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Wijkkrant Tilburg Oud-Noord 
bestaat vijf jaar in juni 2021. Om 
dit heugelijke feit feestelijk te 
vieren heeft uitgever Persoonlijke 
kunst en creatie een bijzondere 
sleutelhanger laten maken. Deze 
wordt als extra prijs beschikbaar 
gesteld aan inzenders van 
de goede oplossing van de 
FOTOpuzzel. Een uniek cadeau!

De sleutelhanger is ontstaan 
in samenwerking met 
studio hop, 
die deze 
mooie
leren 
sleutelhanger 
heeft 
gemaakt. 
Het logo van de 
wijkkrant prijkt 
voorop en 
het logo 
van studio hop 
staat op de 
achterkant.

Doe mee en win een van de (andere) leuke  
prijzen, beschikbaar gesteld door  
ondernemers in de wijk.        Zie pagina 14.

LANETTE Clinics

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

Tapijttegelhuis Tilburg  

• Tapijttegels,

 vanaf € 1,95

• Kamerbreed tapijt

• PVC

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat 

• Binnenzonwering

•  Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN: 

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

 

 

UW TRAP 
GESTOFFEERD

incl. tapijt 
v.a. € 280,-
PVC-vloer 

incl. leggen
altijd de

laagste prijs!

 S in t  P i e t e r s p ar k  69             w w w. l a n e t t e . e u

  æhuidverjonging

  æafslankmethoden

  æfiguurcorrecties

  æhuid- en haarverbetering

  ænagelverzorging

  ækapsalon

  æhaargroeistimulaties

LANETTE Clinics 
is een professioneel 

cosmetisch specialist voor 
al uw cosmetische huid- 
en lichaamsproblemen. 

Wij werken uitsluitend met 
CE-gekeurde producten 

en CE- & FDA- 
goedgekeurde apparatuur. 

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD 
viert lustrum met speciale 
prijs FOTOpuzzel

Het wordt een ander Pasen dit jaar
Het zal geen Pasen worden dit jaar, net als vorig jaar,

hoorde ik deze week iemand zeggen. 
Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Ja, het zal voor velen een andere Pasen worden. Niet met verzorgde liturgie 
in de kerk voor velen. Niet met een mooi concert: een of andere passie.

Maar in ons dagelijkse leven kan het Pasen worden als nooit tevoren.

De Pasen van weerbaarheid en veerkracht, de Pasen van meer 
verbondenheid en solidariteit. De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen

tijdens de lange kruisweg van huisarrest of ziekte. Voor sommigen wordt het 
een heel harde, pijnlijke kruisweg. Meer Goede Vrijdag dan Pasen.

Misschien zal het voor velen vooral een intense Witte Donderdag worden.
Treuren om dramatisch verlies: zelfs afscheid nemen is anders.

Voor zorgverleners zal ‘elkaar de voeten of handen wassen’ dit jaar 
een heel eigen invulling krijgen: toegewijd zorgzaam zijn

bij de zwaar zieke coronapatiënten in het ziekenhuis.

Velen zijn in deze alleen-zame dagen een engel voor elkaar. Voor ons allen is 
de Goede Week dit jaar meer een diaconale week dan een liturgische:

een tijd van elkaar dragen en helpen dragen. Elkaar op een afstand 
omringen met aandacht en attenties. Kracht en verbondenheid

in kwetsbaarheid en eenzaamheid!

Christelijk leven en evangelie gebeuren niet enkel in het kerkgebouw
maar evenzeer in de wereld, in ons eigen leven en in onze relaties.

Dat beseffen we nog beter in deze coronatijd. 

Een sterke Goede Week en een moedige Pasen!!

Parochie Peerke Donders : parochiepeerkedonders.nl
 Bron: : pastoralezorg.be Tekst door Jan Verboomen. 

         Zie agenda Vieringen in de Goede Week en Pasen: pagina 14

De coronapandemie vraagt ook 
in 2021 een andere benadering 
van de viering van Koningsdag.

Koningsdag 2021

Hoe u Pasen en Koningsdag 
ook viert: geniet samen en van 
elkaar. De redactie wenst u heel   
fijne dagen en tot ziens in mei.

LANETTE Clinics biedt een zeer compleet pakket 
aan behandelingen voor uw uiterlijk. 

Consult en behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. 
 

Kijk op onze website voor meer informatie over al onze 
behandelingen en boek een afspraak: lanette.boekingapp.nl

Maak gebruik van onze e-mailservice: 
lanetteclinics@kpnmail.nl of bel: 013 785 75 87 

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. 
Shop ook online voor goede kwaliteit 

verzorgingsproducten: www.lanette.net
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korvel-besterd.nl

winkellint

Vakmanschap, meesterschap, aandachtschap, 

het beste winkel je op de Besterd

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

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

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:

Activiteiten in de wijk

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

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

Wijkraad

Door: Marion Brangers-Vermeer, Wijkraad Loven-Besterd
Beste buurtbewoners,

Het is gebleken dat in een vreemde situatie, zoals die waarin we nu zitten, er steeds meer 
mensen zijn die je steunen. Wie kon weten dat we een berg sneeuw kregen? Maar gelukkig 
waren daar m’n vriendinnekes. Een hele week lang lieten ze mijn hondjes uit. Voor de bood-
schappen kwam weer iemand anders. Bijna elke dag kwam er wel iemand voorbij om ff te 
checken of het nog ging. Er was ook nog een vriendin die ik uit het oog verloren had, maar 
zij heeft me weer gevonden. Jippie, worden m’n oren weer van mijn hoofd af gesauweld.

We hebben in onze buurt een KOFFIE CLUPKE  opgericht. Een geweldig initiatief. Iedereen is er  
enthousiast over. We maken plannen voor wat we gaan doen als alles weer kan. Nou, volgens  
mij komen we tijd te kort: van koekjes-bakken-les tot samen een groot schilderij maken, 
enzovoort, enzovoort. Ons clubje houdt zich goed aan de regels en we appen elkaar plat.

Ook is er een appgroep in het leven geroepen waar je je kunt aanmelden om vuil te prikken.  
Want zeg nou eerlijk, het is toch van de zotte zoveel troep als er zomaar op straat of in een  
struik wordt gegooid. Er zijn al vijf mensen hier in ons buurtje druk mee bezig. De eerste  
ronde leverde drie gele vuilniszakken met rommel op. Goed bezig dames!
Als jij ook zin hebt om je buurt een beetje netjes te houden, dan kun je contact opnemen 
met : info@loven-besterd.nl Hoe meer zielen, hoe schonere stad we krijgen.

Het wordt er een beetje warmer op. Kan je weer effe in het zonnetje genieten. Ik kwam 
een paar weken geleden onderweg naar de winkel nog een oud-collega vrijwilliger tegen. 
Gezellig een kwartier gekletst, maar het werd te koud. Ik zei maar snel ‘doe de groetjes aan 
je vrouwtje’. Hij moest hard lachen. ‘Die zit achter het gordijn ons te bespieden.’ ‘Ojee’, riep 
ik, en zwaaide naar haar. Toen kwam er een traantje bij hem. Zijn vrouw was zwaar ziek 
geweest. ‘Oké’, zei ik, ‘ik kom regelmatig door deze straat. Je zult me nog wel eens zien.’ Ik 
sprak wat troostende woordjes, en reed verder, met de afspraak dat ik snel op de koffie kom. 

Voor iedereen een mooie lente gewenst, met veel zon.  
Daar word je vrolijk van. 

Groen in de Wijk
Het weer wordt zonniger, groeizamer. Ook dit jaar kunnen bewoners in de wijken 
Loven en Besterd een bijdrage aanvragen van 25 euro om het straatbeeld 
groener en fleuriger te maken: geveltuintje, boomspiegel, planten op het 
balkon die vanaf de straatkant te zien zijn, opgeknapte voortuin. Maak wel 
even een foto, en stuur die mee met de aanvraag via  
: groenindewijk@gmail.com 

Verrijk je Wijk
Ook in deze tijd van coronamaatregelen is het mogelijk om een Verrijk je Wijk aanvraag te doen. 
Het gaat om ideeën om de buurt of straat gezelliger, socialer of veiliger te maken. Laat je fantasie de 
vrije loop. We staan ook open voor alternatieven. Aanvragen kan via : info@loven-besterd.nl 

ZWerfVuiL
Enige tijd geleden is een zwerfvuil-app aangemaakt met daarin wijkbewoners van Loven en  
Besterd die regelmatig het zwerfvuil opruimen. Grijpers en gele vuilniszakken worden via 
de gemeente aangevraagd en beschikbaar gesteld. Wil je ook in je omgeving of samen met 
anderen zorgen voor een schonere wijk, geef je dan op via : info@loven-besterd.nl 
Wellicht is het dan ook nuttig om in de app-groep opgenomen te worden.

kanaaLZone: afspraak Met GeMeentedeskundiGe, afdeLinG Verkeer en VeiLiGheid
Op korte termijn wordt een afspraak georganiseerd met de gemeentedeskundige, afdeling 
verkeer en veiligheid. Als er punten zijn ter bespreking, dan verzamelen en communiceren 
wij deze graag. Denk aan trottoirs, toegankelijkheid, veiligheid. Oplossingsgericht.

Wil je meer betrokken worden en meedenken over een bepaald thema, laat het ons weten. 
Thematisch worden een aantal punten met de gebiedsmanager en de wijkregisseur besproken:

 Ê  Verkeersveiligheid en straatinrichting
 Ê  Bestemmingsplan Kanaalzone en de woonstraten Industrieterrein Loven
 Ê  Groen en recreatie
 Ê  Verbinding tussen bewoners en gebruikers

Ons doel is om hier steeds prettiger te wonen en werken, in een steeds mooiere en 
groenere wijk met meer verbinding tussen bewoners en gebruikers. Een en ander is in 
de afgelopen jaren aangezwengeld… en we worden gehoord. Dus laat van je horen!
Stuur een berichtje met betrekking tot deze thema’s naar : info@loven-besterd.nl 

BurGerinitiatief Wijkraad LoVen Besterd: 
Groene recreatieverbinding Kanaalzone met NS-Plein via Enschotsestraat
Alle genoemde ideeën komen van inzendingen door bewoners. Heeft u ook een idee? Laat het  
ons weten! Uw mening telt! 
Wijkraad Loven Besterd, contactpersoon: Yvonne Jurriaans : yvonne@440volt.nl  

Energieadvies 
op maat

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed, energie-
adviseur in Tilburg. Heb je in jouw huis last van tocht en 

koude voeten? Met isolatie creëer je een prettiger 
binnen klimaat en je bespaart energie. Misschien zijn 

je kozijnen en beglazing aan vervanging toe? 
Ik help je graag op weg bij het verduurzamen van 

jouw huis via de drie opties hiernaast:

Optie 1: Stel je 
vraag telefonisch

We zijn elke werkdag bereikbaar van 
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online 
check van jouw huis 

De eigen bijdrage voor deze online check is 
€20 (voor een advies ter waarde van €90). 

Vraag een online check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis 
voor een onafhankelijk advies   

De eigen bijdrage voor deze live check is €65 
(voor een advies ter waarde van €210).

Meer weten wat wij doen? Kijk op: 
www.energiefabriek013.nl

In samenwerking met:

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed

Pet er van Hoogmoed, 

Energieadviseur Tilburg 

MededeLinGen en oproepen

Fotoimpressie: Enschotsestraat richting NS-Plein
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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

Ook de Tilburgse Kunstkring, een vereniging voor amateurkunstenaars die in 1947 werd  
opgericht, heeft haar ateliers moeten sluiten vanwege de lockdown. Voor veel leden, die  
onder leiding van pro-fessionele kunstenaars normaliter 40 keer per jaar samen schilderen,  
tekenen, hakken of boetseren, is het moeilijk om thuis bezig te blijven en inspiratie te  
vinden. Daarnaast mist men natuurlijk het contact en de wekelijkse ontmoetingen in het  
atelier in de Nijverstraat 171A.

Het project Pak-Je-Kunst-Kring moet daar verandering in brengen. Thuis aan de keukentafel 
bezig zijn met het maken van klein werk (5,5 x 8 cm!), dat insturen voor de online expositie en  
vervolgens via loting in het bezit komen van een werkje van een collega kunstvriend. Je wordt  
uitgedaagd weer aan het werk te gaan en maakt kennis met kunstuitingen van andere leden.  
Ook de professionele kunstenaars die verbonden zijn aan de Tilburgse Kunstkring doen mee.  
Door meerdere rondes te organiseren, kunnen de deelnemers in het bezit komen van  
meerdere werkjes: het begin van een kunstverzameling op klein formaat! 
Kennelijk weet het project de leden te inspireren want er zijn al vele werkjes binnen! Voor het 
bekijken van de online expositie, zie : tilburgsekunstkring.nl/exposities/Pak-je-Kunst-Kring 
Het project is geïnspireerd door Pakje Kunst, een initiatief van Ro-Nalt Schrauwen dat gestart is 
in Tilburg. Inmiddels is Pakje Kunst verspreid over heel Nederland. In 33 steden en dorpen is het 
mogelijk om een pakje kunst te trekken uit een oude sigarettenautomaat. De kleine kunstwerkjes 
zijn gemaakt door professionele kunstenaars uit de regio. In Tilburg zijn er verschillende 
automaten te vinden maar in deze tijd kan men ook online bestellen. Zie : www.pakjekunst.com

(Zie ook het artikel over Ro-Nalt Schrauwen en Pakje Kunst in de WTON, editie december 
2016, pagina 7, downloaden via : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton Onderaan op deze 
website-WTON-pagina staan de edities van het eerste jaar wijkkrant Tilburg Oud-Noord.)

