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Carnavalsverenigingen houden het groen-oranje vlammetje brandend
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‘T Opstoetje 2021. 14 februari, 14.11 uur. Playmobil poppetjes zijn deelnemers en publiek.
Geen carnaval 2021? Nee, helemaal geen feestje dat kan niet, dus we vieren in de wijk(krant) toch een klein
feestje carnaval. En zingen samen een liedje: Het feest kan beginnen, want wij zijn en blijven binnen...
Bron: interview Kruikenstad.nl : www.
kruikenstad.nl/nieuws/in-de-spotlight-dorusvan-der-burgt Foto’s van C.V. ’t is veur mekoar

Ervaar het TextielMuseum online

Kijk binnen naar het ‘T Opstoetje
Wie had kunnen bedenken dat het slechte
weer tijdens optochtzondag 2020 had kunnen
leiden tot een alternatieve Playmobil opstoet
van Kruikenstad door het Ontdekstation013?
Bedenker Dorus van der Burgt, lid van
C.V. ’t is veur mekoar, organiseert samen met
Thomas Michielsen van het Ontdekstation013
‘T Opstoetje 2021 met Prins Blanco d’n Irste.

Wat in 2020 met zijn kinderen en vriendin een
nog snel in elkaar geknoopte lint met waogentjes was, is in 2021 een heuse miniatuuroptocht
door het Ontdekstation013. Gebouwd door
bouwploegen en andere canavalsliefhebbers.
Doe een online tour door de
tentoonstellingen, laat je inspireren
door projecten uit het TextielLab,
of ga thuis aan de slag met een
van de textielworkshops.
: www.textielmuseum.nl/online
Volg het Online TextielMuseum
ook via Facebook en Instagram.
Zie ook WTON-agenda pagina 10
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Tapijttegelhuis Tilburg
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Altijd de laagste prijs!!

vanaf € 1,95
• Kamerbreed tapijt

UW TRAP

GESTOFFEERD

incl. tapijt

€ 280,-

• PVC

v.a.

• Vinyl

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

• Marmoleum
• Laminaat
• Binnenzonwering
• Projectstoﬀering

“De goedkoopste op het gebied van
compatible inktcartridges”

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

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

SECONDLI FE

• Tapijttegels,

Veldhovenring 32 5041 BC Tilburg
Tel: 013 580 05 80 - 06 17 50 32 55
www.refillcolors.com - info@refillcolors.com
Norovirus, Ebola, SARS, MERS, Q-koorts, COVID-19... en daar zal het niet bij blijven!

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

Vergeet alle zorgen rondom corona, lockdown
en avondklok en kijk op 14 februari om 14.11 uur
naar ‘T Opstoetje 2021 op Omroep Tilburg.
Er is een decor (foto’s van d’n Heuvel) van
2,5 m lang en 70 cm hoog. Daar komen alle
wagens voorlangs. Net als bij de registratie van
Omroep Brabant van de echte Opstoet zullen
de beelden voorzien worden van commentaar.
Ook wordt het gestreamd op Youtube. Zie ook
www.facebook.com/tisveurmekoar en deel een
groen-oranje foto met je carnavalsvrienden:
www.facebook.com/kruikenstadnl

Kèk mar wègge sjouwt.

-- LANETTE Clinics --

Professioneel cosmetisch specialist voor al uw cosmetische
huid- en lichaamsproblemen. LANETTE Clinics biedt een zeer
compleet pakket aan behandelingen voor uw uiterlijk. Kijk op
onze website voor de speciale kuurprijzen en boek een afspraak.
Wij werken uitsluitend met CE-gekeurde producten
en CE- & FDA-goedgekeurde apparatuur.

ææ  huid- en haarverbetering

ææ  haargroeistimulaties

ææ  huidverjonging

ææ  nagelverzorging

ææ  afslankmethoden

ææ  kapsalon

ææ  figuurcorrecties

hoge kwaliteit
verzorgingsproducten

Shop online
voor goede kwaliteit
verzorgingsproducten:

w w w.lanet te.net
Boek een consult voor persoonlijk
huid- en productadvies en een huidscan:

lanette.boekingapp.nl
of stel uw vragen via de e-mailservice:

lanetteclinics@kpnmail.nl

Sint Pieterspark 69

013 7857587

w w w.lane t t e .e u
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Een uitvaart in de laatste dagen van het jaar

rt

Door: Monique van Houtum, Uitvaartbegeleiding
Het is oktober wanneer Jan samen met zijn partner Piet vertrekt voor een lange vakantie naar
Thailand. Ze zullen daar enkele maanden verblijven om de kille en donkere dagen in Nederland
te ontvluchten. Omdat ze pas in maart terugkomen wordt kerst niet in Nederland gevierd. Jan vindt
het wel jammer om dit thuis te moeten missen, maar de warmte die daarvoor in de plaats komt,
is natuurlijk ook fijn.
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Nieuw in de wijk: PT COFFEE CLUB

Maar lang konden ze niet genieten van hun vakantie. Op 17 december sloeg het noodlot toe. Jan kreeg, terwijl
hij samen met Piet op een terras in de zon zat te genieten, een hartstilstand. Hulp kwam te laat en Jan overleed ter plaatse.
Een dierbare verliezen is al zwaar, maar om dit ook nog eens te moeten meemaken in een vreemd land waar
je onbekend bent, moet vreselijk zijn. Gelukkig kwam Piet via de verzekering met ons in contact. De terugreis van
Piet werd geregeld en drie dagen later was hij al in Nederland om samen met de broers en zussen van Jan en met mij
de uitvaart te bespreken. Piet wilde heel graag dat de uitvaart vóór de kerst zou plaatsvinden. Maar of dit kon, hing
af van wanneer Jan terug in Nederland zou zijn. Uiteindelijk kwam het verlossende telefoontje: Jan kon op
22 december in Nederland aankomen, maar helaas was het niet mogelijk om de uitvaart voor kerst uit te voeren.
Het afscheid werd gepland een dag na kerst op 27 december.
Jan werd overgebracht naar Het Afscheidshuis en in overleg met Piet, vrienden en familie werd besloten dat tweede
kerstdag samen met Jan “gevierd” moest worden. De huiskamer van ons Afscheidshuis was, zoals altijd in deze tijd
van het jaar, gedecoreerd met kerstversiering. Maar nu werd ook de kamer van Jan in kerstsferen gebracht, niks
ontbrak: kerstboom, zingende kerstmannen, nepsneeuw en veel, heel veel kerstverlichting. Op 26 december zijn er
veel mensen bij Jan geweest die rond de vuurkorven in onze tuin glühwein of warme chocolademelk dronken en aten
van het kerstbuffet dat binnen stond opgesteld. Uit de muziekinstallatie klonken kerstliedjes en als je niet beter wist,
was het een gewoon kerstfeest. Alleen werd er op deze feestdag niet alleen warmte en
liefde met elkaar gedeeld maar ook herinneringen aan Jan en veel tranen.
Een dag later vond de uitvaart plaats. Ook deze had een zeer persoonlijke invulling en schetste met
veel (vrolijke) foto’s, fijne muziek en verhalen een goed beeld van Jan: levenslustig. Piet en ik
keken na de uitvaart terug op de dagen daarvoor en konden concluderen dat het een bijzondere
kerst was. Piet gaf aan dat - naast natuurlijk het verdriet - het ook
wel heel mooi was om op deze manier kerst tóch samen met Jan
te vieren. En, ik dacht, zoals zo vaak: wat is het bijzonder en
dankbaar, dat wij dit kunnen bieden aan nabestaanden.

Paulien en Paul van PT Coffee Club aan Nassauplein 9A

Een sportclub en koffiezaakje ineen!
In onze sportclub ben je welkom om aan je gezondheid, fitheid &
mentaliteit te werken. Je sport een uur lang onder begeleiding van
een personal trainer om jouw persoonlijke doelen te behalen en
daarna kun je rustig bijkomen met een kopje koffie of verse smoothie
bij de koffiebar. Of je nu een beginner, een topsporter, een marathonloper of aan het revalideren bent, wij weten precies hoe we jou
kunnen helpen je doelen te bereiken.
We hopen je te zien, zodra het weer mag. Tot dan!
Kijk voor meer info op : www.ptcoffeeclub.nl

Studio Xplo: Portret tekenen of schilderen

Ik wens iedereen, ook namens al mijn collega’s,
een goed, liefdevol en vooral gezond 2021.
De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd.

LANETTE Clinics: Het belang van
gezichtsbehandelingen en huidverzorging
Een goede huidverzorgingsmethode is zo goed als de producten die u
gebruikt. Hoewel producten van goede kwaliteit uw huid er nu en in de
toekomst beter uit kunnen laten zien, kunnen producten van slechte
kwaliteit ondoeltreffend zijn en zelfs schade aanrichten.
Je verliest de hele dag huidcellen, dus het is belangrijk om de huid glanzend en in goede
conditie te houden. Een effectieve aanpak kan acne helpen voorkomen, rimpels behandelen
en ervoor zorgen dat uw huid er op zijn best uitziet. Naarmate u ouder wordt, vernieuwen de
huidcellen langzamer, waardoor de huid er doffer en minder stralend uitziet. Het gebruik van
een hoogwaardige huidverzorgingslijn kan helpen bij het verwijderen van dode huidcellen,
zodat uw lichaam ze zal vervangen door nieuwere, jeugdiger cellen. Uw zelfvertrouwen krijgt
een boost: als uw huid er beter uitziet, voelt u zich beter over uzelf en heeft u meer zelfvertrouwen. Huidproblemen voorkomen is gemakkelijker - en minder duur - dan proberen
ze in de toekomst op te lossen.
Gebruik huidverzorgingsproducten van hoge kwaliteit
Het gebruik van hoogwaardige huidverzorgingsproducten heeft verschillende voordelen.
Deze producten bevatten hoogwaardige ingrediënten; vergelijkbaar met de voordelen die
gezonde voeding voor uw lichaam biedt, kunnen hoogwaardige huidverzorgingsingrediënten
uw huid verbeteren. Ze bieden bescherming tegen milieuschade, zoals vervuiling. De
gevolgen van veroudering worden bestreden, zoals rimpels en zonnevlekken. Hoogwaardige
huidverzorgingsproducten zijn verfijnder en bevatten minder bacteriën en onzuiverheden.
Zelfs als kwaliteitsproducten in sommige gevallen meer kosten, zijn ze het geld waard.
Als u niet-effectieve producten gebruikt, verspilt u geld. Huidverzorgingsproducten van slechte
kwaliteit hebben meer kans op negatieve effecten, zoals ineffectieve resultaten, infecties,
allergische reacties zoals huiduitslag, verergering van problemen door verstopte poriën,
puistjes, enzovoorts.
Om meer te weten te komen over het belang van een huidverzorgingslijn van goede
kwaliteit, en van welke producten u zou kunnen profiteren, kunt u
vandaag nog een afspraak maken voor een consult bij LANETTE
Clinics : lanette.boekingapp.nl. Wilt u liever online
shoppen naar cosmetica van farmaceutische kwaliteit,
kijk dan op onze website : www.lanette.net

