bij welke organisaties kun je aan-

kloppen voor hulp? Hoe vul je je vrije tijd 

in? Heb je wel eens nagedacht over vrij-

willigerswerk? In het Fijn Thuis-gesprek 

zoeken we antwoorden op deze en andere 

belangrijke vragen. Zo ben je voorbereid 

als er dingen veranderen in jouw leven.

Word je dit jaar 75 jaar? Dan ontvang je 

een brief waarin een Fijn Thuis-gesprek 

wordt aangeboden. Jongere bewoners 

die behoefte hebben aan een gesprek, 

kunnen zich melden bij ContourdeTwern. 

Speciaal opgeleide vrijwilligers komen 

aan huis voor het Fijn Thuis-gesprek. Zij 

worden vanuit ContourdeTwern begeleid 

door sociaal werker Anne Woltersom. Be-

gin 2021 wordt gestart met de Fijn Thuis- 

gesprekken in de wijk Korvel.

Lijkt het jou interessant om vrijwilliger 

te worden en gemiddeld twee keer per 

week een Fijn Thuis-gesprek te voeren? 

Meld je dan aan bij Anne Woltersom: 

annewoltersom@contourdetwern.nl. 

Fijn thuis,
dat wil toch iedereen? Anne Woltersom, 

sociaal werker ContourdeTwern

MFA De Poorten • Hasseltstraat 194 • 5046 LP Tilburg • 013  464 92 10 

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

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

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

internet www.contourdetwern.nl

Eenzaamheid is eigenlijk best wel een 

lastige verzamelnaam. Bij armoede is 

het al moeilijk aan te geven wat het be-

tekent, maar daar kunnen we nog een 

inkomensgrens hanteren. Bij eenzaam-

heid gaat het eigenlijk alleen om de ei-

gen beleving. Terwijl de één juist geniet 

van een rustig leven met niet al te veel 

drukte aan het hoofd, verpietert een an-

der al bij de gedachte om alleen thuis te 

zijn. Voor deze laatste groep is een dag 

niemand ontmoeten ook een dag niet 

leven. De weekenden zijn als een gapen-

de leegte en de ontmoeting in het wijk-

centrum wordt gezien als een wekelijks 

lichtpuntje.

Daarom een oproep aan iedereen die dit 

leest: kijk vooral in deze tijden om naar 

je buren, de mensen in je straat of in de 

wijk. Misschien kun je iets voor ze doen? 

Een praatje maken bij de voordeur of 

helpen met boodschappen doen. 

Oprechte aandacht hebben voor de an-

der, en waar je de kans ziet, een beroep 

doen op mensen om iets te doen voor 

een ander. Want dat is vaak toch de bes-

te benadering. Mensen willen gehoord, 

geteld en gezien worden, ze willen echt 

mee kunnen doen.

De vreugde die het de ander en ook jou 

kan brengen, is onbetaalbaar. Lukt het je 

niet en maak je je zorgen om iemand? 

Neem dan contact met ons op. Wij gaan 

ermee aan de slag!

ContourdeTwern

We zijn er wel...

Oud-Noord

Eenzaamheid is heel 
gewoon