Pak-Je-Kunst-Kring! 

De wens om het Hasseltplein tot beschermd stads- 
gezicht te verklaren leeft al veel langer, maar is  
actueel geworden door nieuwe plannen in de 
directe omgeving. Hierdoor komt dit kwetsbare 
gebied, dat al tientallen jaren in de verdrukking is, 
nóg meer onder druk te staan. 

De nieuwe plannen om hotel De Postelse Hoeve te  
verbouwen tot een studentenverblijf heeft tot 
een groeiende bezorgdheid geleid in de stad. Een 
voorbeeld daarvan is een motie die door het CDA 
in de gemeenteraad van Tilburg is ingediend. De 
petitie staat overigens los van dit initiatief. De drie 
organisaties wilden hiermee de Tilburgers in de 
gelegenheid stellen hun mening over het Hasseltplein 
als beschermd stadsgezicht kenbaar te maken en zijn 
blij met het resultaat van 2601 ondertekeningen.

Voorjaarswandelingen van de Stadsgidserij

Zondag 25 april, 13.00 uur. Tivoliwandeling. 
Start: Popcentrum 013.
Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl
Een wandeling die zijn naam dankt aan villa 
Tivoli, die eens als toonbeeld van rijkdom uit  
de 19e eeuw een plaatsje in Tilburg kreeg 
toebedeeld. 

Zondag 2 mei 13.00 uur. Mariawandeling. 
Start: in het kapelletje OLV ter Nood.
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Een binnenstadwandeling langs zo’n vijfhonderd 
devotietegels met daarop voornamelijk “Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand”. 
Deze tegels zijn veelal aangebracht om 
bescherming te bieden aan huis en have. 
 

Zondag 9 mei, 13.00 uur. Herdenken en Vieren. 
Start: Vrijheidspark.  
Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl
Een wandeling bij het Vrijheidspark gelegen 
aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie 
gelegenheid om eens mee te gaan op een 
route die vanuit deze tuin start en vervolgens 
langs plekken voert die stuk voor stuk op 
een andere wijze een relatie leggen met 
Tilburg en de Tweede Wereldoorlog.
 

Zondag 16 mei, 13.00 uur. Fatimawandeling. 
Start: Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 
Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Fatima, de eerste nieuwbouwwijk van Tilburg 
na de Tweede Wereldoorlog. Een afsplitsing 
van Broekhoven 1. Een wijk waar de pastoor de 
scepter zwaaide en veel nieuwe ontwikkelingen 
gestalte kregen. Een wijk waar de bekende 
architect Bedaux menig bouwwerk ontwikkeld 
heeft en, niet te vergeten, waar de alom 
bekende AaBe fabrieken hun plek hadden.

Zondag 4 april, 13.00 uur. Hasseltwandeling. 
Start: Wijkcentrum De  Poorten, Hasseltstraat. 
Inschrijven : paans@stadsgidserij.nl
Wie Hasselt zegt, zegt natuurlijk Hasseltse 
Kapel, maar er ligt veel meer geschiedenis voor 
het oprapen in deze heel oude herdgang van 
Tilburg. Daar in het voormalige noordwesten 
van de stad stond immers niet voor niets het  
Kasteel van Tilburg, omringd door de 
Kasteelsche Bossen. Een wandeling voor ieder 
die benieuwd is naar al dat spannends en 
moois van het Hasselts verleden, maar ook 
naar wat de wijk anno 2021 te bieden heeft.  

Zondag 11 april, 13.00 uur. Korvelwandeling. 
Start: Korvelse Kerk aan de Korvelseweg.  
Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl
“Corvel” wordt al in 1418 genoemd. In 
1430 spreekt men over de “heertganck 
van Corvel” en in 1440 over “Corvel aan 
den Berkdijk”. Tot deze oude herdgang 
behoren ook het Laar en de Poel.  Het 
Korvelplein is het voornaamste plein van 
dit gebied, waarin vroeger boerderijen en 
textielfabrikanten de werkverschaffers waren.
 

Zondag 18 april, 13.00 uur. Goirkewandeling. 
Start: bij het Textielmuseum. 
Inschrijven : giesbers@stadsgidserij.nl
Een wandeling door het Goirke brengt een rijk 
verleden tot leven. De voormalige textielwijk, 
waar de zweetdruppels van de arbeiders 
inmiddels zijn weggespoeld. We starten 
bij het TextielMuseum aan de Goirkestraat 
en de wol loopt als een (gesponnen) draad 
door deze wandeling met o.a. een prachtige 
kerk en het Norbertijnenpoortje. 

Deelname aan de wandelingen van de Stadsgidserij is alleen op basis van inschrijving 
door een mail te sturen naar de gids van de wandeling of telefonisch : 06 48 26 27 11. 
Kosten € 5,00 p.p. per wandeling.

Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming van het kabinet inzake 
COVID-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden. De maximale groepsgrootte is 12 
personen. We respecteren de anderhalvemeternorm en ingeval van verkoudheidsklachten ver-
zoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

De petitie om het historisch Hasseltplein tot beschermd stads-
gezicht te verklaren heeft 2601 ondertekeningen gekregen. De 
petitie is een initiatief van drie belanghebbende organisaties: 
Vereniging leefbaarheid Hasseltplein, Stichting Behoud 
Frankische Driehoek Hasseltplein en Stichting tot Beheer van 
de Hasseltse Kapel.  Vrijwel direct nadat de petitie beschikbaar 
was gekomen, waren er al tientallen ondertekenaars. 

Veel ondertekeningen Petitie ‘Hasseltplein beschermd stadsgezicht’

Kunst op klein formaat waardoor je wordt verrast. 
Gemaakt door: Tonneke Goossens

Hasselt, ongeveer 1930: de aanleg 
van de tramverbinding tussen Tilburg, 
Dongen en Waalwijk. Liep door de 
Hasseltstraat. Café het Tramstation op 
Het Wilhelminapark is een halte.

De Hasseltse Kapel op het Hasseltplein.
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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 
 

 

 

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

Thuis in 
Theresia

www.wijktheresia.nl

Theresia-platform als 
APP op uw 

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

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

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

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

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

op het digitale wijkplatform!

e 

en 

Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van 

Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners, 

-verbinders, -professionals en andere wijk-belang-

hebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze 

met elkaar in contact te brengen en te 

houden: iedereen kan aanhaken. 

U dus ook!

1

2

3

 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 86 00

Bekijk ook onze Facebookpagina: 

facebook.com/Paduatilburg

 de Wever

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:

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

 Maaltijdvrijwilligers die mee willen  
helpen bij de avondmaaltijd. 
Van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Een zekere mate van zelfstandigheid
en sociale vaardigheden zijn voor dit

vrijwilligerswerk wel gevraagd.
Dagen en uren in overleg met onze

vrijwilligerscoördinator.

Wilt u meer informatie over 
de vrijwilligersfuncties bij 

Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen? 
Graag contact opnemen met 

vrijwilligerscoördinator Anke Verdijk: 

013 549 26 00
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Woonzorgcentrum  
Den Herdgang 

 

Berlagehof 60 
5041 JS Tilburg 
013 583 18 00 

 

Openingstijden restaurant  
Vanaf 9.30 uur koffie drinken 
Warme maaltijd:  
12.00 - 13.30 uur en/of 
17.00 - 17.45 uur 
 
Ruimte huren? 
Informeer naar de mogelijkheden: 
013 583 18 55 
 

Facebook 
Wij zijn actief op Facebook en posten 
daar geregeld een leuke post. Wij zouden 
het leuk vinden als u ons wil volgen! Zo 
blijft u ook op de hoogte van het wel en 
wee van Den Herdgang. 
  

Like onze Facebookpagina: 
fb.com/denherdgang  
 
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 
gebracht worden, stuur dan een e-mail. 
Uiteraard worden mensen die al in het 
bezit zijn van een welzijnspakket hier 
automatisch van op de hoogte gebracht. 
Meer informatie bij Claudi: 
c.olieslagers@dewever.nl  
 
 
 
 

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 dit ook telefonisch toe te 
lichten.  
 

Bezorging eten 
Wist u dat onze horecamedewerkers 
dagelijks bij ongeveer 30 eetgasten een 
maaltijd bezorgd? 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 wilt 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 bezorgservice, neem dan contact op 
met John of Angelique:  
tel. 013 583 18 55. 
 
Als het restaurant weer open mag, 
worden uiteraard onze eetgasten hier als 
eerste van op de hoogte gebracht.  
 
 
   
 

 

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 

 
 

  

 

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 een 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

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

Door: Jacques van der Borght 

In de vorige editie stond deel 1 van het verhaal van Jacques. Over Maria Goretti, het meisje 
dat op elfjarige leeftijd werd vermoord en later werd heiligverklaard; over de vrouw in Jacques'  
leven die naar haar is vernoemd, en over de wonderlijke wijze waarop zij daarna weer met  
Maria Goretti’s verhaal geconfronteerd worden.

Italië
Met de kinderen vieren we altijd vakantie in Frankrijk, we kennen het land, de mores  
en spreken de taal. Frankrijk is een tweede thuis voor ons. Mijn Maria Goretti wil  
echter ook graag eens naar Italië. Ik heb altijd gezegd dat ik dan de taal wil kunnen  
spreken. Belofte maakt schuld: in de winter van 2005/2006 volg ik samen met een  
vriend een cursus bij Delialberta Giovanelli uit Milaan. Zij leert ons de basisbeginselen  
van het Italiaans en vertelt over het land en de gewoonten.
In 2006 hangen we ons caravannetje achter de auto en rijden naar Italië. We kamperen  
in Toscane en bezoeken Luca (Puccini), Pisa (toren) en Siena (palio). Van daaruit rijden  
we naar Rome en kamperen aan de Tiber. Met het openbaar vervoer verkennen we  
de stad (Colosseum, Pantheon, Spaanse trappen). Vaticaanstad imponeert door de 
afmetingen. De Sixtijnse kapel is een deceptie. De looproute door het Vaticaans  
Museum is zo lang dat we helemaal kapot zijn tegen de tijd dat we daar arriveren.  
We snakken naar een verfrissing en hebben Michelangelo snel achter ons gelaten. We  
storen ons aan de onvoorstelbare, haast obscene rijkdom van de katholieke kerk; die  
verhoudt zich slecht tot het God-is-liefde-ideaal. 

Naar Maria Goretti!
We rijden van Rome naar het oosten en steken de Apennijnen over. Aangekomen bij de 
Adriatische kust rijden we noordwaarts, richting Ancona, waar we in de omgeving onze 
caravan neerzetten. De reden waarom we hier zijn, is Corinaldo enkele kilometers 
verderop. Het geboortehuis van Maria Goretti is hier te vinden. Een boerderijtje waar  
van de stal een kapelletje is gemaakt. Buitenlangs gaat een trap naar de eerste 
verdieping waar het gezin woonde. Er is helemaal niemand en we neuzen wat rond 
in het eenvoudige huisje. We horen de zware motor van een touringcar en even later 
is er volop bedrijvigheid onder ons. Het klinkt alsof er gebeden wordt, waarbij steeds 
een priester iets voorbidt waarop de gelovigen reageren. Even later is het afgelopen 
en zien we door het venster de bedevaartgangers terug naar de bus lopen. 

Wij dalen de trap af en gaan het kapelletje in. Daar is de priester nog aanwezig. Op mijn  
aansporing loopt mijn liefste naar hem toe en zegt: “Buongiorno padre, sono Olandese e 
mi chiamo Maria Goretti” (Goedemorgen pater, ik ben Hollandse en heet Maria Goretti). 
Ze toont haar paspoort. En ineens is deze mevrouw geen toerist meer maar iemand die 
hier hoort. Het gezicht van de priester breekt open en hij omhelst haar innig en uitbundig. 
Hij vertelt van alles in rap Italiaans waar wij niks van begrijpen. Hij stopt mij Maria Goretti 
bidprentjes toe om vervolgens afscheid te nemen, hij moet met de bus mee. Het vestingstadje 
Corinaldo even verderop ademt uitbundig Maria Goretti; een soort Lourdes maar dan anders. 
Ons bezoek aan het geboortehuis Maria Goretti was het hoogtepunt van deze vakantie. 
 

Lees in de volgende wijkkrant deel 3 (slot) van Maria Goretti in de Lindehoeve.

Het Spoorpark ontvangt al sinds de opening veel 
bezoekers, en niet alleen uit Tilburg. Tja, en dan loop je 
rond in het Spoorpark en wil je eigenlijk wel eens weten 
hoe het is ontstaan. Die vraag wordt nu beantwoord met 
een nieuw informatiebord bij Spoorpark-ingang Oost. 

Op diverse plekken zie je nog meer kleine infobordjes. 
Bijvoorbeeld op de locaties van de parkpartners, 
met een korte tekst over deze initiatieven. Leuk om 
eens een rondje te lopen. Bij de druk bezochte Urban 
Sport Area staan weer 
duidelijke borden met 
de regels; de sporters 
wordt gevraagd zich 
hieraan te houden. 
Handig is de verwijzing 
bij de kiosk waar de 
openbare toiletruimte 
zich bevindt. En ja, de 
bordjes zijn hufterproof! 

Oproep! 
Gooi je afval in de afbak!

Weer naar buiten, elkaar ontmoeten met dat heerlijke  
weer. Daar heb je het Spoorpark voor! Sinds begin 
maart zijn door het hele park nieuwe afvalbakken 
geplaatst. Heb jij ze al gezien? Naast de bakken voor  
PMD en Rest hebben we nu ook speciaal bakken voor  
pizzadozen. Dus hierbij een oproep aan iedereen, aan  
elke bezoeker van het park: ruim je eigen afval op, gooi  
het in de afvalbak!
Laten we met elkaar zorgdragen voor deze fijne plek.