Een portrettekening kun je het beste laten ontstaan
door het vanuit het midden van het kruispunt op
te bouwen vanuit licht en donker. Het kruispunt
ontstaat door het plaatsen van twee middellijnen.
In de tekeningen zie je de stappen van dit proces.
Er worden vooraf dus geen omtrekken neergezet
van het silhouet, geen lijnen getekend om vorm,
plaats en onderlinge afstand van de ogen, neus, of
mond te bepalen, want dit geeft een vals houvast.
Druk niet te hard op je potlood, zodat je makkelijk
kunt corrigeren. Dit voelt in het begin alsof je geen
controle hebt over waar het heen gaat, maar je leert
op den duur erop vertrouwen dat je ogen zien of het
klopt wat je gedaan hebt. Wanneer je ziet dat iets
niet klopt en je kunt het benoemen, dan kun je het
ook aanpassen. Deze manier van opbouwen van een
portret zorgt voor het trainen van de ogen, voor een
gedegen vaardigheid, voor een onafhankelijkheid
van tekenen met hulpmiddelen en daardoor
een dynamische eigen teken- of schilderstijl.
Wil je dit thuis oefenen?
Op de website van Studio Xplo vind je een shop met
een toegankelijke e-workshop over deze manier van portret tekenen.
Wil je onder begeleiding oefenen?
Kijk dan eens verder op de website hoe Jofke je verder kan helpen en schrijf je in voor een van de
cursussen of maandelijkse workshops. Zoals de workshop van 27 februari: Portrettekenen en/of -schilderen.
: www.StudioXplo.nl : info@StudioXplo.nl : 06 39 82 62 86

Ristobar Cinecitta: Happy Valentine menu
Vier Valentijnsdag met de speciale dinerbox van de Ristobar!
Een driegangendiner voor
2 personen én een
fles cava de Pró.

Wij van Lanette Medical Cosmetics & Lanette Clinics
leveren cosmetische en medische
verzorgingsproducten van
farmaceutisch kwaliteit bij u aan huis.
Nieuwe ervaring, uw eigen luxe beauty
treatments at home van salon kwaliteit.

De dinerbox is af te halen op
13 en 14 februari tussen 14.00
en 16.00 uur. Bezorging is
op deze dagen ook mogelijk
tussen 16.30 en 20.00 uur.

: lanette.eu

Willem II straat 29
: 085 902 29 97
: info@cinecitta.nl
: www.ristobarcinecitta.nl

en : lanette.net

Voor al uw vragen over
verzorgingsproducten en
-behandelingen via
: 013 7857587 of via
de e-mailservice
: lanetteclinics@kpnmail.nl

Ristobar Cinecitta

Happy Valentine menu van Ristobar Cinecitta
(€ 65,- voor 2 pers.)
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Kindercrèche Vijf Hoeven breidt uit!

Kinder

Naast onze peuteropvang, openen we
vanaf 22 februari 2021 een extra groep
voor de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar.
Baby’s zijn dan dus ook welkom!
Het wordt een verticale groep waarbij
baby’s, dreumesen, peuters en kleuters
bij elkaar zitten. De baby’s krijgen alle
ruimte en rust en leren veel van de oudere
kinderen om hen heen. En de peuters leren
niet alleen van elkaar, maar worden ook
betrokken bij de verzorging van de baby’s.

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

Vergeet niet, het is carnaval!
12 tot en met 16 februari 2021
Kijk op 14 februari 14.11 uur naar ‘T Opstoetje 2021 op
Omroep Tilburg. Dit is de miniatuur carnavalsoptocht die op
zondag 14 februari om 14.11 uur door het Ontdekstation013
rijdt. Zie ook op Instagram: Ontdekstation013

Zie ook
: www.facebook.com/
tisveurmekoar

Kindercrèche Vijf Hoeven

Upcycle proefjes voor thuis van Ontdekstation013

Hendrik van van Tulderstraat 7, : 013 535 90 38
: www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven

Bij Ontdekstation013 zijn we druk bezig met het thema upcyclen: Je maakt direct
iets nieuws van spullen die je weg wilt gooien. Zo
kun je thuis met ‘afval’ heel mooie dingen doen.

Verveel je je?
Ontdekstation013 heeft proefjes voor thuis!
Miniatuurtuintje
Met een lege drankverpakking kun je heel gemakkelijk
een eigen miniatuurtuintje maken. Wat heb je nodig:
- een leeg pak melk/sap of iets vergelijkbaar - potgrond - zaadjes
Je hoeft de zaadjes niet te kopen. Denk eens aan de zaadjes uit een paprika of tomaat. Of een
kleine ui of knoflookteen kun je ook planten. Of ga kijken in de tuin of in het bos of je daar
zaadjes vindt! Ook kun je zaadjes van pluksla of tuinkers (laten) kopen. Deze groeien
snel en zijn heerlijk in een salade of op een gebakken ei. En dan goed water blijven
geven en wachten tot de plantjes gaan groeien! Verder kun je je tuintje versieren
Ik groei, jij groeit, wij groeien
met alles wat je maar in huis of in de tuin hebt liggen! Wat dacht je van een
Kindercrèche Vijf Hoeven biedt alle kinderen een kansrijke omgeving waar ieder kind zich
houten hekje van kleine takjes?
in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Voor de inrichting van de nieuwe groep werken we
Lavalamp
samen met specialisten, op deze manier kunnen we de ruimte zo inzetten dat het zowel
Met een paar ingrediënten uit de keuken kun je je eigen lavalamp maken. Wat heb
baby’s als peuters uitdaagt. Onze ervaren medewerkers zorgen er bovendien voor dat
je nodig: – zonnebloemolie – water – kleurstof – bruistablet of bakpoeder – fles
we iedere dag bezig zijn met het vergroten van de belevingswereld van de kinderen.
Eerst vul je de fles voor de helft met zonnebloemolie. Dan meng je het water met
de kleurstof in een apart bakje en giet je dit voorzichtig in de fles. Wacht even
totdat je ziet dat er twee lagen zijn ontstaan. Gooi een bruistablet of een beetje
bakpoeder in de fles en tadááá: je lavalamp is klaar!
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Meer leuke proefjes voor thuis? Kijk op : www.zozitdat.nl
Doe mee met de Ontdekclub!
Vanaf 11 maart kunnen jongens en meiden iedere
donderdagmiddag nieuwe dingen maken en
ontdekken in ons ‘techniekclubje’, leeftijd vanaf
6 jaar. Ze zijn lekker met hun handen bezig,
bijvoorbeeld een vlog maken met het green
screen of een meubelstuk maken van hout. Elke
week weer een leuke middag rondom het thema
‘wetenschap & techniek’ en dat 8 weken lang.
Is dit echt iets voor uw zoon of dochter? Bekijk
dan snel onze website : www.ontdekstation013.
nl/nieuws/ontdekclub-gaat-door-in-2021
Wil je Ontdekstation013 komen bezoeken
of je kinderfeestje bij ons geven?
Houd onze website in de gaten, dan weet je
wanneer we (weer) open zijn! Kijk voor meer
informatie op : www.ontdekstation013.nl

winkellint
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GEMEENTENIEUWS
Wat wilt u in 2021 in de wijk aanpakken?
U heeft het afgelopen jaar al veel onderwerpen aangeleverd voor de agenda van de wijk.
Inmiddels ligt er een eerste versie van deze agenda. Hierop staan vijf onderwerpen die het
meest door wijkbewoners zijn genoemd.
Armoede
Het onderwerp wat het allermeeste terugkomt is armoede. In onze wijk doen bijvoorbeeld
relatief veel mensen een beroep op de voedselbank. En volgens u zijn er nog veel meer
mensen die dit nodig zouden hebben, maar die zich daar bijvoorbeeld voor schamen of het
gewoon niet weten. Kinderen komen op school zonder ontbijt of zonder goede kleding en
hebben in deze periode van digitaal onderwijs niet allemaal een laptop. In sommige gevallen spreken hun ouders de taal niet of onvoldoende, dus kunnen zij hun kinderen ook niet
helpen met hun huiswerk.
Sociale huurwoningen
Het tweede onderwerp is, dat er teveel goedkope sociale huurwoningen in de wijk zouden
zijn. Bewoners waar het goed mee gaat willen graag langer in de wijk blijven wonen, maar
kunnen geen passende woning vinden. Het gevolg is dat ze vaak vertrekken uit de wijk. Dit
betekent dat er jaarlijks meer bewoners in de wijk komen die begeleid wonen, verward of
verslaafd zijn of een ander rugzakje hebben.
Vervuiling
Het onderwerp vervuiling scoort ook hoog bij u. U ergert zich aan de bijstortproblematiek
rondom de milieuparkjes en het zwerfvuil. Ook de soms overvolle prullenbakken in speeltuinen en andere openbare plekken zijn een ergernis. De gemeente probeert hier iets aan
te doen, bijvoorbeeld via sensoren. Gelukkig zijn er steeds meer bewoners die anderen aanspreken over zwerfvuil en zelf opruimen of prikacties organiseren met hun straat of buurt.

Eenzaamheid
Zeker in deze tijd van lockdown maken velen
van u zich zorgen over het feit dat er best wel
wat mensen eenzaam thuis zitten en weinig tot geen contacten hebben. Meerderen
hebben gesuggereerd op bepaalde plekken
buitensporttoestellen voor volwassenen of
andere kleinschalige ontmoetingsplekken te
realiseren.
Groen
En tenslotte wilt u meer groen, maar dat
mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen.
Sommige bewoners vragen om groenzuilen
rondom lichtmasten, zoals de gemeente al
op enkele andere plekken in de stad heeft
geplaatst.
Weer een nieuwe muurschildering in onze
Oproep
wijk. Deze boom is van Ton Lammers.
Bovenstaande onderwerpen komen vooral van
de bewoners van de Hasselt. We hebben minder gehoord van bewoners van het Goirke en
de Bouwmeesterbuurt. Dus hierbij doen we nadrukkelijk een oproep aan bewoners van het
Goirke en de Bouwmeesterbuurt om onderwerpen en ideeën aan te dragen via de mail of
telefoon. Uiteraard mogen bewoners van de Hasselt ook nog reageren. Een wijkagenda is dynamisch: het is nooit af en wordt aangepast aan de actualiteit. Onze contactgegevens staan
onderaan deze pagina. Hoe, wat, waar? Daar praten de bewoners over mee!