Maria Goretti in de Lindehoeve, deel 2

Spoorpark plaatst informatieborden!

Heb je het bordje op het 
taludpad al gezien? 

Wist u dat:
 Î we altijd vrijwilligers 

kunnen gebruiken en dat er 
heel veel mogelijkheden zijn? 

 Î oude tijdschriften (niet 
te oud) bij ons nog graag een 
keer gelezen worden? 

 Î we op zoek zijn naar 
langspeelplaten, omdat we 
heel graag een plaatje  
draaien in de huiskamers? 

 Î u voor € 10,00 euro  
per jaar “tientjeslid” bent bij 
Vrienden van Den Herdgang  
en dat u dan op uw verjaardag 
‘ouderwetse’ post krijgt? 

 Î  we graag met onze 
bewoners gaan wandelen en 
dat helpende handen daarbij 
meer dan fijn zijn?  
 
Meer informatie: 
c.olieslagers@dewever.nl
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Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul, Jaap en Natascha van 
de gemeente. Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

GEMEENTENIEUWS

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

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

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

Ontwikkelingen in de Spoorzone
De ontwikkelingen in de Spoorzone staan niet stil. Verschillende projecten worden zichtbaar, zoals de 
Brabander en MindLabs. 

Renovatie Hall of Fame  
De monumentale Hal 90, waarin de Hall of Fame zit, is in slechte staat. Een grondige verbouwing is noodzakelijk 
om dit industrieel erfgoed in de Spoorzone te behouden. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban 
skatepark met skatecafé, een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewer-
kers. Samen met de Hall of Fame is gewerkt aan het plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp. Ook de 
gebouwen rond de binnentuin worden opgeknapt. 

MindLabs opent begin 2022 
Na de komst van de LocHal en Plan-T is de komst van MindLabs de volgende mijlpaal in de Spoorzone. De 
nieuwbouw rondom de stalen spanten van de voormalige Hal 70 wordt zichtbaar. Het pand past bij de uitstra-
ling en de ambities van de Spoorzone. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaan in het nieuwe gebouw samen-
werken onder de vereniging MindLabs. Begin 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik 
genomen. 

Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm
De nieuwe fietsenstalling aan de zuidkant van station Tilburg begint vorm te krijgen. De stalling biedt straks 
plaats aan zo’n 3250 fietsen. Net als de stalling aan de noordzijde is deze ontworpen door architectenbureau 
Cepezed. Die heeft bij het ontwerp gekozen voor zwarte staalprofielen met grote glaspanelen. Dat maakt de 
stallingen uitnodigend en draagt samen met goede verlichting bij aan een veilige omgeving. Net als het dak aan 
de noordkant krijgt ook de stalling aan de zuidkant een dak dat is begroeid met sedum. Eind 2021 zal de stalling 
klaar zijn.

Parkeergarage Zwijsen
Op het Zwijsenterrein, tussen het UWV en de polygonale loods, wordt langs het spoor een parkeergarage ge-
bouwd. De garage krijgt circa 800 plekken en is naar verwachting in 2022 gereed. 

Kijk voor de meest actuele informatie uit de Spoorzone en een indruk van de toekomstige ontwikkelingen op 
de website spoorzonetilburg.nl. 

De nieuwe Hall of Fame. Ontwerp van Aerde Borgert Architecten.

Deelscooters
Het delen van vervoersmiddelen 
draagt bij een gezonde en be-
reikbare stad. Ook vermindert 
het autobezit en dat geeft lucht 
aan onze openbare ruimte. In 
Tilburg kun je gebruikmaken van 
deelauto’s, deelfietsen en deel-
scooters. Vooral de deelscooters 
kom je vaak tegen in de wijk.  

Via GO Sharing kun je tegen 
betaling gebruikmaken van een 
elektrische scooter. Deze groene 
scooters zijn 24 uur per dag, 
7 dagen per week te gebruiken 
door iedereen met een geldig 
rijbewijs. Gebruikers kunnen de 
scooter na registratie gebruiken 
en ook weer achterlaten op 
iedere willekeurige plek binnen 

het servicegebied. Dat maakt het 
makkelijk om de auto eens te 
laten staan en te reizen met een 
scooter. 

Regels 
Voor deelscooters gelden 
dezelfde verkeersregels als voor 
reguliere scooters. De scooters 
mogen overal worden weg-
gezet, binnen de regels van de 
wegen verkeerswet. Maar ze 
mogen daarbij geen overlast 
veroorzaken. Om overlast door 
scooters tegen te gaan, zijn er  
extra scooterparkeervakken rond 
het centrum. Daarnaast zijn er 
handhavingsacties op foutief 
geparkeerde scooters en onveilig 
rijgedrag. Ook heeft de gemeen-
te met GO Sharing afgesproken 
dat gebruikers die overlast 
bezorgen worden uitgesloten 

van het gebruik van de scooters. 
Als de gemeente merkt dat er 
veel overlast wordt ervaren 
van de deelscooters, worden er 
nieuwe afspraken gemaakt met 
GO Sharing.

Voor het melden van overlast 
verwijzen wij naar de contact-
pagina op go-sharing.nl.
Meer informatie over vervoer-
delen staat op www.tilburg.nl/
actueel/vervoer-delen

Eenzaamheid
De gemeente Tilburg werkt 
samen met inwoners, vrijwil-
ligers en professionals aan een 
stad met minder eenzame men-
sen. Iedereen kan iets doen. 
Dat eerste telefoontje plegen, 
een praatje maken met de buur-
vrouw of vrijwilligerswerk gaan 
doen. Het kan zo groot of klein 
als u zelf wil. 

Eenzaamheid is een groeiend 
probleem in Tilburg. We wil-
len - samen met partners - de 
eenzaamheid verminderen, met 
specifieke aandacht voor oude-
ren en jongeren. Daarom zijn we 
in 2019 gestart met het vormen 
van de ‘Coalitie tegen Eenzaam-
heid Tilburg’. In februari 2020 
heeft een conferentie plaats-
gevonden voor 400 bezoekers, 
wat diverse plannen opleverde. 
Sindsdien is door corona de 
noodzaak voor deze aanpak nog 
groter geworden. 

In het najaar van 2020 is een 
week tegen eenzaamheid 
georganiseerd. 

De Coalitie tegen Eenzaamheid 
Tilburg wil in 2021 nog meer 
inzetten op het voorkomen en 
verzachten van de gevolgen van 
de corona-situatie. Organisaties 
en vrijwilligers worden opgeroe-
pen om ook mee te doen en hun 
activiteiten die eenzaamheid 
tegengaan te melden op 
www.t-helpt.nl. Hier kunt u ook 
vinden wat we allemaal al doen 
om eenzaamheid tegen te gaan. 

Bent u of kent u iemand die 
weleens eenzaam is? Of wilt u 
iets doen tegen eenzaamheid in 
Tilburg? Iedere inwoner, organi-
satie of bedrijf kan meedoen aan 
de Coalitie tegen Eenzaamheid. 
Wie dat wil, kan zich melden via 
het e-mailadres:
ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook 
vragen, tips, verhalen en ideeën 
over eenzaamheid kunt u mailen. 

Save the date!
Na een grondige renovatie is het Stadhuis van Tilburg klaar voor de toe-
komst. Daarnaast viert de stad haar verjaardag: op 18 april heeft Tilburg 
212 jaar stadsrechten. Dubbel reden voor een digitaal feest, uitgezonden 
vanuit het Stadhuis op zondag 18 april, van 11:00 uur tot 12: 00 uur.
Hou de website en social media van de gemeente in de gaten voor meer 
informatie.

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

GEMEENTENIEUWS

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

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

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

Ontwikkelingen in de Spoorzone
De ontwikkelingen in de Spoorzone staan niet stil. Verschillende projecten worden zichtbaar, zoals de 
Brabander en MindLabs. 

Renovatie Hall of Fame  
De monumentale Hal 90, waarin de Hall of Fame zit, is in slechte staat. Een grondige verbouwing is noodzakelijk 
om dit industrieel erfgoed in de Spoorzone te behouden. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban 
skatepark met skatecafé, een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewer-
kers. Samen met de Hall of Fame is gewerkt aan het plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp. Ook de 
gebouwen rond de binnentuin worden opgeknapt. 

MindLabs opent begin 2022 
Na de komst van de LocHal en Plan-T is de komst van MindLabs de volgende mijlpaal in de Spoorzone. De 
nieuwbouw rondom de stalen spanten van de voormalige Hal 70 wordt zichtbaar. Het pand past bij de uitstra-
ling en de ambities van de Spoorzone. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaan in het nieuwe gebouw samen-
werken onder de vereniging MindLabs. Begin 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik 
genomen. 

Nieuwe fietsenstalling krijgt vorm
De nieuwe fietsenstalling aan de zuidkant van station Tilburg begint vorm te krijgen. De stalling biedt straks 
plaats aan zo’n 3250 fietsen. Net als de stalling aan de noordzijde is deze ontworpen door architectenbureau 
Cepezed. Die heeft bij het ontwerp gekozen voor zwarte staalprofielen met grote glaspanelen. Dat maakt de 
stallingen uitnodigend en draagt samen met goede verlichting bij aan een veilige omgeving. Net als het dak aan 
de noordkant krijgt ook de stalling aan de zuidkant een dak dat is begroeid met sedum. Eind 2021 zal de stalling 
klaar zijn.

Parkeergarage Zwijsen
Op het Zwijsenterrein, tussen het UWV en de polygonale loods, wordt langs het spoor een parkeergarage ge-
bouwd. De garage krijgt circa 800 plekken en is naar verwachting in 2022 gereed. 

Kijk voor de meest actuele informatie uit de Spoorzone en een indruk van de toekomstige ontwikkelingen op 
de website spoorzonetilburg.nl. 

De nieuwe Hall of Fame. Ontwerp van Aerde Borgert Architecten.

Deelscooters
Het delen van vervoersmiddelen 
draagt bij een gezonde en be-
reikbare stad. Ook vermindert 
het autobezit en dat geeft lucht 
aan onze openbare ruimte. In 
Tilburg kun je gebruikmaken van 
deelauto’s, deelfietsen en deel-
scooters. Vooral de deelscooters 
kom je vaak tegen in de wijk.  

Via GO Sharing kun je tegen 
betaling gebruikmaken van een 
elektrische scooter. Deze groene 
scooters zijn 24 uur per dag, 
7 dagen per week te gebruiken 
door iedereen met een geldig 
rijbewijs. Gebruikers kunnen de 
scooter na registratie gebruiken 
en ook weer achterlaten op 
iedere willekeurige plek binnen 

het servicegebied. Dat maakt het 
makkelijk om de auto eens te 
laten staan en te reizen met een 
scooter. 

Regels 
Voor deelscooters gelden 
dezelfde verkeersregels als voor 
reguliere scooters. De scooters 
mogen overal worden weg-
gezet, binnen de regels van de 
wegen verkeerswet. Maar ze 
mogen daarbij geen overlast 
veroorzaken. Om overlast door 
scooters tegen te gaan, zijn er  
extra scooterparkeervakken rond 
het centrum. Daarnaast zijn er 
handhavingsacties op foutief 
geparkeerde scooters en onveilig 
rijgedrag. Ook heeft de gemeen-
te met GO Sharing afgesproken 
dat gebruikers die overlast 
bezorgen worden uitgesloten 

van het gebruik van de scooters. 
Als de gemeente merkt dat er 
veel overlast wordt ervaren 
van de deelscooters, worden er 
nieuwe afspraken gemaakt met 
GO Sharing.

Voor het melden van overlast 
verwijzen wij naar de contact-
pagina op go-sharing.nl.
Meer informatie over vervoer-
delen staat op www.tilburg.nl/
actueel/vervoer-delen

Eenzaamheid
De gemeente Tilburg werkt 
samen met inwoners, vrijwil-
ligers en professionals aan een 
stad met minder eenzame men-
sen. Iedereen kan iets doen. 
Dat eerste telefoontje plegen, 
een praatje maken met de buur-
vrouw of vrijwilligerswerk gaan 
doen. Het kan zo groot of klein 
als u zelf wil. 

Eenzaamheid is een groeiend 
probleem in Tilburg. We wil-
len - samen met partners - de 
eenzaamheid verminderen, met 
specifieke aandacht voor oude-
ren en jongeren. Daarom zijn we 
in 2019 gestart met het vormen 
van de ‘Coalitie tegen Eenzaam-
heid Tilburg’. In februari 2020 
heeft een conferentie plaats-
gevonden voor 400 bezoekers, 
wat diverse plannen opleverde. 
Sindsdien is door corona de 
noodzaak voor deze aanpak nog 
groter geworden. 

In het najaar van 2020 is een 
week tegen eenzaamheid 
georganiseerd. 

De Coalitie tegen Eenzaamheid 
Tilburg wil in 2021 nog meer 
inzetten op het voorkomen en 
verzachten van de gevolgen van 
de corona-situatie. Organisaties 
en vrijwilligers worden opgeroe-
pen om ook mee te doen en hun 
activiteiten die eenzaamheid 
tegengaan te melden op 
www.t-helpt.nl. Hier kunt u ook 
vinden wat we allemaal al doen 
om eenzaamheid tegen te gaan. 

Bent u of kent u iemand die 
weleens eenzaam is? Of wilt u 
iets doen tegen eenzaamheid in 
Tilburg? Iedere inwoner, organi-
satie of bedrijf kan meedoen aan 
de Coalitie tegen Eenzaamheid. 
Wie dat wil, kan zich melden via 
het e-mailadres:
ontmoet-elkaar@tilburg.nl. Ook 
vragen, tips, verhalen en ideeën 
over eenzaamheid kunt u mailen. 

Save the date!
Na een grondige renovatie is het Stadhuis van Tilburg klaar voor de toe-
komst. Daarnaast viert de stad haar verjaardag: op 18 april heeft Tilburg 
212 jaar stadsrechten. Dubbel reden voor een digitaal feest, uitgezonden 
vanuit het Stadhuis op zondag 18 april, van 11:00 uur tot 12:00 uur.
Hou de website en social media van de gemeente in de gaten voor meer 
informatie.
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Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam 

is Colinda van Domburg. Ik ben 52 jaar, 

getrouwd en heb een zoon. Ik werk sinds 

kort in de wijken Loven en Groeseind/

Hoefstraat. Je vindt me in Wijkcentrum 

De Baselaer en De Wissel als sociaal wer-

ker, waar ik de taken overneem van Bil-

jana. 

Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan en sta 

je graag te woord bij vragen over:

• Wonen, bijvoorbeeld informatie over 

veilig wonen en verhuizen

• Vervoer

• Zorg, hulp en ondersteuning

• Financiën

• Meedenken over activiteiten, ontmoe-

ting en zingeving

In verband met corona mag je bellen voor 

het maken van een afspraak. Op maandag 

en dinsdag ben ik te vinden in wijkcentrum 

De Baselaer en donderdagochtend bij 

buurthuis De Wissel.

Bel naar 06 519 91 952 

of stuur een mail naar 

colindavandomburg@contourdetwern.nl.

Al jaar en dag komt een oudere meneer, 

laten we hem Piet noemen, bij Het Spoor. 

Piet heeft verder niemand, behalve zijn 

hond. Voor corona kwam Piet iedere 

ochtend en iedere middag een uurtje 

kletsen. Het beheer in Het Spoor kent 

hem als geen ander en heeft zijn kopje 

koffie dan al klaar staan. Hij brengt re-

gelmatig iets lekkers voor hen mee. 

Piet is een zachtaardige, lieve man die 

een praatje en af en toe een uurtje biljart 

heel belangrijk vindt. 

Tot maart, toen Nederland in lockdown 

ging. Piet hoorde dat het wijkcentrum 

dicht zou gaan en de vertwijfeling stond 

in zijn ogen. Het was zijn enige vertier. 

Toen onze beheerder hoorde dat zijn 

hondje ook nog eens overleden was, be-

naderde hij mij. 

Wij besloten dat Piet, ondanks de sluiting, 

op afspraak mocht komen. Toen wij hem 

dat vertelden, stonden de tranen in zijn 

ogen. “Mag dat dan?”, vroeg hij,  

“Ik heb mijn contact alleen nog bij jullie. 

Ik ben zo blij!”. Vanaf dat moment zien 

we hem iedere ochtend en middag in ons 

wijkcentrum. 

Afgelopen maandag kwam hij weer en gaf 

4 bokkenpoten aan de beheerder. “Voor 

jullie. Lekker voor bij de koffie!”. Mooi dat 

we met kleine dingen iemand zo gelukkig 

kunnen maken. Daar doen we het voor!

Jannie Haverkamp, sociaal werker 

janniehaverkamp@contourdetwern.nl

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

Sociaal werk in coronatijd, het gaat alle-

maal net wat anders. Wat ik merk is dat 

er meer vragen zijn rondom regelingen. 

Denk aan aanvragen voor bijzondere bij-

stand, vragen over brieven van de belas-

tingdienst, waar heb je recht op en wat 

zijn je plichten? 

Het is een ingewikkelde wirwar waar je 

soms je weg in moet vinden. Helemaal 

voor mensen die de taal nog niet vol-

doende spreken. Hoe kunnen mensen 

die de taal amper spreken ‘ons systeem’ 

ooit begrijpen? Dat geldt ook voor men-

sen met Nederlands als moedertaal. 

Een brief van de belasting blijft soms 

een moeilijke puzzel. Nu er minder tijd 

is voor activiteiten en ontmoeting, lijken 

individuele vragen te groeien en neem 

ik daar meer ruimte voor. Ik spreek af in 

het wijkcentrum. Als dat niet kan dan ga 

ik op huisbezoek. 

Gelukkig heb ik fijne collega’s en nog 

belangrijker, fantastische vrijwilligers 

die iedere week weer klaar staan om 

een vast clubje te ontvangen. Nu veel 

dingen niet kunnen, zie ik toch mensen 

elkaar helpen. Mensen kijken naar elkaar 

om. Ik ben onder de indruk van wat ik 

mensen zie doen en ondernemen. Zoals 

een bezoeker die even langs gaat bij een 

andere bezoeker om te vragen hoe het 

met haar gaat. En een wijkbewoner die 

een buurvrouw in nood helpt door haar 

naar de huisartsenpost te brengen. En 

een vrijwilliger die een andere vrijwilli-

ger helpt met haar cv en voorbereiding 

op sollicitaties. 

Mooie mensen inTilburg! 

Leila Hermus Abosalama, 

buurtondersteuner 

Kasteel- en Nassaubuurt in Oud Noord. 

Te bereiken via email: 

leilahermus@contourdetwern.nl

ContourdeTwern

Hoe je iemand 
gelukkig kunt maken...

Hoi! Ik ben Colinda

Oud-Noord

Sociaal werk in 
coronatijd

20210308 wijkkrant Oud Noord.indd   1 15-3-2021   13:30:39
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Lotgenotencontact 
Het uitwisselen van ervaringen en gevoelens 
met iemand in een vergelijkbare situatie kan 
erg helpend en tot steun zijn. Het delen van 
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 
je lastig, wat helpt jou? Waar haal je energie 
uit? De erkenning en herkenning die je bij 
lotgenoten mag vinden is onvervangbaar.

lotgenotencontact mannen met kanker: 
twee maal per maand vindt de bijeenkomst 
plaats, uitsluitend voor mannen die met 
kanker te maken hebben, of hebben gehad. 
De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 
1 april om 13.30 uur.  

Destijds kregen ze meteen al een vraag vanuit 
de Universiteit van Tilburg, Tilburg University. 
Of de Postelse Hoeve studenten die vanuit de 
hele wereld naar Tilburg komen om een jaar te 
studeren aan de TU, onderdak kon verlenen.
Deze buitenlandse studenten vallen vaak buiten 
de boot bij de woningbouwverenigingen voor 
studenten, omdat zij voor een korte periode 
naar Nederland komen om te studeren. Over- 
nachten in een auto was voor deze studenten  
geen uitzondering. Op dat moment was de 
Postelse Hoeve echter niet ingericht op  
deze hulpvraag.

In de tussentijd is de situatie veranderd. De 
coronapandemie heeft iedereen getroffen, en  
heeft ook gevolgen gehad voor de hotel-/
horeca-inkomsten van De Postelse Hoeve. Er is  
met zorg naar een andere bestemming gezocht  
voor het complex, met oog en respect voor de  
devotie- en gebedsplaats Hasseltse Kapel aan  
het Hasseltplein. Verschillende opties kwamen  
voorbij en deze zijn zorgvuldig afgewogen. 
Spoedeisend tijdelijk verblijf (daklozen) en 

iets meer dan vier jaar geleden (augustus 2016) heeft het echtpaar rob en Janny Zoontjens de Postelse Hoeve overgenomen van de toenmalige eigenaar. Er was een grote markt voor 
de 35 traditionele kamers en de kwaliteitshoreca. Persoonlijk hadden ze al veel verbondenheid met het horecacomplex aan de Dr. Deelenlaan. Het voelde als ‘thuiskomen’. De opa van 
rob is aan het Hasseltplein geboren en Janny's ouders hebben hun trouwfeest gevierd in De Postelse Hoeve. Janny zit in het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel.

arbeidsmigranten-huisvestiging vond het echt- 
paar niet geschikt voor de omgeving. Apparte- 
menten voor ouderen leek een goed idee, maar  
daar is een behoorlijke verbouwing en hoog-
bouw voor nodig. En toen bleek studentenhuis-
vestiging de beste optie. Zeker omdat er erg  
veel behoefte aan is om hoog opgeleide tijde-
lijke TU-studenten uit de hele wereld een 
kwalitatief goed onderdak te verlenen. 

Om dit mogelijk te maken wordt de Postelse  
Hoeve verbouwd. Het complex wordt aangepast  
aan de moderne tijd. Vanwege de betrokkenheid  
en het respect voor het Hasseltplein wordt het  
mogelijk gemaakt dat de studenten in een bin-
nentuin kunnen samenkomen en ontspannen. 
De ingang blijft gericht op de Dr. Deelenlaan en  
de Rueckertbaan. Dus het parkeren van de fiets- 
en en woon-studeerverkeer gaat via de toch al  
gebruikte in-/uitgang. Omdat De Postelse Hoeve  
al een lopend bedrijf was met terras en aan-
leveringen van goederen zal er daardoor geen 
extra druk komen op de omgeving. De omgeving  
zal misschien moeten wennen aan de andere 

gebruikers van De Postelse Hoeve, maar ook op 
het Hasseltplein wonen al studenten. Het echt-
paar Zoontjes wil met respect voor de omgeving 
alles in het werk stellen dat er geen overlast 
wordt ervaren. Er worden strenge) huisregels 
gehanteerd, en de overlast voor de buurt zal 
minimaal zijn. De studenten zullen ongetwijfeld 
een bezoek brengen aan het Hasseltplein, dit is 
een openbaar terrein. En over de hele wereld 
zal er gesproken worden over het Hasseltplein 
en zijn kapel en bijvoorbeeld de markt in mei. 

Behoefte aan steun als je getroffen bent door kanker (in je omgeving)?
inloophuis midden-Brabant heeft haar deuren weer geopend. Gelukkig! Uiteraard met inachtneming van de riVm-
maatregelen, maar nog steeds met grote gastvrijheid en speciale aandacht. De behoefte om weer naar het inloophuis 
te kunnen komen is groot onder de gasten die voor de lockdown regelmatig al het inloophuis bezochten. 

Het Inloophuis is een vrijwilligersorganisatie en heeft een regionale functie voor mensen met, en na kanker. Het biedt 
‘informele zorg’ na kanker. Als je getroffen bent door kanker (of iemand in je omgeving) kun je hier namelijk heel laag-
drempelig terecht voor een praatje, steun, tips, lotgenotencontact of momenten van ontspanning. Ook jij bent van harte 
welkom voor een kop koffie en een luisterend oor. Er is weer gestart (met inachtneming van de coronamaatregelen) met diverse workshops, 
zoals schilderen, zendala tekenen, diverse massages, mozaïek, mindfulness, pedicure, art-journaling en lotgenotencontactgroepen. 
Op de website van het Inloophuis vind je altijd het actuele programma  en kun je je inschrijven om deel te nemen.  

lotgenotencontact vrouwen met borstkanker: 
deze ochtenden vinden plaats elke laatste 
woensdag van de maand, op 31 maart en 
28 april, steeds van 10.00 tot 11.30 uur. 

Een soortgelijke lotgenotengroep is er voor 
vrouwen met uitgezaaide borstkanker: elke 2e 
donderdagmiddag van de maand gelegenheid 
tot een ontmoeting, eerstvolgend moment is 
op 8 april en vervolgens 20 mei, van 13.30 
tot 15.00 uur.  

Meer informatie over de Lotgenotencontact-
bijeenkomsten: zie artikel IMB WTON-editie  
februari en website IMB. Meer agendapunten 
IMB: zie WTON-agenda pagina 14.
 

Mocht je vragen hebben, mail of bel gerust of  
schrijf je in via de website. De coördinatrice  
Maryse en alle vrijwilligers hopen je weer snel  
te ontmoeten. Inloophuis Midden-Brabant, 
Wilhelminapark 29, : 013 785 16 81 
: www.inloophuismiddenbrabant.nl  

Gezocht masseur/masseuse voor gasten inloophuis midden-Brabant

De activiteiten in het Inloophuis worden verzorgd door vrijwilligers,  
zo ook de massages. We zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe  
masseur. Zoek jij als masseur vrijwilligerswerk dat veel dankbaarheid en  
voldoening geeft? Mail dan naar : info@inloophuismiddenbrabant.nl

Precies een jaar geleden begonnen bij de 
Bibliotheek LocHal de voorbereidingen voor 
de Kennismakerijrevue Online. Toen de 
locHal haar deuren moest sluiten tijdens 
de eerste lockdown kwam dit initiatief tot 
stand. Om bezoekers in elk geval digitaal 
te verwelkomen in het gebouw. En om 
kennis en verhalen te blijven delen op ook 
andere manieren dan alleen via boeken. 
Tijd om bij te praten met programmamakers 
Eef van Eerdewijk en mark Dekker. 

Waar komt de naam 
KennisMakerijRevue vandaan?
Eef: “De eerste verdieping in de Bibliotheek 
LocHal, tussen het TijdLab en de Stemming-
Makerij in, vormt de KennisMakerij. Voor-
uitlopend op de Bibliotheek LocHal was de  
KennisMakerij van 2014 tot en met 2018 een  
aparte bibliotheekvestiging in de Spoorzone, 
waar geëxperimenteerd werd met de program- 
merende bibliotheek en de daarbij behorende  
podiumfunctie.” 
Mark: “Van die oude locatie werd afscheid 
genomen met een avond vol bijzondere en  
uiteenlopende onderwerpen die de naam  
KennisMakerijRevue droeg. Voor de online  
variant hebben we deze naam nieuw leven  
ingeblazen.” 