Het Textielplein wordt opgeknapt
Bewonersinitiatief Textielplein Tilburg werkt samen met
de buurt aan een betere, mooiere en gezelligere omgeving. Er zijn volop activiteiten georganiseerd. Zwerfvuilacties, muzikale, culinaire en culturele activiteiten zoals
kleurrijke muurschilderingen op de Schônste wijkroute
maken de wijk mooier en zorgen voor meer betrokkenheid
tussen de bewoners.
Uit een buurtenquête van 2015 blijkt al dat bewoners
meer uit het plein/park willen halen. Het mag schoner, met
beter groen en betere zit en speelgelegenheden, zodat het
minder een doorgangspark is en meer een ontmoetingsen activiteitenpark wordt. Verkeersveiligheid is een punt
van aandacht: de oversteekplaatsen moeten veiliger en er
wordt te vaak te hard gereden. Daarnaast mag er iets gedaan worden aan de afwatering, zodat bij slecht weer geen
overlast ontstaat. Op sommige punten hebben bewoners
zelf al actie ondernomen.

De gemeente Tilburg gaat er nu voor zorgen dat het hele
Textielplein wordt vernieuwd, zodat de omgeving er eentje
is waar u echt blij van wordt! En we hopen dat de buurt
hierbij helpt.
Wat moet er in ieder geval gebeuren?
• Aanpakken (te) hard rijden en parkeren: de straten
worden ingericht als 30 km-zone en gebruik voor doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.
• Er komt bestrating in de routes binnen het project (geen
asfalt meer).
• Een deel van de riolering wordt vervangen, net als de
openbare verlichting.
• Wateroverlast voorkomen. De gemeente gaat een waterberging in het park aanleggen, waar het regenwater snel
de grond in kan zakken. Een andere oplossing ligt in de
afkoppeling van de regenpijpen op het riool.

• In alle wijken die de gemeente vernieuwt, staat klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen hoog op het lijstje.
Ook op het Textielplein.
• Tenslotte: het park blijft in de huidige vorm bestaan, maar
moet beter bruikbaar worden gemaakt. Daar hebben wij
jullie hulp bij nodig.
Met de resultaten uit de buurt plus de uitgangspunten
van de gemeente Tilburg, gaat ontwerpbureau Plein Civiel
samen met een bewonerswerkgroep aan de slag om een
passend ontwerp te maken dat in 2022 wordt uitgevoerd.
Vragen over buurtparticipatie Textielplein zijn welkom op
buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.
Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u terecht bij
jeanine.dik@tilburg.nl. Samen met projectleider Marco
Klessens is zij het aanspreekpunt voor de aanpak van het
plein.

Iets melden?
Gebruik de
Fixi
App
Hoe, wat, waar? Daar praten
de bewoners over mee!

Buurtbewoners weten wat ze willen
Bewonersinitiatief Textielplein Tilburg werkt samen met de hele buurt
al een tijd aan een betere, mooiere en gezelligere buurt. Er is al van
alles gedaan om te horen wat de bewoners willen en er zijn volop
activiteiten georganiseerd. Zwerfvuilacties, muzikale-, culinaire- en
culturele activiteiten zoals kleurrijke muurschilderingen op de Schônste
wijkroute maken de wijk mooier en zorgen voor meer betrokkenheid bij
de bewoners onderling.

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

rdt
o
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n
i
e
l
p
l
e
i
t
Het Tex geknapt!
op

omgevingsmanager
Loven-Besterd
Uit een buurtenquête in 2015 blijkt al dat jullie als buurtbewoners
meer
uit het plein/park willen halen, dus schoner, beter groen en betere ziten Groeseind-Hoefstraat
en speelgelegenheden zodat het minder een doorgangspark en meer een
paul.van.esch@tilburg.nl
ontmoetings- en activiteitenpark wordt. Verkeersveiligheid is een
punt
van aandacht:wil
veiligere
oversteekplaatsen
graag!
10 96 21 93
Iedereen
graag
in een en minder hard rijden06
schone,
groene en goed onderDaarnaast mag er iets gedaan
worden aanstad
de afwatering
bij slecht
houden
wonen.
Daar zorgt
Op sommige punten hebben
deweer.
gemeente
voor,
sámen
met
jullie zelf al actie ondernomen. De
inwoners.
gemeente Tilburg gaat er nu voor
zorgen dat het hele Textielplein
wordt vernieuwd, zodat jullie
Dus
zieterueentje
eeniskapotte
omgeving
waar je echt
blij van wordt! En we
hopen dat de
lantaarnpaal,
losliggende
buurt hier bij helpt.

stoeptegel of zwerfafval?
Dan kunt u dit melden via de
Fixi App.

Jaap Quispel
wijkregisseur Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70
Natascha Verhaaren
omgevingsmanager
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt
natascha.verhaaren@tilburg.nl
06 13 20 93 39

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

Door: Marion Brangers-Vermeer, Wijkraad Loven-Besterd

De wijkcentra zijn gesloten i.v.m. de coronamaatregelen, maar wij zijn er wel!
Heeft u hulp nodig of een vraag? Neem dan contact met ons op:
Buurthuis De Wissel

Wijkcentrum De Baselaer

Wijkcentrum Het Spoor

Wijkcentrum De Poorten

Leliestraat 49
013 542 24 38

Hoefstraat 175
013 543 59 09

Schaepmanstraat 36
013 542 16 64

Hasseltstraat 194
013 464 92 10

Hallo buurtgenoten.
Hopelijk heeft iedereen er toch nog wat van gemaakt met de feestdagen. We starten
een nieuw jaar, 2021, en ik wens dan ook iedereen een gezond en vrolijker jaar toe.
Met kerst heb ik het gezellig gemaakt voor mijn hondjes en mijzelf. De dagen daarna eens wat
mensen bezocht om op een afstandje toch nog in levende lijve wensen over te brengen. Geeft
een toppie gevoel. Na wat rondgevraagd te hebben, is iedereen de dagen goed doorgekomen.
En ja het gesprek ging natuurlijk over: doe jij het wel of doe jij het niet, die spuit ?....

Wijkagenda: doe mee!
We willen graag weten
wat jij belangrijk
vindt in onze wijk.

Vul je opmerkingen en ideeën in op : www.thuisintheresia.nl Hiermee kunnen we samen
aan de slag. Wijkwethouder Esma LahLah geeft toelichting op het belang van de wijkagenda
voor bewoners van wijk Theresia.

Met oud en nieuw heeft het toch nog vreselijk geknald: op vijf meter ging een ‘bom’ af die het
raam deed schudden en de plantjes op de vensterbank liet dansen. Zelfs mijn hondje klom
zowat onder m’n pyjama. Maar ook bekroop mij het gevoel zo van een verse start in een vers
jaar; kom maar op, ik ben er klaar voor. Ik was de rust zelve, totdat ik struikelde en bovenop
m’n glazen salontafel klapte. Het geluk was met mij, want m’n hoofd ging rakelings langs
de rand. Pfff…. Wel was mijn been van boven naar beneden bont en blauw.
Meteen gingen mijn gedachten uit naar de vaccinaties, want je komt zomaar niet aan de beurt
in een ziekenhuis na een ‘licht’ ongeval. Ik heb veel op met verpleging, dokters, enzovoort.
Zo ontzettend vaak al nodig gehad, echt veel respect voor de zorg en het verzorgend
personeel dat op zijn laatste benen loopt.
….Ik hoop dat genoeg mensen de juiste beslissing nemen. Des te sneller zijn we op weg naar
een ouderwetse samenleving, en kunnen de kleintjes eindelijk weer liefelijke omhelzingen
ervaren, want daar zijn we toch allemaal mee grootgebracht. Misschien zit er dan wel
weer een TILBURGS KERMISKE aan te komen. Laat ons daar maar eens naar toe werken.
Ook wil ik zeggen: mensen blijf gezond… denk na… doe geen domme dingen… denk aan de
medemens! Dat doe ik ook, het is echt de moeite waard.
Veel goede dagen in pure gezondheid toegewenst!

Meer informatie over Wijkraad Loven-Besterd:
www.facebook.com/LovenBesterd
www.loven-besterd.nl of mail naar: info@loven-besterd.nl

Inloophuis Midden-Brabant: Als jij getroffen bent door kanker (in je omgeving)…
Het Inloophuis Midden-Brabant heeft een regionale functie en biedt ‘informele zorg’ na kanker. Als je getroffen bent
door kanker (zelf, of iemand in je omgeving) kun je hier namelijk heel laagdrempelig terecht voor een praatje, steun,
tips, lotgenotencontact of momenten van ontspanning.
Helaas is het Inloophuis, in verband met de landelijke lockdown, tot 10 februari 2021 gesloten geweest. We hopen jullie
spoedig weer met open armen te mogen ontvangen.
Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29, 5041 EC Tilburg. : 013 785 16 81 : info@inloophuismiddenbrabant.nl
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op onze website : www.inloophuismiddenbrabant.nl
Wat organiseren we zoal de komende tijd? (onder voorbehoud van coronamaatregelen):
22 februari: Partneravond
Je partner heeft kanker maar hoe gaat het
met jou?
Wat verandert er in je leven als je partner
kanker heeft? Je wilt je partner zo goed
mogelijk ondersteunen, maar hoe pak je dat
het beste aan? En waar kun je als partner
terecht met je problemen en gevoelens?
Op maandagavond 22 februari is er een avond
speciaal voor jou als partner, van 19.30 tot
21.30 uur.
Zie ook WTON-agenda p. 10

praat, dat schept een band. Ik hoor weer
ergens bij en dat helpt me verder.’

bijvoorbeeld praktische informatie rondom
behandelingen, tips tegen kwaaltjes, nieuwe
medicijnen, angst en verdriet. Maar zeker
ook: hoe ga jij om met het leven nu? Wat vind
Borstkanker lotgenotencontact
je lastig, wat helpt jou? Waar haal je energie
Twee momenten in de maand zijn speciaal
uit? In een ongedwongen en warme sfeer
gereserveerd voor vrouwen die borstkanker
kun je met elkaar praten en zwijgen, lachen
hebben (gehad). Deze ochtenden vinden
plaats op elke laatste woensdag van de maand en huilen, kortom ervaringen uitwisselen.
De erkenning en herkenning die je bij
steeds van 10.00 tot 11.30 uur.
lotgenoten mag vinden is onvervangbaar.
Een soortgelijke lotgenotengroep is er voor
vrouwen met uitgezaaide borstkanker.
Professionele Zorg aan huis door Allerzorg Genezing is dan helaas meestal niet meer
Care for Cancer oncologieverpleegkundigen
mogelijk. Hiervoor is er elke 2e donderdag25 februari: Mannenavond
Soms is er echter meer professionele onderOp donderdagavond 25 februari van 19.30 tot middag van de maand gelegenheid tot een
steuning gewenst.
ontmoeting, van 13.30 tot 15.00 uur.
21.30 uur is er een mannenavond.
Zie ook WTON-agenda p. 10 Allerzorg - Care for Cancer biedt sinds 10 jaar
Deelnemer van de maandelijkse Mannenavond:
thuisconsulten door ervaren oncologie‘Om met gelijkgestemden te kunnen praten
over wat je meemaakt, is voor mij een enorme Het uitwisselen van ervaringen en gevoelens verpleegkundigen in de regio Tilburg. Care
for Cancer geeft advies en ondersteuning
opluchting’.
met iemand in een vergelijkbare situatie kan
in de breedste zin van het woord.
Doktoren, gezondheid, omgaan met emoties, erg helpend en tot steun zijn. Het delen van
reacties van je omgeving op je ziekte - het is
De consulten (maximaal 10 uur
een greep uit de thema’s die ter sprake komen.
per cliënt) worden vergoed door je
‘Ieder kan inbrengen wat hem op het hart ligt...!’
zorgverzekeraar. Deze afspraken/
consulten kunnen plaatsvinden in
‘Door mijn ziekte ben ik een hoop kwijtgeraakt.
het Inloophuis Midden-Brabant
Via de Mannenavond heb ik nieuwe mensen
(spreekuur donderdagochtend
leren kennen. Doordat je samen iets doet,
1 x per 2 weken), via (beeld)bel
samen over gemeenschappelijke onderwerpen

consult of fijn bij je thuis. Wil je een afspraak
maken? Meld je aan via de website : www.
inloophuismiddenbrabant.nl/activiteiten
Contact
Wil je liever een-op-een contact met een
lotgenoot getroffen door kanker? Of wellicht
lukt het je (nog) niet om naar het Inloophuis
te komen? Wil je eerder contact? Bel of
mail de medewerkers van het Inloophuis.
Donaties
Tot slot zijn we als Inloophuis nog steeds héél
erg blij met elke euro die u kunt en wilt
doneren. Het Inloophuis Midden-Brabant
is namelijk volledig afhankelijk van donaties
en giften! Bedankt!
Doneren kan via : acties.kwf.nl/
fundraisers/InloophuisMiddenBrabant
Het Inloophuis heeft een ANBI-status. Een
donatie kan fiscaal aftrekbaar zijn voor
bedrijven alsook voor particulieren. Ben je
als lokaal betrokken ondernemer op zoek
naar een goed doel? Wil je lid worden van de
“Club van 100”? mail ons voor meer
informatie en de mogelijkheden :
dmpadministratie
administratie
brigitte@inloophuismiddenbrabant.nl
dmp
Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg

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

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
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Wandelingen in Tilburg met De Stadsgidserij

Wat gebeurt
er allemaal
in uw wijk?
Weet u alles
over uw wijk?

Ga naar
wijktheresia.nl
en vind wat u
zoekt...

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van Wijkraad
Theresia met als doel alle wijkbewoners, -verbinders, -professionals
en andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse
wijze met elkaar in contact te brengen en te houden: iedereen kan
aanhaken. U dus ook!
Stuur uw bijdragen dus door via www.wijktheresia.nl.
(Het platform wordt dagelijks geactualiseerd,
zodat u altijd over het meest recente wijknieuws beschikt...)

Bekijk het ook
en doe mee:
via uw
computer.

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

www.wijktheresia.nl

Stadsgidserij Tilburg is ooit ontstaan uit een groep vrienden met het doel de belangstelling voor en de kennis van de gemeente Tilburg te bevorderen door middel van rondleidingen, lezingen, presentaties, excursies, etc. De Stadsgidserij bestaat nu 24 jaar
en we hopen in 2022 het 25-jarig bestaan te vieren.
Afgelopen jaar was natuurlijk een triest jaar met annuleringen en afzeggingen van wandelingen.
In 2019 heeft de Stadsgidserij zo’n 500 wandelingen verzorgd ten behoeve van circa 10.000
belangstellenden. We verzorgen wandelingen voor bedrijven, maar ook voor de gewone
Tilburger. We hebben circa 28 wandelingen in ons pakket. Onze organisatie heeft ongeveer
12 gidsen (vrijwilligers), soms met een eigen specialiteit. We promoten onze wandelingen
via de wijkkranten en presenteren onze agenda via de website : www.stadsgidserij.nl
De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer een aantal mooie wandelingen door de stad Tilburg.
Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval u niet over internet beschikt kunt u zich
ook telefonisch aanmelden op : 06 48 26 27 11.
Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze
maximale groepsgrootte is 12 personen. We respecteren de 1,5 meternorm en ingeval van
verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk
worden extra wandelingen ingezet. Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de
besluitvorming kabinet inzake COVID-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden.
Wandelingen van de Stadsgidserij 2021
(Alleen op inschrijving)

meer dan waard is. Vanaf Stapperij de
Korenbloem nemen wij u o.a. mee door
Zaterdag 13 februari, Noordhoekwandeling
Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij
Inschrijven : hal@stadsgidserij.nl
Mariëngaarde, de voormalige kerk aan
Het centrum kent ook een ring die net buiten de Ringbaan West, het oude Rex theater,
de binnenstad ligt. Startend bij het historische het Kromhoutpark, Coba Pulskens, etc.
‘Pollet hoekske’ aan de Spoorlaan met hier- Start: 13.00 uur bij Stapperij de Korenbloem
tegenover de moderne buurman het busaan de Bredaseweg. Kosten € 5,00 p.p.
station. De wandeling voert verder langs o.a.
Zaterdag 27 februari, Goirkewandeling
de Noordhoek met het Marietje Kessels
Inschrijven : giesbers@stadsgidserij.nl
monument (Dionysiusstraat, Kloosterspeeltuin),
Een wandeling door het Goirke brengt een
het Odulphuslyceum, de begraafplaats
rijk verleden tot leven. De voormalige
Bredaseweg en de oude brandweerkazerne
textielwijk, waar de zweetdruppels van de
aan de Capucijnenstraat. De wandeling eindigt
arbeiders inmiddels onder het maaiveld zijn
op het Sint Annaplein, eens de plaats waar
weggespoeld.
Vincent van Gogh zijn onderkomen had.
Deze wandeling begint bij het
Start: 13.00 uur voor het centraal station.
TextielMuseum aan de Goirkestraat en de
Kosten € 5,00 p.p.
wol loopt als een (gesponnen) draad door
Zaterdag 20 februari, Westendwandeling
deze wandeling. Met o.a. een prachtige
Inschrijven : hal@stadsgidserij.nl
kerk en het Norbertijnenpoortje.
Westend is een voorbeeld van een wijk die
We starten deze wandeling om 13.00 uur
door zijn veelzijdigheid alleen al het wandelen bij het TextielMuseum. Kosten € 5,00 p.p.

Spoorpark zoekt
gastheren/gastvrouwen

Heb je affiniteit met het Spoorpark en
draag je het park een warm hart toe? Heb
je een dienstverlenende instelling en een
positieve uitstraling, kun jij omgaan met
Om de goede sfeer in het Spoorpark te weerstand en durf je mensen aan te spreken?
bewaren en sociale samenhang te bevorderen,
starten we met een team Spoorparkgastheren/gastvrouwen, werkend op vrijwillige basis, in
tijdsblokken van twee uur.
Het Spoorpark biedt voor ieder een mooie
ontmoetingsplek en plaats om te ontspannen,
en ontvangt dagelijks veel bezoekers van
binnen en buiten Tilburg. Vooral in het voorjaar en de zomerperiode én in de weekenden
is het druk. Dat zijn echte piektijden.
We zijn voornemens in het voorjaar van start
te gaan, vanaf april t/m september, met een
team dat minstens uit 12 personen bestaat.
Als lid van dit team ben je met een fel gekleurd
hesje goed zichtbaar. Je bent de oren en ogen
in het Spoorpark en met een positieve houding
vooral een aanspreekpunt voor bezoekers.
De Spoorparkgastheer/- gastvrouw heeft een
signalerende, faciliterende en informerende
functie, en bewaakt de sfeer in het park. Als
vrijwilliger ben je extra betrokken en zal de
waardering daarvoor voldoening geven. Het
zijn deze kleine dingen, die voor anderen van
grote waarde kunnen zijn.

Werktijden
(Tijdsblokken van twee uur)
Weekend: vrijdag, zaterdag en zondag.
Overdag: 13.00 – 17.00 uur.
Avond: 17.00 – 19.00 uur.
Door de week:
avonduren 19.00 – 21.00 uur.
Lees er meer over op
: spoorparktilburg.nl/vacatures
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Verbouwing pand Hall of Fame
Goirkewandeling:
een oude fabrikantenvilla aan Goirkestraat

Noordhoekwandeling: Grafmonument van
Marietje Kessels op de begraafplaats Bredaseweg