Wat is je het meeste bijgebleven 
van het maken van deze reeks?
Mark: “Hoe fantastisch, maar ook een beetje 
dramatisch het was, om in het begin een spreker 
te midden van een lege LocHal te hebben. We  
waren nooit van plan om televisietje te gaan  
spelen, maar om een inhoudelijke reeks te  
maken die mooi in beeld werd gebracht vanuit  
de gedachte om de LocHal, net als de boeken 
van de Afhaalbieb, bij de mensen thuis te krijgen.” 

De Bibliotheek LocHal 
bij je thuis: een jaar later

De Waterbazen van De Lindehoeve

De bewoners en eigenaren van De Lindehoeve, de gerestaureerde en herontwikkelde monumentale stadsboerderij in de  
Oude langstraat, vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp. 
Er liggen 120 zonnepanelen (uit het zicht) op het dak. De  woningen worden verwarmd met warmtepompen, er is een warmte- 
terugwin-systeem en ze zijn optimaal geïsoleerd. 
Voor de waterberging is er een grote groene tuin en een moestuin om de verstening zoveel mogelijk te beperken. De afvoer 
van het hemelwater gaat via een aparte aansluiting op de blauwe ader. De centrale hooischuur heeft geen dakgoten, waardoor 
het water rondom in grindbakken loopt die in de bodem verzonken liggen. De ‘Waterbazen’ hebben een groen dak op de 
fietsenstalling gelegd. Mocht dit toch nog water te veel hebben, dan gaat dat eerst langs een duizendlitervat voordat het afvloeit 
naar de blauwe ader. Samen met de regentonnen is er zo altijd voldoende water voor het besproeien en begieten van planten. 
Heeft u vragen of opmerkingen hierover : delindehoevetilburg@outlook.com 

De Postelse Hoeve wordt hotel voor buitenlandse studenten TU

Rob Zoontjes: Vanwege onze grote betrokkenheid bij het Hasseltplein 
zullen we blijven ondernemen met respect voor de omgeving en met 
minimale overlast voor de naaste bewoners. Is de ervaring en mening 
van de bewoners daarin anders, dan staan we open voor dialoog.
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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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Ondernemers
in de wijk

In 1953 krijgen ze een zoon, Jan junior, en in 1960 een dochtertje:  
Jolanda. Het is een gelukkig gezin dat eenvoudig leeft in de traditie  
van die jaren. Jan werkt hard bij de posterijen en Mien is huisvrouw  
en moeder. 

De kinderen hebben het fijn thuis, het is een warm nest waarin  
iedereen altijd welkom is en mee-eten altijd kan. Mien kookt voor  
een ‘weeshuis’ zoals ze zelf altijd zegt…

Jan en Mien worden later de trotse opa en oma van zeven klein- 
kinderen! Een rol waarin ze zich helemaal storten, want wat is dat  
fijn… Ze zien de kinderen  heel regelmatig. En altijd is het motto:  
aanschuiven maar, er is genoeg!

Dan wordt Mien in 2002 ernstig ziek. Behandelingen volgen, ze knapt 
wat op. Maar ze wordt nooit meer de oude, blijft tobben met haar 
gezondheid. Jan zorgt voor haar met alle liefde die hij voor haar 
heeft, hij leert zelfs koken, zodat hij haar kan verlichten, want hun 
huis moet de zoete inval blijven. Daar geniet Mien ontzettend van.

Maar dan krijgt Jan in 2010 een hartaanval en moet geopereerd 
worden. En als dan in dezelfde maand ook de ziekte van Mien weer  
de kop op steekt, besluiten ze te verhuizen naar een aanleunwoning.  

Zo wordt het 24 mei 2020. Jan en Mien zijn 70 jaar getrouwd, maar 
helaas kan het door de pandemie niet uitgebreid gevierd worden. 
Maar kinderen en kleinkinderen hebben toch wat geregeld: een  
aubade, mooie kaarten en bloemen, een grote taart… Het is toch  

Goed nieuws: bij Feniks starten de komende tijd weer nieuwe  
cursussen voor vrouwen! 
Dit doen we in kleine groepen en bij mooi weer in de buitenlucht. 
Bij ‘Van Vreemd naar Vriendschap’ leer je hoe je zelf de eerste stap 
kunt nemen naar gezellig contact met anderen (ook voor mannen). 
‘Koffietijd’ is een leuke, laagdrempelige manier om andere vrouwen te 
ontmoeten en echt iets voor jezelf te doen. ‘Op Volle Kracht Vooruit!’ 
is hét voortraject naar vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding. 
En bij ‘Opkomen voor Jezelf’ leer je om weerbaar te worden en op te 
komen voor jezelf. Meer info en aanmelden : www.fenikstilburg.nl

wel een feestelijke dag daar bij Jan en Mien.

Op 6 juni gaat Mien ineens zó hard achteruit dat ze opgenomen 
moet worden in het ziekenhuis. En door alle strenge maatregelen 
kan er geen bezoek komen en zéker Jan niet, omdat zijn gezondheid  
natuurlijk ook niet goed is. De kinderen zien ook hun vader hard  
achteruit gaan omdat hij zijn Mien zo mist…. 

Mien overlijdt op 8 juni, alleen, in het ziekenhuis. Als de kinderen  
het gaan vertellen aan Jan zegt hij: zonder Mien vind ik er ook niks  
meer aan… Jan gaat op bed liggen, weigert eten en drinken en  
sterft twee dagen na Mien. 

Ik was bezig met de regeling voor de uitvaart van Mien, toen ik 
gebeld werd door Jolanda dat haar vader ook overleden was. We 
besloten meteen dat het een uitvaart ‘samen’ moest worden.

Op de dag van de uitvaart stonden er twee kisten in het crematorium, 
heel dicht tegen elkaar. De kinderen en kleinkinderen hebben sym-
bolisch een lint aan elkaar doorgegeven waarbij ze een herinnering 
aan Jan en Mien ophaalden, en daarna is het lint door hen door de  
handvaten gevlochten. 

Jan en Mien… samen verbonden, voor altijd.

En daarom is mijn vak zo boeiend… Ook in de coronabeperkingen 
kunnen we door symbolen laten zien hoe nauw we verbonden zijn.

Namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

Samen tot het laatst

 Coronaproof certificaatuitreiking

Eef: “Maar dat is even wel anders dan het 
organiseren van de live evenementen en 
bijeenkomsten van daarvoor. Helemaal door 
het telkens schakelen bij nieuwe maatregelen 
en bijvoorbeeld de aankondiging dat daags 
daarna de bieb weer open zou gaan. Maar ook 
wanneer sprekers in quarantaine moeten.”

Welke online talk zou bij uitstek een kijkers-
tip zijn voor de lezers van de Wijkkrant?
Eef: “Lastig natuurlijk. Bijvoorbeeld de 
aflevering met de Denker des Vaderlands, 
filosoof Daan Rovers, is heel goed. Vooral 
hoe zij omschrijft hoe de coronacrisis een 
brandoefening is voor de klimaatcrisis. Onder 
het mom van ‘we moeten, dus we kunnen’.”
Mark: “En wat ook leuk is: onlangs hebben 
we een aantal afleveringen gebundeld in de 
GeluksRevue, ter gelegenheid van de Dutch 
Happiness Week. Sowieso een goede om 
te kijken als je nooit eerder hebt gekeken 
is aflevering 17, de seizoensafsluiter. Met 
daarin een terugblik op andere afleveringen 
én met interviews met wethouder Marcelle 
Hendrickx over cultuur, en oud-presentator 
en schrijver Dennis Storm over klimaat.”

Gaan jullie door met de 
KennisMakerijRevue?
Mark: “Jazeker, we zijn alweer volop bezig. 
Na twee seizoenen vorig jaar, smeren we het 
derde seizoen uit over 2021 en haken we aan 
bij actualiteiten, themadagen of -weken én 
programmalijnen van de KennisMakerij en 
StemmingMakerij in de Bibliotheek LocHal.
Eef: “Zo hadden we een talk over straatpoëzie 
ter gelegenheid van de Week van de 
Poëzie, hebben we een aflevering gemaakt 
in aanloop naar de afgelopen landelijke 
verkiezingen en onlangs verscheen de talk 
van schrijver Tommy Wieringa in de week 
dat het eigenlijk Boekenweek zou zijn. Dat 
is eigenlijk ook een goede kijkerstip, zijn 
talk waarin hij zijn gedachten laat gaan over 
een aantal uitdagingen van onze tijd.”

Kies voor jezelf bij FeniksProgrammamakers Eef van Eerdewijk (l) 
en Mark Dekker (r) achter de camera

Door: Monique van Houtum, Uitvaartleidster

Dit is het verhaal van Jan en mien. Zij leerden elkaar kennen in 1945, aan het einde van de oorlog. Jan was achttien en mien was  
zestien jaar oud. Ze werden verliefd, verloofden zich na twee jaar en op 24 mei 1950 zijn ze getrouwd.

De Postelse Hoeve grenzend aan de Dr. Deelenlaan 
(links ingang) en Rueckertbaan. Onder: 
de Postelse Hoeve grenzend aan het Hasseltplein



10WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD aPril/mEi 2021

 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
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Heb jij op het moment ergens last van of is er een terugkerende emotie?
• Ga spelen met je emoties! 
• Speel toneel en overdrijf de emotie waar je last van hebt. Maak een tekening van het gevoel of 
   het beeld dat je erbij hebt. 
• Denk niet te veel na, maar schrijf op wat je voelt. Let op dat je niet gaat analyseren. Ga steeds  
   weer terug naar wat je voelt en beschrijf dát.
• Pak een groot karton, (vinger)verf, doe je ogen dicht en gooi je emoties eruit met verf. Voel en reageer.
• Pak een groot stuk klei en druk, sla, wrijf, prik, por, aai, glijd,… uit je emoties in de klei.
• Vind je het lekker om geluid te maken? Roep, fluister, zing, schreeuw, grom geluiden en klanken.  
   Gebruik géén woorden. Geef er géén inhoud aan. Geef alleen gehoor aan het gevoel wat er op  
   dat moment is en ga los!
• Beweeg en dans!

Kan ik je helpen?
Vind je het fijn om hiermee aan de slag te gaan in een grote ruimte met alle nodige faciliteiten?  
Dan faciliteer ik graag voor jou. Om je gerust te stellen: ik vind niks gek en heb geen oordeel.  
Behalve dat ik het ontzettend moedig van je vind dat je je kwetsbaar op durft te stellen en  
jezelf durft uit te drukken. Op : www.StudioXplo.nl onder de knop ‘Cursussen & workshops  
vind je de nodige informatie op de pagina ‘Privé begeleiding’. Je kunt ook altijd bellen om te  
vragen wat ik voor je kan betekenen : 06 39 82 62 86.

In het mooie Dröge-pand naast het 
Textielmuseum bevinden zich wel 25 ateliers 
van kunstenaars en ontwerpers. Het eerste 
atelier dat je ziet als je het terrein op gaat is 
studio hop tassenatelier. Paulien Hopmans 
is de eigenaar en deelt het atelier met 
riëtte Sommerdijk, textielkunstenares.
Paulien heeft een achtergrond in de textiel en 
werkt sinds een jaar of tien met leer. Een prachtig 
materiaal om mee te werken. Het kwam toevallig 
op haar pad en ze was meteen enthousiast.
Paulien: “Ik werk aan verschillende dingen in 
het atelier, zo maak ik tassen en laptophoezen 
op maat voor particulieren. Je kiest dan zelf de 
huid en bepaalt samen met mij het ontwerp. 

Ook werk ik aan een eigen collectie, die wordt verkocht via mijn webshop of via een aantal winkels. 
Voor de zakelijke markt maak ik notitieboekjes, labels en sleutelhangers voorzien van een gelaserd 
logo. Dit kunnen honderden stuks zijn, maar ook voor één exemplaar kun je bij mij terecht.

Omdat ik het leuk vind om mijn vaardigheden door te geven, geef ik les aan iedereen (maar 
dan ook echt iedereen: vrouwen, mannen, kinderen) die graag met leer wil werken. Ik geef 
workshops zoals Maak een tas in één dag, maar ook cursussen die wat langer duren. Ervaring 
is niet nodig, enthousiasme is genoeg! De groepen zijn klein, vaak maar drie personen. Door 
corona ligt het lesgeven al even stil, maar ik hoop snel weer te kunnen beginnen!” 
Studio hop bestaat dit jaar 10 jaar en er komt een leuke winactie aan! Volg studiohop op  
Facebook of Instagram en win een workshop.
Wil je er meer over weten? Kijk op : www.studiohop.nl 
of bel Paulien : 06 43 53 35 20 of mail naar : studiohoptilburg@gmail.com

Heb jij ook wel eens last van je emoties?
• Zo erg dat je ze vaak tot in het oneindige probeert te analyseren?
• Zo moeilijk dat je ze liever niet hebt en met het tegenovergestelde bezig gaat?
• Zo heftig dat je er wel eens in vast zit?
Vast wel!
Analyseren geeft misschien inzicht in waar emoties vandaan komen, maar daarmee 
is het vaak niet opgelost. Emoties niet willen hebben, zorgt ervoor dat ze groter 
worden. Als ik aandacht geef aan mijn emoties door er vorm aan te geven, komt 
er ruimte vrij en laat ik ze vanzelf los. Niet met als doel ze weg te willen, maar om 
ermee te spelen. Ze zijn er niet voor niets! Het werkt érg bevrijdend en inspirerend!

Maak een tas in één dag bij studio hop

studio hop en en Wijkkrant Tilburg Oud-Noord hebben samen een sleutelhanger gemaakt,
met het logo van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord en het logo van studio hop. Dit ter 
gelegenheid van de 5e verjaardag van de WTON in juni 2021. De WTON/studio hop 
sleutelhanger wordt vanaf de fotopuzzelopgave van april als prijs beschikbaar gesteld. Doe 
mee en win een van deze unieke leren sleutelhangers, gemaakt door studio hop. Zie pagina 14

Begraven of cremeren
De graad van duurzaamheid zit niet per se in de 
keuze voor begraven of cremeren. Bij begraven 
leg je beslag op een stukje grond en vaak kiest 
men een grafsteen van natuursteen uit Azië. 
Bij cremeren is er uitstoot en energieverbruik. 
Gelukkig zijn alle ovens voorzien van filters en 
zijn sommige ovens inmiddels al elektrisch. 
En een grafsteen kan ook een hergebruikte 
steen zijn, of vervangen worden door 
plantjes of een houten grafmarkering.
Natuurbegraven is duurzamer dan regulier 
begraven. Niet zozeer omdat de omgeving 
groen is, maar omdat er duurzame eisen 
gesteld worden aan het materiaal van de kist, 
de kleding die de overledene mag dragen en 
omdat er geen exotische steen geplaatst mag 
worden. In de directe omgeving van Tilburg 
zijn er drie natuurbegraafplaatsen. De Hoevens 
in Alphen, de Utrecht in Esbeek, Bos van de 

De rouwbakfiets voor een duurzame uitvaart. 
: www.rouwbakfiets.nl

Begin januari werden we benaderd door Omroep Tilburg en het Milieucafé om mee te werken aan een item over duurzame uitvaart. Wij merken dat steeds meer 
mensen belang hechten aan duurzame keuzes bij een uitvaart, zowel bij een begrafenis als bij crematie. Wat duurzame keuzes zijn, dat is lang niet altijd duidelijk. 
Toch is er heel veel mogelijk. Graag zet ik een aantal mogelijkheden hier op een rijtje, zodat het zichtbaar wordt hoe makkelijk een afscheid duurzamer kan.

Heilige Geest in Oostelbeers. In de loop van 
dit voorjaar opent Huis ter Heide in De Moer. 

Rouwstoet
Belangrijkste factor van duurzaamheid is op 
dit moment het aantal verplaatsingen per 
auto. Als de afscheidsdienst, de crematie of 
begrafenis en de condoleance op dezelfde 
plek zijn, dan zijn er weinig verplaatsingen 
nodig. Wordt er in kleine kring afscheid 
genomen, dan zijn er ook minder auto’s 
onderweg. De huidige coronacrisis dwong ons 
tot klein en intiem, maar heeft ons geleerd 
dat familie en vrienden die normaliter de 
kerk of aula vullen op een mooie manier 
verbonden kunnen zijn via de livestream.
In plaats van de rouwauto kun je ook nog 
kiezen voor vervoer per fiets of uitvaartbus. 
Onlangs kwam de rouwbakfiets op de markt, 
ook dit kan een bijzondere, passende keuze zijn.
 

Duurzame keuzes
Verder zijn er vele kleinere factoren die de 
duurzaamheid van een uitvaart beïnvloeden. 
Een duurzame kist is een kist van ongelakt 
inheems hout, riet of karton, met bekleding 
van biologische materialen zoals hennep of 
bamboe bijvoorbeeld, in plaats van het minder 
duurzame katoen of het synthetische nepsatijn. 
Bij bloemen kun je bijvoorbeeld kiezen voor 
bloemen uit eigen tuin of verzoeken om een  
donatie voor een goed doel. Drukwerk kan  
op gerecycled papier, maar kan ook via mail  
verstuurd worden, gekoppeld aan een online- 
gedenksite. Kortom, er zijn heel veel keuzes te  
maken waarmee je bijdraagt aan een duurzame  
uitvaart en toch een mooi, warm en persoonlijk  
afscheid hebt.
Meer weten over duurzame keuzes bij een 
uitvaart? Neem gerust contact met ons op  
via : www.harrietvandervleuten.nl

Duurzame uitvaart 
Door: Harriet van der Vleuten
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Door: Rinus van den Broek, directeur CNGO

Hoe beter je gezondheid is, des te sterker is je afweer tegen virussen. En 
mocht je toch besmetting oplopen, dan is de kans dat je ernstig ziek 
wordt beduidend minder. 

In de krant las ik dat in Amerika door corona per miljoen inwoners tien maal zoveel doden zijn 
gevallen dan in China! Hoe komt dit? Het heeft te maken met de leefgewoonten. In Amerika 
eet men ongezonder en doet men veel minder aan sport en bewegen dan in China. In mijn 
bewegingsschool, het CNGO in de Groeseindstraat, hebben we zo’n driehonderd leden. Slechts 
twee leden hebben – buiten ons centrum – corona opgelopen, maar zij waren ook weer 
snel hersteld. Uit onderzoek is gebleken dat de bewegingsleren Tai Chi en Qigong het beste 
werken op het verkrijgen van een goede gezondheid en daarmee een sterk immuunsysteem.

Hieronder nog enkele tips om je weerstand te verhogen:
 C Beweeg voldoende. Doe je geen Qigong of Tai Chi dan is het aan te raden om dagelijks   

 minimaal 40 minuten aaneengesloten te wandelen. Zorg sowieso dat je voldoende buiten  
 komt. Zit je altijd binnen, slik dan extra vitamine D.

 COntbijt verwarmend. Mijn opa en oma leefden op de boerderij. Daar stond op de   
 kolenkachel altijd een pot bottenbouillon te trekken. Dit is een oud middel in de tijd   
 dat men niet naar de dokter kon. Tegenwoordig gebruiken we hiervoor een slowcooker.  
 Het beste is bouillon van kippenbotten. Doe een soepkip met bot in de pan en laat   
 deze 12 uur sudderen. Van de bouillon neem je iedere ochtend een kopje. Gebruik zo   
 min mogelijk koude dranken uit de koelkast. En ontbijt niet met yoghurt of tropisch fruit.  
     Dit laatste zorgt dat je meer last van koude krijgt en gewrichtsklachten kunt ontwikkelen.

 C Ga vóór 23.00 uur slapen. Dit heeft te maken met je biologische klok. Ruim één uur voor  
 middernacht slapen is absoluut versterkend voor je weerstand.

In het CNGO verkopen we een elektrische slowcooker 
van 6,5 liter voor € 44,50. U kunt deze bestellen 
per e-mail :  info@cngo.nl of per telefoon 
: 013 577 02 61, en dan op afspraak komen ophalen.

Zodra we weer open mogen met onze 
bewegingsschool bent u welkom. Door Qigong 
en Tai Chi verbeter je niet alleen je gezondheid 
en immuunsysteem. Je krijgt meer energie en 
ook chronische klachten zullen verminderen.

De Hair Spa kapsalon van LANETTE Clincs

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 voor al uw boodschappen.

 Mag ik wel of niet fietsen?
Ja, het is zelfs veilig en gezond. Blijf bij klachten 
thuis, ook al zijn ze mild. Denk bijvoorbeeld 
aan hoofdpijn, verkoudheidssymptomen, 
kriebel in de keel. Je kunt zodra je gaat fietsen 
anderen onbewust besmetten én neemt niet 
genoeg rust om te herstellen. Heb je geen 
klachten, stap dan gerust op de fiets. Fietsen 
is een goede manier om fit te blijven.

 Wat te doen bij de stoplichten?
Houd voor het stoplicht 1,5 meter afstand van  
andere weggebruikers en let op dat je wegen hierdoor niet blokkeert. Onderzoek laat tot nu toe doorschemeren dat het coronavirus in zonlicht  
en buitenlucht niet lang overleeft. De kans dat het virus dus op het knopje van een verkeerslicht blijft plakken is erg klein. Twijfel je wat te doen  
bij de stoplichten? Doe een flesje desinfectiegel in je fietstas en ontsmet tussendoor je handen. 

 Waar kan ik het beste gaan fietsen?
Kies waar mogelijk voor de rustige, lokale wegen met weinig autoverkeer. Blijf zoveel mogelijk in je eigen omgeving. Je weet daar beter waar het  
doorgaans druk is en waar zich de rustige, bredere fietspaden bevinden. Is het in jouw omgeving druk op de weg? Kies dan bij voorkeur voor  
fietsen vroeg in de ochtend of ’s avonds (voor 21.00 uur). Het is dan een stuk rustiger om je heen. Kijk nog meer uit dan je voorheen al deed. In  
het ziekenhuis belanden is nooit een pretje, maar zeker niet in tijden van corona.

 Waar moet ik op letten tijdens het fietsen?
Fiets alleen of met maximaal één ander persoon. Zo kun je goed de afstand tot elkaar en tegen-
liggers bewaren. Fiets – zeker op smalle, drukke fietspaden – achter elkaar. Dan kunnen 
anderen makkelijker passeren. Probeer tijdens pauzes de rustige plekken op te zoeken. Zo 
maak je het behouden van de afstand voor jezelf én mensen die voorbijkomen makkelijker. 
Tip: neem een mondkapje mee voor het geval je onverwachts ergens naar binnen gaat.

Zou je graag meer willen fietsen, maar heb je (nog) geen geschikte fiets? Dan gaan wij 
graag op zoek naar een nieuwe (of gebruikte) fiets! Kom coronaproof onze modellen 
testen, wij voorzien je graag op een veilige en persoonlijke manier van gepast advies. 

Haar moet passen bij iemands persoonlijkheid 
en levensstijl. Iedereen kan mooi haar hebben, 
maar dit betekent voor iedereen iets anders. 
Daarom begint elke behandeling bij LANETTE 
Hair Spa met een luisterend oor. Op deze manier 
kunnen wij het juiste advies bieden over de stijl 
en de gezondheid van je haar en hoofdhuid, 
waarmee je het mooiste uit jezelf haalt. 

LANETTE Hair Spa kapsalon is gespecialiseerd
in haarkleuringen maar ook in speciale haar- 
behandelingen voor diverse haarproblemen,  
zoals haaruitval. 

Haaruitval bij vrouwen 
Haaruitval bij vrouwen kan op iedere leeftijd 
plaatsvinden, dus ook al op je twintigste. Het 
haarverlies kan plots zijn of heel extreem. Je 
haar kan slap worden, futloos, het źit´ niet 
meer. Of erger: een serieuze haaruitdunning 
over het hele hoofd heen. Opvallend is dat 
niet alle haren meer even dik zijn, er zijn 
dunnere en dikkere haren. Zonder behandeling 
is het eenrichtingsverkeer, het haar wordt 
dunner, maar uit zichzelf niet meer dikker. 
Gelukkig is haaruitval bij vrouwen goed te 
behandelen. Meestal is de haarwortel zelf niet 
dood, maar is deze van slag en minder actief. Als 
je de haarwortels op de juist wijze stimuleert, 
herstelt dit alles gelukkig weer: minder 
haaruitval, meer haargroei, meer volume, 
steviger haar, glanzender haar. Het herstel 
kan op verschillen manieren gestimuleerd 
worden, afhankelijk van de oorzaak. 

Speciale haarbehandelingen 
Maak kennis met onze speciale behandelingen 
om de gezondheid en de schoonheid van 
jouw haar te vergroten! De Diamond Filler 
zorgt voor glanzend haar met volume, 
veerkracht, zachtheid en een anti-aging 
systeem. Ice Shine is speciaal ontwikkeld 
om de gele tinten uit je blonde of grijze haar 
te neutraliseren. Caviar gold btx therapy 
voedt verzwakte cellen en beschermt het 
haar tegen uitdroging door het toekomstige 
gebruik van warmtestylingstoestellen en 
omgevingsfactoren. En de Plasm mask therapy 
herstelt en herstructureert beschadigd haar.

We vragen veel van ons haar. Daarom is het belangrijk om het haar te 
onderhouden. Bij laNETTE Clincs kunt u naast uw huid- en lichaamsverzorging 
en -verbeteringen ook terecht voor uw haar. Wij zijn specialisten in knippen, 
föhnen en haarkleuringen, en bovendien ook in haargroei en scalpproblemen. 

Informeer naar uw juiste (haar-)
behandeling. Dit kan via onze e-mailservice 
: lanetteclinics@kpnmail.nl  
Via de website : lanette.eu of telefonisch 
: 013 785 75 87 maandag t/m vrijdag   
van 08.00 tot 16.00 uur. 
Consult en behandelingen zijn uitsluitend  
op afspraak. 
Shop ook online voor goede kwaliteit 
verzorgingsproducten: www.lanette.net

Fietsen in coronatijd: waar moet ik aan denken? 
Op de fiets naar de supermarkt of een klein blokje om in de frisse 
lucht? Hoe zit het nou: wat mag wel en wat niet in tijden van corona? 
Spijkers Fietsen beantwoordt graag de meest gestelde vragen.

De beste bescherming tegen virussen is een goede gezondheid

Spijkers Fietsen Ringbaan Noord 136 : 013 542 17 67 
Ga naar : www.spijkersfietsen.nl voor meer informatie. 
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    KinderK De Kindertopperspagina is voor alle kinderen in de 

wijk Oud-Noord. Wil je iets vertellen? Mail het naar: 
: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com

Door: Marga van Neerven

Wat gebeurt er als je van het ene op het andere 
moment hoort dat je dochter leukemie heeft? 

Het lijkt de scène uit een waargebeurd verhaal op tv. Voor 
ons is het de realiteit. Onze dochter Lise is op 21 maart 2019 
gediagnosticeerd met acute lymfatische leukemie. 