Het is ontzettend dubbel. Op de avond dat Nederland het nieuws te
horen kreeg van de harde lockdown, kreeg de Hall of Fame het
langverwachte akkoord op de renovatieplannen van de Tilburgse
gemeenteraad. Toch delen we graag dit geweldige nieuws en hopen
we dat er in 2021 nog meer mooie dingen in het verschiet liggen.
Op maandag 14 december heeft de gemeenteraad groen licht gegeven
voor de renovatie van hal 90; het monumentale pand in de Tilburgse
Spoorzone, waar de Hall of Fame sinds 2012 gevestigd is. De renovatie
moet april 2021 van start gaan.
De Hall of Fame is erg blij met de investering die de gemeente in het
pand stopt. De hoognodige renovatie maakt het mogelijk om een
uniek cultureel en sportief programma te bieden op een unieke locatie;
Spoorzone 013. De Hall of Fame kent de Spoorzone als geen ander. In
de afgelopen tien jaar transformeerden we een pand dat misschien
gesloopt ging worden tot een plek waar Tilburg trots op is. Hierin
speelde een grote groep vrijwilligers een onmisbare rol. Als eerste
initiatief betrokken we een pand in de Spoorzone. Meer initiatieven
volgden en het gebied bloeide op tot een bruisend stuk Tilburg.
Duizenden Tilburgers kunnen verhalen vertellen over wat ze in de Hall of Fame
mee hebben gemaakt. De alternatieve feesten met carnaval, de grote wedstrijden in het skatepark, maar ook de gekke dingen die de ‘Hall’ zo uniek
maken, zoals de Hall Markt, de open Zaagmanz expo’s en Keihard Klassiek.
Aan al deze verhalen gaan we nu een nieuwe reeks toevoegen in het
tweede hoofdstuk in de Spoorzone. De lekkages worden opgelost en
de geluidsisolatie sterk verbeterd. Hoewel het aantal vierkante meters
afneemt, krijgen we in de zaal en in het skatepark ruimte om ons
programma met nog meer mensen te delen. Daarnaast krijgen we er
een hoop interessante buren bij waarmee we kunnen samenwerken.
Hall of Fame op tournee
Maar voor dat tweede hoofdstuk begint gaan we een jaar ‘op tournee’.
In 2021 zal de Hall of Fame in en rond Tilburg op verschillende plekken
activiteiten organiseren. Het pand gaat dan misschien grotendeels dicht
(het kleine skatepark blijft open), maar de ‘Hall of Fame’ sluit niet. Shows in
013 en V39, skateles in de buitenparken, maar ook unieke pareltjes op gekke
locaties. Een team van professionele makers, programmeurs, producenten
en toegewijde vrijwilligers brengt het Urban Sports & Culture programma
de stad in, zoals alleen de Hall of Fame kan, maar dan samen met anderen.
Heb jij een goed idee? Laat het ons weten! : www.hall-fame.nl

Goirkewandeling: het Norbertijnenpoortje
met Sint Dionysius

Je liefde uitspreken is altijd mooi! Echte
liefde, stille liefde… het maakt niet uit. En
hoe doe je dat beter dan op Valentijnsdag
14 februari op een grote liefdesmuur?
Dat kan ook dit jaar op winkellint Besterd.
Krijt je creatieve liefdesboodschap op de
Valentijnsmuren. Jazeker, muren! Want dit
jaar zijn er op de Besterd maar liefst twee
liefdesmuren waar jouw boodschap aan je
lief een plaatsje verdient: een liefdesmuur
bij het (oude) Rode Kruisgebouw aan de
Besterdring én een liefdesmuur aan het
hek bij de Koepelhal op het NS Plein.

Trek die stoute schoenen aan en verspreid de liefde!
Kom vanaf 8 februari krijten op winkellint Besterd!

Heb je misschien ook een maatje waarmee
je wilt lopen, kom dan samen eens langs!
In een persoonlijk gesprek met de
coördinator van het betreffende team
kunnen we dan uitgebreid de taken en
onze verwachtingen toelichten. Je krijgt
een vrijwilligersovereenkomst en bent
verzekerd via een vrijwilligersverzekering
van de gemeente.
Stuur een mail voor de afspraak naar
: info@spoorparktilburg.nl
Aanmelden kan tot eind februari.

Nieuw geplaatste AED’s

Wijkraad

AED bij buurthuis De Wissel

Enige tijd geleden kwamen we erachter dat in de wijk Loven-Besterd
slechts één AED (Automatische Externe Defibrillator / Hartstarter)
hangt: bij de Plus aan de Besterdring. Dat leek ons, als Wijkraad
Loven-Besterd, zeer weinig. Er is in Besterd nog een AED
geregistreerd, maar die is niet openbaar.
We besloten om via Stichting AED Tilburg een drietal AED’s in de wijk
Loven te laten plaatsen. In het verleden waren die plannen er ook,
maar het bleef bij plannen, omdat men toch zat met de angst voor
vandalisme, als zo’n AED op een plek hing voor iedereen
toegankelijk. Inmiddels zijn er ‘hufterproof’ kasten.
Er zijn drie AED’s bijgekomen: bij buurthuis De Wissel, Leliestraat 49;
bij het appartementencomplex aan de St. Willebrordstraat; bij het
pand Kapitein Nemostraat 120 (net over het kanaal rechts vanuit de
Enschotsestraat gezien, in de wijk Loven-Buiten).
AED-wegwijsbordjes langs de weg leiden naar de kasten.
Er zijn voldoende geregistreerde hulpverleners in de directe
omgeving van de AED’s die in geval van nood via Hartslagnu
opgeroepen kunnen worden.
Over HartslagNu
Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept
HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het
slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om
een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl
de ambulance onderweg is. : hartslagnu.nl

Jij bent mijn Valentijn!
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De Geheugenwinkel Tilburg is
verhuisd naar de Spoorzone!

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.

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

Deze winkel is een bijzondere winkel. Het is
een plek waar mensen met geheugenproblemen of mensen met dementie en hun
naasten of andere geïnteresseerden,
informatie kunnen krijgen en een gesprek
kunnen aangaan met een deskundige vrijwilliger of een dementieconsulent.
Daarnaast zijn er tal van (technologische)
hulpmiddelen te koop of te leen. Zoals
digitale dagaanduidingen, handige kalenders,
boeken, spelmateriaal en nog veel meer.

Omdat de Geheugenwinkel 12,5 jaar
bestaat krijgt iedere klant, zolang de
voorraad strekt, een goodybag met
daarin o.a. een zelf uitgebrachte glossy.
De Geheugenwinkel is vanwege corona
nu alleen te bezoeken op afspraak. Voor
een afspraak kunt u bellen met dementieconsulent Heidi van Tuel : 06 83 29 86 37.
In normale tijden is De Geheugenwinkel
geopend van maandag t/m donderdag,
van 9.00 tot 12.00 uur.
De Geheugenwinkel Tilburg is gehuisvest
in Zorgcentrum Joannes Zwijsen.
Burgemeester Brokxlaan 1407
: 013 549 26 06
: geheugenwinkel@dewever.nl
: dewever.nl/geheugenwinkel

Tilburg drukt zich uit - Van vlugschriften tot slow tweets

Een online programma van het TijdLab (Stadsmuseum Tilburg en Bibliotheek LocHal)
Het TijdLab onderzoekt de komende maanden de openbare meningsuitingen in Tilburg
vanaf de 18e eeuw tot nu. Samen met grafisch ontwerper Rozemarijn Oudejans
van Studio Zeedauw is een voornamelijk online programma samengesteld met een
digitale expositie, filmpjes, leestips, presentaties en één-op-één workshops.
We leven in een snelle tijd waarin meningen
worden gevormd en gedeeld via sociale media.
Een vorm van meningsuiting die over het
algemeen wordt gekenmerkt door vluchtigheid, snelheid en weinig ‘verdieping’.
Voor de Tilburgse maker Rozemarijn is de
drukpers echter het favoriete middel is om
haar mening te uiten. Snelheid tegenover een
langzaam vormgegeven bericht. Wat doet
dat met de bedenker? We zoeken het uit in
het programma Tilburg drukt zich uit van
het TijdLab.

Maria Goretti in de Lindehoeve, deel 1

Door: Jacques van der Borght
Op 16 oktober 1890 wordt in het Italiaanse Corinaldo een meisje
geboren in het boerengezin van Luigi Goretti en Assunta Carlini.
Corinaldo ligt in het achterland van Ancona. De ouders noemen hun
dochter Maria. Het arme kind zal niet ouder worden dan elf jaar…
Maria is vroegrijp en heeft als elfjarige al de contouren van een jonge
vrouw. Alessandro Serenelli, een boerenknecht van twintig jaar, begeert
het kind, maar als ze weigert hem ter wille te zijn, steekt hij haar veertien keer met zijn mes. We noteren 5 juli 1902. Een dag later sterft het
meisje in het ziekenhuis met een kruisbeeld en een medaillon van de
Heilige Maagd in haar handen. Haar moordenaar heeft ze vergeven.

Wij komen graag met u in contact
Word vrienden van
Facebookpagina De Bijsterstede.
Ook kunt u bellen naar de receptie
van De Bijsterstede:

februari/maart 2021

27 februari: gratis workshop slow tweeting
Degenen die zich ‘ergens druk om maken’
worden ook uitgenodigd voor de workshop
slow tweeting op zaterdag 27 februari. Geen
snel bericht ergens online, anoniem verscholen
achter je beeldscherm, maar live, op locatie en
eigenhandig gedrukt met een ambachtelijke
drukpers bij de drukkerij van Studio Zeedauw.
Minder data, meer zeggingskracht. Vanwege
coronamaatregelen volg je de workshop individueel. Je kunt je aanmelden voor deze (gratis)
workshop via : tijdlab@bibliotheekmb.nl

Onderdeel van het programma is het ‘vangen’ Lees meer over het gehele programma op
van meningen die nu leven. Het TijdLab is
: lochal.nl/tilburg-drukt-zich-uit Daar wordt
benieuwd waar Tilburgers zich vandaag de
ook bijgehouden als er wijzigingen in het
dag druk om maken en hoe zij hun mening
programma zijn vanwege coronamaatregelen.
uitdrukken en delen. Heb je een mening
Studio Zeedauw, Rozemarijn Oudejans
ergens over? Deel deze dan via Social Media
NS-plein 16 : 06 33 78 80 89
met #daarmaakikmedrukom en zie waar
: rozemarijn@studiozeedauw.nl
Tilburg zich druk om maakt op de live Social
: www.studiozeedauw.nl
Wall op : lochal.nl/tilburg-drukt-zich-uit

Rozemarijn Oudejans aan het werk in haar Studio Zeedauw (fotografie Thomas Abrahams)

Alessandro wordt veroordeeld tot dertig jaar dwangarbeid. In de
gevangenis krijgt hij een visioen van Maria Goretti. Eenmaal vrijgekomen, vraagt hij Maria’s moeder om vergiffenis. Het is Kerst 1937.
Ze vergeeft hem onmiddellijk, waarop Alessandro zich bekeert en
intreedt als lekenbroeder bij de Kapucijnen.
Heiligverklaard
Op 15 maart 1945 wordt door het Vaticaan een decreet uitgevaardigd over Maria’s martelaarschap. Op 27 april 1947 wordt ze zalig verklaard om vervolgens op 25 juni 1950 door paus
Pius XII heilig verklaard te worden. Bij deze ceremonie was niet alleen haar moeder aanwezig,
maar ook haar moordenaar; een unicum. De feestdag van Maria Goretti is op 6 juli. In het
goeddeels katholieke Europa van de vijftiger jaren is een heiligverklaring groot nieuws. Er ontstonden in heel Europa Maria Goretti-kerken, -scholen en -instituten. In Tilburg bestaat sinds
1900 aan het Wilhelminapark het Sint Josephhuis Sint Anna, opgericht door de zusters Karmelietessen. Vanaf 1950 zal het verder bekend worden onder de naam Kinderhuis Maria Goretti.
Mariëtte
Op 14 juli 1955 wordt in de Hasselt in Tilburg een meisje geboren, dochter van Bert en Mien.
Ze zal de zevende en daarmee de laatste worden in de kinderrij. Het kindje wordt Maria Goretti
Wilhelmina gedoopt. Daarvoor is speciaal toestemming gevraagd en gekregen. Goretti is
immers formeel geen voor- maar een achternaam. Haar roepnaam wordt Mariëtte. Op haar
eenentwintigste verjaardag trouwt ze met mij en tien jaar later krijgen we twee dochters. Om
af en toe eens bij te tanken, wandelen we graag in de Ardennen.
Bordeel
Ergens begin jaren negentig hebben we een wandelweekend gepland en een huisje gehuurd in
een Ardens bos. Het chalet blijkt een liefdesnestje, eenvoudig ingericht maar met een slaapkamer die lijkt op een bordeel: geheel rood verlicht met boven het bed een grote spiegel. Wij
worden er giechelig van. Tot onze verbijstering ligt op het nachtkastje in dat boudoir een Nederlandstalig boekje, uitgegeven in 1950, waarin een pater het verhaal van Maria Goretti optekent.
Dat boekje op die plek, verlicht door rode
spots, is net zo misplaatst als Sinterklaas op
een warme zomerdag. Zoiets beschouwen
wij als een klein wonder. Als je die bijzondere
voornaam hebt en je wordt daar zo onverwacht
op zo’n plek mee geconfronteerd… dat boekje
lag daar gewoon op ons te wachten. We
beschouwen het dan ook niet als diefstal dat
we het hebben meegenomen. Op 1 februari
Lindehoeve doet mee met de stijlprijs
van 2020 betrok ik samen met mijn Maria
‘een thuis voor iedereen’.
Goretti ons nieuwe huis op de Lindehoeve.
Stemt u straks op ons? : www.brabant.nl/
In een volgend artikel zal ik verder vertellen
subsites/debrabantsestijlprijs
welke rol Maria Goretti in ons leven speelt.

Bezoek de LocHal vanuit je eigen huiskamer
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 de LocHal.
Seizoensafsluiter
Tijdens de laatste aflevering van het seizoen blikken programmamakers Eef van Eerdewijk en
Mark Dekker in terug op verschillende momenten. Dus mocht je nog nooit een aflevering gezien
hebben, dan is deze uitzending wellicht een mooie om mee te beginnen. Ook spreken ze wethouder Marcelle Hendrickx over cultuur, komt schrijver en voormalig tv-presentator Dennis Storm
langs om te praten over klimaat én krijgt het publiek een kijkje achter de schermen van de
programmerende Bibliotheek.
En nieuw seizoen
Dit nieuwe seizoen verschijnen er door het hele jaar heen talks online die aanhaken op actualiteiten, themadagen of –weken en programmalijnen van de KennisMakerij en StemmingMakerij
in de Bibliotheek LocHal. Op de slotdag van de nationale Poëzieweek is het 3e seizoen van de
KennisMakerijRevue in première gegaan. Te gast is literatuurwetenschapper Kila van der Starre.
Zij promoveerde op poëzie buiten het boek en is expert op het gebied van straatpoëzie. Er zijn ongelofelijk veel gedichten te ontdekken in onze straten, maar niemand weet precies hoeveel het er
zijn en waar ze zich precies bevinden. Kila weet er alles van en neemt je mee op een virtuele tour.

Agenda
Bekijk de seizoensafsluiter en alle nieuwe afleveringen op : bibliotheekmb.nl/revue
en check de agenda voor alle aankomende online talks.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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Woonzorgcentrum Padua

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

De Wever

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Trees Jansen: t.jansen@dewever.nl of bel: 013 540 8600
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 86 00

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

Bekijk ook onze Facebookpagina:

facebook.com/Paduatilburg

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

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
Zodra we kunnen en mogen willen we
onze activiteiten weer opstarten. We
kunnen niet wachten op de dag dat we
onze wijkbewoners weer mogen
ontvangen. Wilt u hiervan op de hoogte
worden gebracht of de activiteitenkalender ontvangen? Stuur dan een mail
naar Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Uiteraard worden mensen die al in het
bezit zijn van een welzijnspakket hier
automatisch van op de hoogte gebracht.
Meedoenregeling
Heeft u recht op de meedoenregeling?
Deze kunt u gebruiken in Den Herdgang.
Meer informatie via Claudi Olieslagers:
c.olieslagers@dewever.nl
Welzijnspakket
Wij werken met een welzijnspakket voor
wijkbewoners. Uiteraard is deze niet in
rekening gebracht tijdens de coronatijd.
Maar we hopen dat er binnenkort weer
gebruik van kan worden gemaakt. Wilt u
als wijkbewoner de brochure over het
welzijnspakket ontvangen? Neem dan
gerust contact op. Uiteraard zijn we
bereid om ook telefonisch dit toe te
lichten.

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.

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
Als het restaurant weer open
mag, worden uiteraard onze
eetgasten hier als eerste van
op de hoogte gebracht.

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.

Vrienden van Den Herdgang

De vrienden van Den Herdgang is een
stichting die voor binnengekomen
donaties, erfstellingen en legaten
bijzondere bestemmingen zoekt binnen
Den Herdgang, die het leven van onze
bewoners kunnen veraangenamen.
Word ook vriend van Den Herdgang!
En mail : a.klundert@kpnplanet.nl

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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD

Winnaars WTON-brievenbus-Kerstpakket van de decemberpuzzel 2020
Oplossing decemberpuzzel 2020:
LAN ETT

E Clinics
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door Jofke®.
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Studio Xplo

Gershwinstraat 10
06 39 82 62 86
info@StudioXplo.nl
www.StudioXplo.nl
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Prijswinnaars W TON-kerstdecember 2020 editie:

WTON-Kerstpakket 1 t/m 8: 50%-kortingsbon van All about Flowers en een lederen
Foto: Michaël Molenaar
portefeuille licht- of donkerbruin van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen door:
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? Mail
Ilona Groenleer, Willem Bongaarts, Brigitte v Gestel, Therese van den Heuvel,
dan uw oplossing voor 9 maart naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
Rianne Bastiaansen, Sabrina Donkers, Andre van Bijnen en Debby Versantvoort.

Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen van uw
antwoord: naam, adres, e-mailadres en locatie van de foto.
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de volgende prijzen verloot:
WTON-Kerstpakket 11 t/m 12: een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO en een ÎÎboeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎnylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
nylon portemonnee zwart van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen door:
Î
Îgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
Toin Maas en Anita de Groot.
ÎÎonder de overige juiste inzenders worden de overgebleven WTON-Kerstpakketten verloot:
WTON-Kerstpakket 13 en 15: een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO en een
WTON-Kerstpakket 14: een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO en een nylon
nylon portemonnee rood/paddington of bruin/Winnie the pooh van lederwarenspeciaalzaak
portemonnee bruin/Winnie the pooh van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis
G. de Man-Melis is gewonnen door: Marga Bogaers en Jose Bekker-Vermeeren.
WTON-Kerstpakket 35 t/m 38: een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant
(proef)abonnement van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant
WTON-Kerstpakket 16: een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze op het CNGO en een lederen
en een pen G. de Man-Melis
pasjesmapje van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen door: Harry Heefer.
WTON-Kerstpakket 39 t/m 50: een zakje citroenzuur namens TipTopStudent! Een Fenikspen en een Studio Xplo 5%-kortingbon op deelname cursus 2021. (Bij inlevering bon krijgt u een
WTON-Kerstpakket 17: tegoedbon voor een fles vloerreinigingsmiddel naar keuze van
boekje over Tilburgse oorlogsmonumenten geïllustreerd door Jofke®)
Tapijttegelhuis Tilburg en een lederen portefeuille zwart van lederwarenspeciaalzaak
Deze cadeautjes zitten ook in alle andere WTON-Kerstpakketten.
G. de Man-Melis is gewonnen door: Rietje Dekkers-Schellekens.
WTON-Kerstpakket 9 en 10: 50%-kortingsbon van All about Flowers en lederen pasjesmapje van
lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen door: Paco Kuijpers en M. Kuijpers.

WTON-Kerstpakket 18: tegoedbon voor een goodiebag van Spijkers Fietsen met een Spijkers
Fietsen bidon, Spijkers Fietsen handcrème, een verlichting set en een fietsslot en een lederen
portefeuille zwart van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen door: Linda Steijns.
WTON-Kerstpakket 19 t/m 22: tegoedbon voor een Motorola Sonic Boost 210 bluetooth speaker
Rood van Boxxer Tilburg en een lederen pasjesmapje van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis
is gewonnen door: Sanne Staps, Maarten Heisen, Joost Horvers en Marijke van der veer.
WTON-Kerstpakket 23: HOCO ES39 draadloze oordopjes
van Refillcolors is gewonnen door: Jordy Sweep.
WTON-Kerstpakket 24: een tegoedbon voor PLUSBoodschappenpakket en een nylon etui zwart/grijs vlinder
van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is
gewonnen door: Pieter Leijten.

Beste
Claudia.
Heel hartelijk dank voor
het gewonnen kerstpakket met
veel verschillende verrassingen.
Altijd leuk en handige artikelen
om te gebruiken..
Met vriendelijke groet,
Marga Bogaers.

WTON-Kerstpakket 25 t/m 27: een tegoedbon
voor PLUS-boodschappenpakket en een lederen
pasjesmapjes van leder-warenspeciaalzaak
G. de Man-Melis is gewonnen door: Dini Vos,
Ingrid Verharen en Wout Arends.

WTON-Kerstpakket 28: een tegoedbon voor een Bibliotheek
Midden-Brabant Klein-jaarabonnement, geldig in alle vestigingen van
de Bibliotheek Midden-Brabant is gewonnen door: Karin de Man.
WTON-Kerstpakket 29 t/m 38: een tegoedbon voor een Bibliotheek
Midden-Brabant (proef)abonnement van 2 maanden, geldig in alle
vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant en een pen G. de ManMelis lederwaren is gewonnen door: Thea Maas, Mariska Heisen,
Peter Vos, Corrie van Bijnen, Marijke Bazelmans, Michaël Molenaar.
In alle Kerstpakketten zitten ook nog de volgende cadeautjes:
10%-korting op een product of behandeling naar keuze bij
LANETTE Clinics, een zakje citroenzuur namens TipTopStudent!
Een Feniks-pen en een Studio Xplo 5%-kortingbon op deelname
cursus 2021. (Bij inlevering bon krijgt u een boekje over
Tilburgse oorlogsmonumenten geïllustreerd door Jofke®)
Hoi Claudia,
Gisteren heb ik het mijn prijs in de
brievenbus gekregen, hartelijk dank daarvoor!!
De portefeuille komt meteen al van pas voor in de auto, de
tegoedbon van Spijkers ga ik na de lockdown inleveren.
Groetjes,
Linda Steijns

Goedenavond,
Ik wou u laten weten dat
ik de gewonnen prijs, kerstpakket
nummer 6 goed heb ontvangen.
Heel erg bedankt voor de leuke
gewonnen prijzen en de goede
service. Ik ben er heel blij mee.
Groetjes Sabrina.

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

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

WTON-Agenda

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de (social) media in de gaten of check op
website of via de contactgegevens van de ondernemer (pagina 11) of organisatie of de geplande activiteiten doorgaan!

Februari
Exposities
Exposities TM: Ervaar het TextielMuseum online, 13: 13.00u, Noordhoekwandeling, Stadsgidserij18
met online tours, mini-documentaires, achtergrondverhalen en textielworkshops. Bekijk de website van
het TextielMuseum voor de meest actuele informatie
en openingstijden; 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
Studio Xplo: Atelier expositie De blinde vlek
Activiteiten
Arthouse Cinema Cinecitta16: U kunt dagelijks al vanaf
11.00u naar de film! (o.v.) Koop uw kaarten online
>>Bekijk onze films bij u op de bank, cinecitta.nl/thuis.
Iedere di en do: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
Iedere di: 19.30u, Rikken, SST3
Iedere wo: 14.00u, kinderknutselhof, HoF6
Iedere zo. 10.30u, zondagse breiclubje, SST3
Vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra zie p. 8 en 9
Februari
14: Valetijn: Happy Valentine menu, ACCR16
8 t/m 14: liefdesboodschap krijten, Winkellint Besterd
12 t/m 16: Carnaval
14: 14.11u, ‘T Opstoetje 2021,
Live: Omroep Tilburg en via Instagram
Ontdekstation013, ods013tilburg

11: 13.30u, Lotgenotencontact uitgezaaide borstkanker, IMB1
17 en 24: 10.00u, Workshop schilderen olieverf en acryl, IMB1
20: 13.00u, Westendwandeling, Stadsgidserij18
22: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
19.30u, Partneravond, IMB1
23: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
23: 13.30u, Workshop schilderen, IMB1
24: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
25: 13.30u, Workshop mozaïek, IMB1
19.30u, Mannenavond, IMB1
27: 09.30u, Workshop portrettekenen-schilderen, St. Xplo
13.00u, Goirkewandeling, Stadsgidserij18
Online gratis workshop slow tweeting, BLenKM15
Maart
1, 8, 15, 22 en 29: 10.00u, workshop tekenen, IMB1
1 en 15: 13.30u, Art Journaling, IMB1
2, 9, 16, 23 en 30: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
2, 9, 16, 23 en 30: 13.30u, Workshop schilderen, IMB1
3, 10, 17, 24 en 31: 10.00u, Workshop
schilderen olieverf en acryl, IMB1
6: 10.00u, Workshop modeltekenen-schilderen, St. Xplo
7: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
9: Deadline artikelen editie april WTON
12.00u, Eten en spelletjesmiddag, St. Aoda2
11: 13.30u, Lotgenotencontact uitgezaaide borstkanker, IMB1
11 en 25: 13.30u, Workshop mozaïek, IMB1
18: 17.00u, Workshop Linoworkshop, Studio Xplo
23: 12.00u, Eten en Paasbingo, St. Aoda2
25: 19.30u, Mannenavond, IMB1
27: 10.00u, Abstract leren schilderen, Studio Xplo
28: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
31: Editie april WTON
10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1

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 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. 8 en 9
10Wijkcentra contactgegevens zie p.5 en zie de wijk Facebookpagina's p. 11
Hallo Twan,
11deevenementenlijn.nl
12paperpassion.nl/knitenknot.nl 13ontdekstation013.nl 14PPD= www.parochiepeerkedonders.nl
15BLenKM = Bibliotheek LocHal en Kennismakerij in de LocHal 16ACCR = Arthouse Cinema Cinecitta en Ristobar: www.cinecitta.nl
17F = www.fenikstilburg.nl 18De Stadsgidserij = www.stadsgidserij.nl Meer contactgegevens adverteerders zie p. 11

Wij hebben enkele jaren geleden een advertentie door jullie laten maken. Die m

Praktijk
1. Hetvoor
logo van AF-Erkend moet daarin
verwijderd worden en daarvoor in
Fysiotherapie
Garantie.
Fysiotherapie
Manuele
Je weet nog waar je die kunt
downloaden.Therapie
& Manuele
2. De maat van de advertentie moet
worden veranderd naar: 47 x 62 mm (
Sportrevalidatie
Therapie
Wil je dit ook voor ons doen?
Molenbochtstraat 58a

Doriene van den Broek
Reinier Vos

5014 ER Tilburg

En ik ben vast vervelend, maar
ik moet de advertentie uiterlijk donderdag de 21
tel 013-5441160
Ik hoop dat het je lukt om mij de advertentie woensdagavond aan te leveren.
Voor de zekerheid doe ik de advertentie bijgaand.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
11
februari/maart 2021
Wijkinformatie
Hobby
Kinderopvang
Personeel
Politie: www.politie.nl
spoed: 112
Geen spoed, wel politie:
0900-8844 Postzegel- en Munthandel Den Besterd KrisjKrasjKresj en Schalmei
Zoekt u huishoudelijke-, TUIN- of
Gemeente Tilburg:
www.tilburg.nl Besterdring 54
013 544 64 16
013 543 00 53 Smidspad 76A
COMPUTERhulp of BIJLES voor uw
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl denbesterd54@gmail.com 06 14 02 71 77 j.ogier@sterrekinderopvang.nl
kind?
Studenten uit uw wijk helpen
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Team wijken gemeente Tilburg
do t/m vr 9.00-17.00
www.denbesterd54.nl
graag. Uurtarief slechts € 13,90
Omgevingsmanager Goirke-HasseltPeuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)
www.tiptopstudent.nl
Horeca
Bouwmeesterbuurt: Natascha Verhaaren
40 weken per jaar opvang
Whatsapp/bel: 06 1482 6000
natascha.verhaaren@tilburg.nl 06 13 20 93 39 Ristobar Cinecitta
Schaepmanstraat 34
Omgevingsmanager Loven-Besterd en
013 744 01 51 06 83 20 18 26
(H)eerlijke verse gerechten
Groeseind-Hoefstraat: Paul van Esch
Verzorging
Willem II straat 29
085 902 29 97 b.kolmans@kinderstadtilburg.nl
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93 info@cinecitta.nl www.ristobarcinecitta.nl www.kinderstadtilburg.nl/locaties/kleintje-monopole
LANETTE Clinics
Wijkregisseur Goirke-HasseltJasmine Thai Tilburg
Kindercampus Oculus
Professioneel cosmetisch specialist
Bouwmeesterbuurt: Jaap Quispel
Molenstraat 136
013 581 07 66 St Willebrordplein 6
013 532 37 37 Sint Pieterspark 69
013 785 75 87
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70 www.facebook.com/jasminetilburg
oculus@sterrekinderopvang.nl
Maak een afspraak:
www.lanette.eu
www.kindercampusoculus.nl
www.jasminethaitilburg.nl
Administratie

De Houtloods

dmp administratie

013 850 92 00 Kinderdagverblijf KIEK

www.houtloods.com Berlagehof 74-75

Wijkraden
013 822 89 28
06 27 01 42 44 Wijkraad Theresia
www.kdvkiek.nl p/a Schaepmanstraat 36

Dorith Looijkens Bierings RBc
Eetbar De Wagon
013 203 50 51 info@kdvkiek.nl
Eikstraat 14
info@dmp-administratie.nl
www.eetbardewagon.com
info@wijktheresia. nl
www.wijktheresia.nl
Kindercrèche Vijf Hoeven (0-4 jaar)
06 54 39 12 21
dmp-administratie.nl Burgemeester Brokxlaan 1041
fb.com/WijkraadTheresia
H. van Tulderstraat 7
013 535 90 38
Administratiekantoor Wartenberg
Café-zaal Bierings, het oudste café in
06 50 52 25 41 Wijkorganisatie De Ring

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

Tilburg Oud-Noord, 190 jaar oud!

Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl

013 542 63 47

www.cafebierings.info Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)

Huis en inrichting

Auto

Tapijttegelhuis Tilburg

Garage van Empel

J.Jorissen@kindercreche.nl
p/a Hoefstraat 175
www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven info@de-ring.org

013 581 10 90 Wijkraad Loven-Besterd
06 55 11 52 81 p/a Schaepmanstraat 36

Burg. Brokxlaan 1617

Mommers Schilderwerken

Basisschool Den Bijstere

Hasseltstraat 230
013 542 65 24 a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/poorten
mommersschilderwerken@hetnet.nl
www.mommersschilderwerken.nl Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)

Basisschool Cleijn Hasselt

Samsung LG Philips Oled Qled TV

Daltonerf 8
013 542 37 72 SmartWitgoed en Boxxer Tilburg
Kinderopvang,
info.bijstere@tangent.nl www.denbijstere.nl Bij ons in de winkel altijd de beste Deal!
peuteropvang/

Hasseltstraat 198
013 542 22 81 Bosscheweg 251 A
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
www.cleijnhasselt.nl
Hypotheek/Bank

Hypotheek Visie Tilburg

Bankastraat 2
013 543 46 43 Besterdring 221
013 581 18 66
oculus@opmaatgroep.com
www.kindercampusoculus.nl tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
www.hypotheekvisie.nl

Basisschool De Cocon

013 543 42 77

Hoefstraat 173
info.cocon@tangent.nl

www.decocon.net

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

013 542 46 41

bs.de.stappen@xpectprimair.nl
www.bsdestappen.nl

Bibliotheek

Bibliotheek LocHal en Kennismakerij

Burgemeester Brokxlaan 1000
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
www.lochal.nl
www.bibliotheekmb.nl
www.facebook.com/lochal013

Bloemen

All About Flowers

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

Creatieve workshops

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-Besterd

Kinderstad Tilburg
Kinderopvang Den Bijstere Daltonerf 8

BSO: Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
013 5 35 91 72
Peuteropvang (2-4 jaar)
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere

www.fenikstilburg.nl

Sport en beweging

CNGO Centrum voor natuurlijke

Ontdekstation013
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

PT Coffee Club

Plein Leo XIII 29
013 543 26 29 gezondheidsontwikkeling
juwedelweiss@home.nl
Groeseindstraat 91
013 577 02 61
www.edelweissjuwelier.nl info@cngo.nl
www.cngo.nl
06 81 11 54 77

rozemarijn@studiozeedauw.nl
www.studiozeedauw.nl

Proeftraining: 1 uur gratis
Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79
Bouwatelier 013 Flexplek te huur
info@ontdekstation013.nl
Nassauplein 9A
06 43 20 19 95
Goirkezijstraat
3
06
22
52
43
58
www.ontdekstation013.nl
info@ptcoffeeclub.nl
www.ptcoffeeclub.nl
info@bouwatelier013.nl
Studio Xplo, Jofke van Loon
www.bouwatelier013.nl

Tekenen - Schilderen - Kunst
Gershwinstraat 10
info@StudioXplo.nl

06 39 82 62 86

www.StudioXplo.nl

Dieren

Winkellint Besterd
Winkel-, werk- en kantoorruimte

info@korvel-besterd.nl
www.korvel-besterd.nl

Kringloop

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

Gasthuisring 36-38
013 542 49 21 Kringloop Tilburg
info@animodierenspeciaalzaak.nl
Ceramstraat 12
013 577 17 78
www.discusanimo.nl contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl
RJ Dierenbenodigdheden
Textielplein 12
013 544 01 22 Tante Pollewop kringloopboetiek
khysta@hotmail.com
Molenstraat 47
www.rj-dierenbenodigdheden.nl Open: di.wo.do.vr. van 9.00 tot 17.00 uur

Evenementen

Knit&Knot, Koepelhal:

4, 5, 6 maart 2021

Kunst &

Supermarkt

PLUS IJsselstein Open: maandag
t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur
Besterdring 110
013 542 74 85
www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plus-ijsselstein_634

Therapie

013 536 74 75

Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl
Online TextielMuseum:
www.textielmuseum.nl/online

Beurdenoort (Sport)massage

Petra van Beurden NGS gediplomeerd
Theresiastraat 15A
06 22 89 23 55
www.beurdenoort-sportmassage.nl

Fysiotherapie - Manuele Therapie

Mevr. D. van den Broek
Dhr. R. Vos
www.tantepollewop.org
Molenbochtstraat 58A
013 544 11 60
www.fysiotherapiedebesterd.nl
Cultuur

Fysiotherapie - Manuele

Spijkers Fietsen

Fiets

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

Lederwaren

G. de Man-Melis

info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

Refillcolors

Veldhovenring 32

Printer

info@refillcolors.com

Uitvaart

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding

013 542 11 61 Oude Lind 35

Molenstraat 128

013 583 18 00

De Bijsterstede

013 549 61 00

Energieplein 54
bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl
DeWeverTilburg

Zorg in de wijk

Thebe Wijkverpleging Oud-Noord

Hasselt/Goirke
088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
088 117 67 72
Spoorzone
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl
www.thebe.nl
Colofon
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt. 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. Woonzorgcentra: Padua; De Bijsterstede; Den Herdgang;
Joannes Zwijsen. Diversen o.a: Tante Pollewop; PLUSBesterd; Spijkers Fietsen; CNGO; Kringloop Tilburg;
Tapijttegelhuis Tilburg; Refillcolors; LocHal; Cinecitta.
Of abonneer u op de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.**

013 572 18 22

Bezorging editie 2021* Deadline artikelen*
Wo. 31 maart
Di. 9 maart
Wo. 19 mei
Di. 27 april
*Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning
2021 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorgklachten of adverteren, mail de 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.

info@moniquevanhoutum.nl
www.moniquevanhoutum.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten

013 580 05 80 Henriette Ronnerstraat 19 013 592 00 48
06 17 50 32 55 harriet@harrietvandervleuten.nl

www.refillcolors.com

013 549 26 00

Volgende uitgave en deadline artikelen:

Onder voorbehoud, kijk voor het laatste nieuws op Arthouse Cinema Cinecitta
Therapiepraktijk Korte Hoefstraat
onze website en/of schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Iedere dag bijzondere films, koop uw kaarten online Drs. H. Lutke Schipholt Drs. I. Lutke Schipholt
Info@knitenknot.nl
www.knitenknot.nl Willem II straat 29
085 902 29 96 Korte Hoefstraat 1B
013 536 29 22
www.fysiotherapietilburg.nl
www.cinecitta.nl
Expositie Museum/Galerie info@cinecitta.nl

TextielMuseum

www.goirke-hasselt.nl

herdgang@dewever.nl
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl Berlagehof 60
Padua
013 540 86 00
www.facebook.com/norlandiahetspoor
padua@dewever.nl
www.instagram.com/norlandia.hetspoor Paus Adriaanstraat 60

Studio Zeedauw, Rozemarijn Oudejans Edelweiss Juwelier
NS-plein 16
06 33 78 80 89

Kantoor- werk- en winkelruimte

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

Woonzorgcentra

013 744 01 50 Den Herdgang

Schaepmanstraat 42

info@fenikstilburg.nl

Juwelier

p/a Hasseltstraat 194

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

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

Leliestraat 49 (De Wissel)
Kinderopvang Cocon Hoefstraat 173
info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd BSO: maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
Wekelijkse groepsavonden JN Loven-Besterd:
(2-4 jaar)
013 5 42 20 55
di 18.30-20.00 Junioren jongens 10 t/m 12 j Peuteropvang www.kinderstadtilburg.nl/cocon
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 m.engel@kinderstadtilburg.nl 06 50 28 69 68
do 18.30-20.00 Rakkers
j+m 7 t/m 9 j
Maatschappelijke organisaties
do 20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
vr 18.30-20.00 Minioren
j+m 4 t/m 6 j ContourdeTwern fb.com/MFAHetSpoor
vr 20.00-21.30 16+ groep
j+m 16+
fb.com/WijkcentrumdePoorten
Jong Nederland ASG
fb.com/DeWisselBuurthuis
Vredeman de Vriesstraat 38 A
fb.com/wijkcentrumdeBaselaer
013 536 35 02 info@jongnederlandasg.nl
fb.com/ContourdeTwernOudNoord
www.facebook.com/jongNLasg
Feniks,
Emancipatie
Expertise Centrum
Check de site www.jongnederlandasg.nl
NS
Plein
17
013 542 18 96
voor onze groepsavonden, leeftijden

en nog veel meer

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

Joannes Zwijsen

peuterarrangement
013 820 09 43 en BSO

Kindercampus Oculus

Wijkraad

info@loven-besterd.nl
013 543 69 03 a.groenewoud@kindercreche.nl
www.kindercreche.nl/locaties/spoorzone fb.com/LovenBesterd www.loven-besterd.nl
06 50 50 84 73

36
Nijverstraat 1
013 543 66 88 Veldhovenring
Peutercrèche Poorten (2-4 jaar)
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
info@garagevanempel.nl
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl Hasseltstraat 194
013 464 92 26
www.garagevanempel.nl
06 55 11 52 81

Basisscholen

www.de-ring.org
fb.com/DeRing175

www.harrietvandervleuten.nl

www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Postzegel- en Munthandel

IJsselstein

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

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 voor al uw boodschappen.

3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"
3ODQQHQRSGHZRQLQJPDUNW"

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

013-5430053
denbesterd54@gmail.com

Droom
jevan
vaneen
een
eerste
eigen
woning?
'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
Droom
je
eerste
eigen
woning?

'URRPMHYDQHHQHLJHQZRQLQJ"'LWMDDU]LMQGH
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Droom
je van een eerste eigen woning?
Heb
je verhuisofof
verbouwingsplannen?
Heb
je
verhuisverbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW
PRJHOLMNKHGHQYRRUVWDUWHUVRSHHQHLJHQZRQLQJ
Heb
je verhuis- of verbouwingsplannen?
JURWHUGDQRRLW

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

Heb
je andere vragen?
+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

+HEMHDQGHUHYUDJHQ"

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

JHZHQVWWLMGVWLS
7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
Ties van den Berg en Bart van den Oord zijn je
JUDDJYDQGLHQVW
graag
van7LHVYDQGHQ%HUJHQ%DUWYDQGHQ2RUG]LMQMH
dienst.
JUDDJYDQGLHQVW
%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ  RIPDLO
Bel
Hypotheek
Visie Tilburg (013) 581 18 66 of
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
%HO+\SRWKHHN9LVLH7LOEXUJ  RIPDLO
mail tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
Aan
een eerste
gesprek zijn nooit kosten
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
YHUERQGHQ
verbonden.
YHUERQGHQ

e l e v en!
t
m
o
h
c
o
t
Je woo n t oo n t toc h o m te l e v en!
Je w

52952628

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

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

Netwerken:
Chronisch Zorgnet
Reumanetwerk
Parkinsonnetwerk
Artrosenetwerk
Schoudernetwerk
Knienetwerk
MSG Sciencenetwerk

Wervelkolom (nek, rug, bekken) / Kaakgewricht / Hand / Pols / Elleboog /
Schouder / Heup / Knie / Voet
COPD / Reuma / Artrose / CVA / Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) / CRPS /
Dystrofie (Complex Regionaal Pijn Syndroom) / Parkinson / Hoofdpijn

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

Kinder

Open
van
07:00u
tot in
de
avond!

52952628

Besterdring 221, 5014 HK Tilburg, tel. (013) 581 18 66
%HVWHUGULQJ
Kijk ook
eens op+.7LOEXUJWHO
hypotheekvisie.nl  

Ondernemers
in de wijk

WTON-Agenda

Valt op hè?

013 - 536 29 22 06 - 13 79 26 51

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

Plein Leo XIII 29, Tilburg

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

013 543 26 29

Harriet van der Vleuten

www.edelweissjuwelier.nl

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

T 013 592 00 48

Graveren en glasgravures
Uurwerkreparaties
Trouwringen uit eigen atelier

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl

Harriet van der Vleuten

Francy Derix

Kinderschoentje verzilveren,
verbronzen of vertinnen € 29,50