Toen we het nieuws hoorden zakte de grond onder onze voeten 
weg. In wat voor achtbaan zijn we ineens beland? Nu, bijna twee jaar later, gaat het 
gelukkig de goede kant op met Lise. Na een heftige tijd, met chemo, bestraling 
én een stamceltransplantatie, begint ons leven weer ‘normaler’ te worden. 

Om te verwerken wat er allemaal gebeurt ben ik 
gaan tekenen. Alle behandelingen, en elke dag, 
teken ik hoe Lise zich voelt. Daarnaast teken 
ik vrolijke figuurtjes voor haar, om haar op 
te beuren in deze gekke, onzekere tijd. Zo 
is Amanda Aardbei ontstaan. Een vrolijke 
aardbei, die zich op een dag pruimig voelt. 

Nu kan ik met trots vertellen dat 
mijn kinderboek, bedoeld voor jonge 
kinderen met leukemie, een feit is. 

Ik wil graag iets terugdoen voor al die lieve mensen 
in het Prinses Máxima Centrum, die zo hun best 
doen voor Lise en alle andere kinderen. Maar zeker 
ook voor de kinderen en hun ouders, om ze te 
steunen in hun strijd tegen kinderkanker. Want nog 
steeds overlijden 1 op de 4 kinderen aan kanker. 
Dat moet veranderen! Ga daarom naar : 
www.maximaalinactie.nl/actie/marga-van-neerven
Doneer minimaal 10 euro en bestel Amanda 
Aardbei voor 7,50 euro. De helft van de opbrengst 
van alle boeken gaat rechtstreeks naar de Prinses 
Máxima Foundation. Samen kunnen we kinderen 
helpen om deze bittere strijd te overleven. 

Help mee! Enorm bedankt voor jullie steun.

De kinderen van groep 7 van Den Bijstere maakten een gedicht over corona en de lockdown.

Wilt u de activiteiten van de kinderen van Den Bijstere volgen? Kijk eens op: www.facebook.com/DenBijstere

Kinderboek Amanda Aardbei, voor alle kinderen met leukemie

Op de KrisjKrasjKresj hebben 
wij een speciaal opgeleide 

kinder-yogadocente.

Deze week heeft zij voor het 
thema “Coco kan het” een yogales 

gemaakt en met de kinderen 
gedaan. De kinderen worden 
uitgenodigd om mee te doen 

en altijd is een aantal kinderen 
erg enthousiast. Sommigen 

kennen veel yogabewegingen 
al, en weten ook hoe het moet.

Kinderyoga helpt kinderen 
prikkels beter te verwerken en 
tot rust te komen. Door middel 

van yogahoudingen, spel en 
beweging, leert het kind om 
opgebouwde spanning los te 

laten, zodat er weer meer 
ruimte voor henzelf ontstaat. 

Plezier beleven met zichzelf en 
anderen staat hierbij centraal!

KrisjKrasjKresj is een locatie van Sterre 
kinderopvang : www.sterrekinderopvang.nl/

locaties/krisj-krasj-kresj

Uitreiking Amanda Aardbei aan 
kinderbibliotheek Prinses Máxima Centrum
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 Bericht aan de toekomst
Berichten Aan de toekomst is een 
moderne tijdcapsule. Bob Driessen, die 
in onze wijk woont, is de kunstenaar 
achter dit initiatief. Het bestaat 
uit twee delen. Via het eerste deel 
laat iedereen met een ouderwetse 
telefoon zijn of haar persoonlijke 
boodschap aan de toekomst achter. 
Het tweede deel van de installatie 
deelt de ingesproken boodschappen 
met andere mensen. Dit delen van 
berichten gaat ook via een sokkel met 
telefoon. Af en toe gaat de telefoon 
over. Wie de hoorn oppakt hoort een 
van de ingesproken boodschappen. 
De berichten vertellen iets over de 
leefwereld en hoop van de kinderen. 
Dit project sluit mooi aan bij ons 
project: leren van personen van 
vroeger. Waar we terugkijken in 
de tijd, maar dus ook naar de 
toekomst. Door te leren van dingen 
die mensen vroeger hebben gedaan, 
geven we de toekomst vorm.

 Rondleidingen
Ook in deze ongewone tijden zorgen 
wij voor privérondleidingen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de school: 
: 013 543 46 43 of bezoek onze 
website : www.kindercampusoculus.nl

Norlandia 
betrokken bij 

                 kind en ouders

Op Kindercampus Oculus zijn wij ontzettend blij dat we 
alle kinderen weer mogen verwelkomen in de school. Het is 
even passen en meten met de nieuwe maatregelen, maar al 
snel loopt alles op rolletjes en zien we de blije gezichten van 
kinderen nu ze weer live mogen leren en spelen met elkaar.

 Letterfeest
Met groep 3 mochten we precies op tijd weer terug naar school 
om met z’n allen toch nog het letterfeest te vieren. Dat vieren we 
omdat de kinderen nu alle letters geleerd hebben. We hebben 
in de ochtend allerlei spelletjes gedaan met lezen, schrijven 
en letters. Met stroop mochten ze letters op een pannenkoek 
schrijven. Aan het eind kreeg iedereen zijn letterdiploma. Helaas 
zonder ouders, maar we zijn wel supertrots op onze kanjers!

Vincents Tekenlokaal start 
talentenprogramma voor jongeren
Komt De Nieuwe Vincent van 2021 uit onze wijk?

De komende weken kunnen jongeren tussen de 10 en 14 jaar hun allerbeste tekeningen opsturen om mee te dingen naar een gewilde plek 
bij De Nieuwe Vincent. Dit succesvolle talentenprogramma start in mei en biedt plaats aan maximaal vijftien jongeren. Er zijn vast ook 

tekentalenten in onze wijk! Ken je iemand? Geef hem of haar dan deze tip. Hoe leuk zou het zijn als er jongeren uit onze wijk meedoen!!

De jongeren die meedoen krijgen met leeftijdsgenoten een heel afwisselend en creatief programma aangeboden, helemaal gratis.  
Zij krijgen begeleiding van kunstenaars en tekendocenten van Vincents Tekenlokaal. En ze gaan op pad naar een kunstmuseum, een  
kunstenaarsatelier en een kunstacademie, waar ze veel inspiratie kunnen opdoen en kennis maken met nieuwe technieken.

Expositie
Vrienden, familie en andere geïnteresseerden krijgen na afloop, op 19 december, de mogelijkheid al het nieuwe werk te bewonderen tijdens  
een expositie. Als afsluiting kiest de jury één deelnemer die zich De Nieuwe Vincent 2021 mag noemen. Hij of zij heeft zich tijdens het talenten- 
programma bijzonder ontwikkeld en ontvangt een prijs die deze ontwikkeling nog verder kan stimuleren.

Meedoen
De Nieuwe Vincent is speciaal voor jongens en meiden tussen 10 en 14 jaar die zich verder willen ontwikkelen in tekenen en schilderen.  
Inzenden kan uiterlijk tot en met zondag 25 april 2021, maar eerder mag ook! Uit alle inzendingen kiest een jury maximaal 15 deelnemers,  
waarbij ze let op creativiteit en eigenheid. De jonge talenten gaan aan de slag tijdens ca. 12 bijeenkomsten op zondag en soms ook op  
zaterdag in de maanden mei t/m december. Deelname kost niets, alleen tijd en creativiteit. Interesse? Vraag de startersinformatie aan of  
meld je direct aan via : www.denieuwevincent.nl

Vincents Tekenlokaal
Vanaf 2013 wordt De Nieuwe Vincent georganiseerd door Vincents Tekenlokaal. Dit tekenlokaal in de Spoorzone is vernoemd naar  
Vincent van Gogh, die in zijn tienertijd tekenlessen volgde aan de HBS in Tilburg. Uniek zijn de 20 digitale tekentablets in het lokaal, waarop  
de jongeren ook digitale technieken leren gebruiken, naast de analoge tekentechnieken. 
                                                 : www.vincentstekenlokaal.nl

Postzegel- en Munthandel

• Postzegels
• Munten
• Goud
• Zilver

In- en verkoop:

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

06 - 14 02 71 77
denbesterd54@gmail.com

De Nieuwe Vincenten volgen een masterclass aan de 
Kunstacademie van Fontys. Foto: Maria van der Heyden.

Coco kan het
We knutselen graag en lezen boekjes. Zo is “Coco kan het” 
verkozen tot prentenboek van het jaar! Daar zijn wij het 
zeker mee eens. Wat een leuk boek is dit, de kinderen hebben 
er tijdens de voorleesdagen ontzettend van genoten. 
Tijdens de noodopvang maakten we filmpjes van activiteiten 
of lazen we het boek “Coco kan het” voor. Zo konden 
we toch in verbinding blijven staan met de kinderen en 
hun ouders die thuiswerkten én opvang thuis boden.

Verbinding... niet alleen nu in deze vervelende coronatijd, maar 
vanuit Norlandia is dit een waarde die hoog in het vaandel 
staat binnen onze organisatie. Ook onze betrokkenheid is iets 
waar we enorm trots op zijn, want tenslotte is een mooie, goede 
samenwerking met ouders van enorme (emotionele) waarde voor 
de vertrouwensband tussen kind en pedagogisch medewerkster.
 

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan gerust eens op 
onze Facebook- & Instagrampagina en : www.norlandia.nl

Team Kinderopvang Norlandia Het Spoor

Kinderopvang Norlandia Het Spoor heeft 
lange tijd noodopvang geboden voor de 
kinderen van ouders die in cruciale functies 
werkzaam zijn. Als team vonden wij het 
ontzettend fijn om dit voor onze ouders 
te kunnen en mogen betekenen. De BSO 
zit helaas nog in deze noodopvang, maar 
als dagopvang zijn we weer normaal 
open. Dit is fijn ook voor de sociale en 
emotionele veiligheid en geborgenheid. 
Als dat er is, kunnen kinderen ook 
weer groeien en doorontwikkelen.

Kindercampus Oculus, 
leren voor de toekomst
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                                                                   Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de (social) media in de gaten of check op 
website of via de contactgegevens van de ondernemer (pagina 15) of organisatie of de geplande activiteiten doorgaan! 

Vieringen in de Goede Week en Pasen in parochie Peerke Donders14:
Petrus Donderskerk:
28 maart, Palmzondag:  11.00u, Eucharistieviering - Frank Lemmens.
1 april, Witte Donderdag:  19.00u, Eucharistieviering - Theo te Wierik en Gerard Stevelink
2 april, Goede Vrijdag:  15.00u, Kruisweg en 19.00u, Goede Vrijdagviering
3 april, Paaszaterdag:   21.00u, Paaswake - Theo te Wierik en Gerard Stevelink
4 april, 1e Paasdag:   11.00u, Eucharistieviering - Theo te Wierik en Gerard Stevelink
5 april, 2e Paasdag:   11.00u, Woord-  en communieviering

Goirkese kerk.
28 maart, Palmzondag:  09.30u, Eucharistieviering - Frank Lemmens
1 april, Witte Donderdag:  19.00u, Eucharistieviering - Frank Lemmens en Renée von der Fuhr
2 april, Goede Vrijdag:  19.00u, Goede Vrijdagviering - Frank Lemmens en Renée von der Fuhr
3 april, Paaszaterdag:  21.00u, Paaswake - Frank Lemmens en Renée von der Fuhr
4 april, 1e Paasdag:   09.30u, Eucharistieviering - Frank Lemmens en Renée von der Fuhr
5 april, 2e Paasdag:   09.30u, Eucharistieviering - Frank Lemmens
Voor deze vieringen is reserveren vooraf nodig, i.v.m. 30 mensen per viering. Parochie Peerke Donders14: 06 34 40 65 81. 
In de kerkruimte houden we ons aan de coronaregels, anderhalve meter afstand, handen ontsmetten bij 
binnenkomst, mondkapje op totdat u op uw plaats zit en bij klachten thuisblijven. Volg ook de aanwijzingen van 
de mensen in de kerk.  

Viering uit de Lucaskerk op 4 april, 1e Paasdag om 11.00u is via een livestream te volgen via:  
www.kerkdienstenlivestreams.nl 

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? 
Mail dan uw oplossing voor 27 april naar : wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 
Lever in ieder geval de volgende informatie aan bij het insturen 
van uw antwoord: - uw naam, adres en e-mailadres  
                                   - de locatie van de foto. 
Onder de mensen die het juiste antwoord geven, worden de  
volgende prijzen verloot:

 Îboeket van bloemisterij ALL ABOUT FLOWERS  
  : all-aboutflowers.nl

 Înylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak  
       G. DE MAN-MELIS : gdemanmelis.nl

 Îgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
 Î5 x WTON-pen : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton 

       Nieuw: 5 x WTON/studio hop-sleutel/tashangers gemaakt   
                                       door STUDIO HOP : www.studiohop.nl >>>

 
  7, 14, 21, en 28: 10.00u, Workshop  schilderen met 
                                                                          olie en acryverf, IMB1
                                   12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1 
  8: 13.30u, Lotgenotenbijeenkomst Uitgezaaide  
                                                                                borstkanker, IMB1
  8, 22: 13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
              13.30u, Mozaiek, IMB1
11: 13.00u, Korvelwandeling., Stadsgidserij18
        14.00u, Bingo, St. Aoda2
12: 14.00u, Lotgenotenmiddag Prostaatkankerstichting, IMB1
12, 19 en 26: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
                            13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
12 en 26: 13.00u, Art Journaling, IMB1
17: 10.00u, modeltekenen of -schilderen, (o.v.) St.  Xplo
18: 13.00u, Goirkewandeling, Stadsgidserij18
20: 12.00u, Eten en sjoelen, St. Aoda2
25: 13.00u, Tivoliwandeling, Stadsgidserij18
        14.00u, Bingo, St. Aoda2
27: Deadline artikelen editie mei/juni WTON
28: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
30: 17.30u, Nieuw: Open soosavond LVB  
                                                 -opgeven  voor 19 april , St. Aoda2
Mei
  2: 13.00u, Mariawandeling, Stadsgidserij18
  9: 13.00u, Herdenken en Vieren, Stadsgidserij18
        14.00u, Bingo, St. Aoda2
10:  13.00u, Art Journaling,IMB1
10 en 17: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
                    11.00u, Easy yoga, IMB1
                    13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
11 en 18: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
                    13.00u, Omgaan met kanker, IMB1
                    13.30u, Workshop schilderen, IMB1
12 en 19: 10.00u, Workshop  schilderen met olie en  
                                                                                        acryverf, IMB1
                    12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
15: 10.00u, Portrettekenen en/of -schilderen, (o.v.) St. Xplo
16: 13.00u, Fatimawandeling, Stadsgidserij18
18: 12.00u, Eten en blijf in beweging, St. Aoda2
19: Editie mei/juni WTON
20: 13.00u, Kanker en Werk, IMB1
        13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
        13.30u, Lotgenotenbijeenkomst Uitgezaaide  
                                                                              borstkanker, IMB1
22: 09.30u, linoworkshop, (o.v.) St. Xplo

ExPOSiTiES
Exposities Tm: Ervaar het TextielMuseum online,  
met online tours, mini-documentaires, achter-
grondverhalen en textielworkshops. Bekijk de 
website van het TextielMuseum voor de meest 
actuele informatie en openingstijden; t/m 12 sep 
2021, Gedachtespinsels - Dutch Design door Kiki 
van Eijk; t/m 13 juni 2021, Rode draden - Oude 
en nieuwe  verhalen in kunst en design; t/m 30 
mei 2021, Reframing Textiles - Design Academy 
Eindhoven; t/m 16 jan 2022, Dieren op damast - 
Het gestileerde diermotief in artistiek tafellinnen
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. 4 en 5
Iedere laatste vr van de maand: Nieuw: 17.30u, 
Open soosavond voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB), opgeven: St. Aoda2
Maart 
31: 10.00u, Lotgenotencontact borstkanker, IMB1
April
  1, 8, 15, 22 en 29: 13.00u, Kanker en Werk, IMB1
  1, 15, 19 en 29: 09.30u, Ontspanning voor Hoofd en  
                                                                              Lichaam, IMB1
  1, 15: 13.30u, Lotgenotencontact          
                                                         mannen en kanker, IMB1
  1, 8, 12, 15, 19, 26 en 29: 11.00u, Easy yoga, IMB1
  4: 12.00u, Paas-in, St. Aoda2
       13.00u, Hasseltwandeling, Stadsgidserij18
  6, 13 en 20: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
                         13.00u, Omgaan met kanker, IMB1
                         13.30u, Workshop schilderen, IMB1
  

 WTON-Agenda 

Oplossing fotopuzzel februari 2021
Het is het appartementencomplex Parkhoek aan de Veldhovenring/ 
Van Sasse van Ysseltstraat Tilburg. Het zijn 22 appartementen 
en 3 penthouses gebouwd in 2004/5 en ontworpen door 
Gls architectuur|interieur, die als ze in Tilburg afspraken hebben,  
kantoor houden bij Bouwatelier 013.

De ronde balkons geven het gebouw een opvallende, chique  uitstraling die nog wordt versterkt  
door de materiaalkeuze van de borstweringen. De woningen worden d.m.v. een portiek ontsloten  
en voor de bewoners is vanaf de zijstraat een parkeergarage onder het gebouw toegankelijk.  
Op de begane grond en hoek van het complex is een winkelruimte. 
Bron: : www.glsarchitectuurinterieur.nl  

Deze foto heeft veel herinneringen losgemaakt bij de inzenders van de oplossing: 

Dini Vos: Voorheen was daar de winkel van van Belkom, oa. serviezen, gevestigd. Wij 
gebruiken nu steeds meer ons goeie servies wat daar aangeschaft is. Mevr. van Belkom had 
5 minuten nodig om in te pakken en af te rekenen en de resterende tijd van het halve uur 
werd besteed aan kletsen met elkaar over van alles wat. Altijd erg gezellig en vertrouwd.

Ellen Schilstra: Voor mij een dierbaar plekje in Tilburg. 25 jaar geleden kwam ik vanuit 
Amsterdam naar Tilburg, voor de liefde. Dat was wel even wennen, maar ik kwam op het 
Theresiaplein te wonen, dus vlakbij dit punt. En dat maakte heel veel goed. Hartelijke groeten.

Ine Spijkers-van Erve:
Vroeger was hier slagerij Smolders gevestigd met daarnaast de winkel in luxe huis- 
houdelijke artikelen van Henk van Belkom. Deze heeft altijd gespeeld in de South Jazz Band*, 
waarvan hij medeoprichter was. Een paar huizen verderop was ook bloemenhandel  
Van Spaendonck gevestigd.

Kees Klerks: 
Hier zaten vroeger o.m. van Belkom en slager Smulders. Dit was voordat het nieuwe 
appartementencomplex is gebouwd. Van Belkom was een winkel voor huishoudelijke 
artikelen, galanteriewinkel. De eigenaar Henk van Belkom was leider van een destijds,  
jaren ’50-‘60, bekende band, ik dacht de Wooltown Jazzband*. Groeten.

* De  redactie van de wijkkrant werd nieuwsgierig door deze opmerkingen van verschillende  
inzenders en na onderzoek op het internet heeft de redactie gevonden dat Henk van Belkom  
de voorman en trompettist was van The South Jazz Band. De band is opgeheven op de 60e  
verjaardag van de band, 9 januari 2017. 
Bronnen: : jazzenzo.nl/?e=3451 : wikimiddenbrabant.nl/The_South_Jazz_Band  
en : wikimiddenbrabant .nl/Henk_van_Belkom

Foto: Michaël Molenaar

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          
Opgave april  

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  Meer informatie en aanmelden: 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 p. 4 en 5
10Wijkcentra contactgegevens zie p. 2 en zie de wijk Facebookpagina's p. 15
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. 15

Prijswinnaars februari/maart editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Harry Heefer.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Brigitte van Gestel.
De goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Dini Vos. 

Het WTON-Kerstpakket 14: een cadeaubon voor 3 lessen naar keuze in het CNGO en een nylon  
portemonnee bruin/Winnie the pooh van lederwarenspeciaalzaak G. de Man-Melis is gewonnen  
door: Wout arends.
 

WTON-Kerstpakket 35 t/m 38: een tegoedbon voor een Bibliotheek Midden-Brabant (proef)abonne-
ment van 2 maanden, geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek midden-Brabant en een pen van
G. de Man-Melis is gewonnen door: Cor Heefer, Elly Smits, ine Spijkers-van Erve en Paola Dikmans. 
 

WTON-Kerstpakket 39 t/m 50: een zakje citroenzuur namens TipTopStudent! Een Feniks-pen en een  
Studio Xplo 5%-kortingbon op deelname cursus 2021. Gewonnen door: Tamara van Gastel,  
anouk Jansen, Frans alkemade, Jan van de Wouw, Ellen Schilstra, Kees Klerks, arina van Hooft, 
Tijn Donders, ans mels-Hermans, annette Hens en Jose Bekker-Vermeeren. (Bij inlevering bon 
Studio xplo krijgt u een boekje over Tilburgse oorlogsmonumenten geïllustreerd door Jofke®)
 

Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

De Carnavalsstichting Tilburg roept creatieve Tilburgers op om een 
stadsembleem te ontwerpen voor het nieuwe carnavalsmotto: 
‘ik zie oe wir war?!’. Tijdens carnaval in Kruikenstad wordt het  
stadsembleem door velen met trots gedragen. 
 

Het stadsembleem moet aansluiten bij het nieuwe motto. Dit motto  
verwijst naar het afgelopen carnavalsjaar. “Wat hebben we carnaval  
het afgelopen jaar gemist. De wereld stond op z’n kop. Het was een  
wirwar. Maar volgend carnavalsjaar ben ik er weer bij. Zie ik jou dan  
ook weer?!” luidt de uitleg van Remco Smulders, bedenker van het  
nieuwe motto. 

Via de website van Carnavalsstichting Tilburg : www.kruikenstad.nl, kan iedereen voor 1 mei  
een embleem insturen. Het winnende ontwerp is aankomend carnavalsjaar overal te zien en  
wordt onderdeel van een rijke carnavalsgeschiedenis. Beoordeling vindt plaats door een 
deskundige jury. De ontwerper ontvangt een prachtig aandenken en uiteraard eeuwige roem.

Ontwerp jij het nieuwe embleem voor carnaval in Kruikenstad 2021- 2022?
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Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
fb.com/LovenBesterd     www.loven-besterd.nl
                                           

Colofon
 

De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
is de krant voor de wijken: Loven-Besterd, 
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord  
wordt 7 keer per jaar gratis bezorgd bij alle  
bewoners van Oud-Noord.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede  
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing  
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis.  
(zie artikelvoorwaarden*)
Eindredactie: Claudia van der Waal
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, 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.

www.persoonlijkekunstencreatie.nl

Bezorging editie 2021* Deadline artikelen*

Wo. 19 mei Di. 27 april
Wo. 7 juli Di. 15 juni

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

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

Wijkinformatie
Politie: www.politie.nl                    spoed: 112 
Geen spoed, wel politie:                 0900-8844
Gemeente Tilburg:              www.tilburg.nl
Spoorzone:                  www.spoorzone013.nl
Team wijken gemeente Tilburg 
Omgevingsmanager Goirke-Hasselt-
Bouwmeesterbuurt: Natascha Verhaaren                  
natascha.verhaaren@tilburg.nl 06 13 20 93 39
Omgevingsmanager Loven-Besterd en 
Groeseind-Hoefstraat: Paul van Esch                              
paul.van.esch@tilburg.nl           06 10 96 21 93
Wijkregisseur Goirke-Hasselt- 
Bouwmeesterbuurt: Jaap Quispel                                
jaap.quispel@tilburg.nl              06 51 78 38 70

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

 Supermarkt

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

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
                                                          

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

Sport en beweging

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten 
Henriette Ronnerstraat 19        013 592 00 48  
harriet@harrietvandervleuten.nl
                               www.harrietvandervleuten.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

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

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

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

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

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

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, het oudste café in 
Tilburg Oud-Noord, 190 jaar oud!
Goirkestraat 50                            013 542 63 47
johan.cafe@live.nl          www.cafebierings.info

  Horeca

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     

 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

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.ristobarcinecitta.nl

Wijkraden

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

Kinderopvang

Kindercrèche Vijf Hoeven (0-4 jaar)
H. van Tulderstraat 7                   013 535 90 38
                                                  06 50 52 25 41
J.Jorissen@kindercreche.nl
                     www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven

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

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

PT Coffee Club 
Proeftraining: 1 uur gratis
Nassauplein 9A                           06 43 20 19 95
info@ptcoffeeclub.nl        www.ptcoffeeclub.nl 

Hobby
Postzegel- en munthandel Den Besterd
Besterdring 54, do t/m vr 9.00-17.00                 
denbesterd54@gmail.com      06 14 02 71 77
                                                www.denbesterd54.nl         

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

Textielmuseum                      013 536 74 75
Goirkestraat 96                 www.textielmuseum.nl 
Online Textielmuseum: 
                                    www.textielmuseum.nl/online

Expositie Museum/Galerie

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
Peuteropvang (2-4 jaar)             013 5 35 91 72
                    www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere
Kinderopvang Cocon         Hoefstraat 173
BSO: maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang (2-4 jaar)         013 5 42 20 55
                           www.kinderstadtilburg.nl/cocon
m.engel@kinderstadtilburg.nl   06 50 28 69 68

G. de man-melis             
Molenstraat 128                                        013 542 11 61                                             
info@gdemanmelis.nl    www.gdemanmelis.nl

Lederwaren

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

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

studio hop, creatieve workshops 
Bisschop Bekkerslaan 263a                      06 43 53 35 20 
studiohoptilburg@gmail.com 
                                                 www.studiohop.nl

(vervolg) Kinderopvang

ENErGiEFaBriEK013 Energieadvies
Elke werkdag van 13.00-17.00: 088 00 62 013    
                          www.aandeslagmetjehuis.nl
                             www.energiefabriek013.nl

advies- & BewegingsCentrum Tilburg
Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg 
Minister Mutsaersstraat 24      013 54 54 065
info@abc-tilburg.nl              www.abc-tilburg.nl

Kindercampus Oculus
St Willebrordplein 6                      013 532 37 37
oculus@sterrekinderopvang.nl  
                                www.kindercampusoculus.nl

SimaK De Startersmakelaar
                                                         0492 700 282
                                                        06 51 44 26 16
info@simak.nl                             www.simak.nl  
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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.

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

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

 
 
 

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

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oefentherapie Cesar
Osteopathie 
Kinderosteopathie
Body Stress Release
Psychomotorische kindertherapie
Psycho-sociale counseling

Specialisten in het behandelen van: RSI, sporters, musici, huilbaby’s, stress gerelateerde klachten, 
COVID-19, chronische klachten, lichaamsbeeld problemen, kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Minister Mutsaersstraat 24    013 - 54 54 065    info@abc-tilburg.nl    www.abc-tilburg.nl  
                                  

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg


