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

Omgaan met geld
Alle groepen zijn gestart met het thema: omgaan met geld. Winkels vullen het 
gebouw. Zo is er op het leerteam een grote supermarkt gemaakt. De kinderen 
leren wat je met geld kunt doen, wat de waarde is van geld, hoe het eruit ziet, enz. 
Met veel plezier wordt er spelenderwijs geleerd hoe je moet omgaan met geld.

Koningsspelen
23 april was het zo ver, Koningspelen in de eigen klas! Onze eigen gymjuf heeft samen 
met het Beweegteam Onderwijs Tilburg een gaaf programma voor in de klassen 
gemaakt. Zo zijn alle groepen druk bezig geweest met spelletjes, dans en andere 
activiteiten. Deze dag is zelfs vastgelegd en uitgezonden in het Jeugdjournaal. 

IEP
De kinderen van groep 7 en 8 zijn gestart met de IEP toetsen! Deze uitslagen zullen  
mee spelen bij de keuze voor de middelbare school waar ze graag heen willen.  
Zet hem op kanjers! #nietmiepenmaarIEPen

Rondleidingen
Ook in deze ongewone tijden zorgen wij voor een privérondleiding. Hiervoor kunt u  
contact opnemen met de school : 013 543 46 43

Kindercampus Oculus | Kinderopvang + basisschool Tilburg
  

Leuk uitje in Ontdekstation013 
In Ontdekstation013 kunnen kinderen vanaf 4 jaar op ontdekkingstocht! Er zijn allerlei 
workshops en activiteiten. En is het lekker weer, dan is ook de Waterspeeltuin open!

Afgelopen jaar konden we helaas weinig kinderen ontvangen vanwege corona. 
Daarom een paar foto’s uit ‘de oude doos’. Zo leuk was het altijd! Kijk op onze site 
of social media om te checken of we weer open zijn! : www.ontdekstation013.nl 

Nieuw beheerdersteam Kerkibo

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

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie

Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

Green screen Programmeren

De kinderen van peutergroep De Overstap zitten op dit moment midden 
in het VE- (voorschoolse educatie) thema Wat heb jij aan vandaag?. 
Gedurende het thema bekijken en benoemen we verschillende kleding-
stukken. Maar ook de accessoires die erbij horen. Wanneer zet je een 
zonnebril op? Waar draag je de kleding? 
Ook moeten de kledingstukken gewassen worden als ze vies zijn... maar hoe moet 
dat eigenlijk? Op de groep hebben we een (speelgoed) wasmachine. Maar daar 
kom je bij de peuters natuurlijk niet mee weg. Al heel snel zegt een peuter: 
Daar wordt het niet echt schoon in -----  We hebben echt water nodig.   

Zo gezegd, zo gedaan! We pakken een bak, water en zeep. Samen met de peuters  
worden de vieze kledingstukken gewassen, en hangen we het aan het droogrek  
met een wasknijper!       Oei dat is nog best lastig! 
Norlandia kinderopvang MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 42, : www.norlandia.nl
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Woonzorgcentrum Padua 
Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg  
Tel: 013 540 86 00 

 

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

Laura Buskens: l.wortel@dewever.nl of bel: 013 540 87 94  

 

 

 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

 Maaltijdvrijwilligers die mee willen helpen  
bij de avondmaaltijd. Een zekere mate van 
zelfstandigheid en sociale vaardigheden 

zijn voor dit vrijwilligerswerk wel gevraagd.

Van 16.00 uur tot 19.00 uur. 
Dagen en uren in overleg met onze

vrijwilligerscoördinator.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligers- 
functies bij Woonzorgcentrum Joannes 
Zwijsen? Graag contact opnemen met 
vrijwilligerscoördinator Anke Verdijk: 

013 549 26 00

Keti-kotimaand 2021   Meer informatie en aanmelden zie : www.30juni1juli-tilburg.nl
Keti Koti betekent ‘Verbroken Ketenen’. Het symboliseert de afschaffing van de slavernij op 
1 juli 1863 in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Stichting Comité 
30 juni-1 juli stimuleert bewustwording in Tilburg rondom de trans-Atlantische slavernij, haar 
afschaffing én haar doorwerking. Jaarlijks organiseert ze activiteiten in de Keti-kotimaand juni. 
Dinsdag 1 juni, 19.30 uur, Sporen van slavernij in Noord-Brabant. 
Presentatie door historica Dineke Stam en optreden van voormalig stadsdichter Onias Landveld.
Online i.s.m. TijdLab (Bibl.LocHal/Stadsmuseum)
Zondag 13 juni, 11.00 uur, Kerkdienst Keti Koti, met zangkoor Pramisi.
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat.
Zaterdag 26 juni, 14:00 uur, Keti Koti dialoogtafel, te gast o.a. politie Midden Brabant. 
Online i.s.m. TijdLab 
Woensdag 30 juni, Herdenking: op een culturele wijze stilstaan bij het leed van onze voorouders.
Tijd en plaats zie website.
Donderdag 1 juli, 16.00-19.30 uur, Vrijheidsviering, met o.a. kunstenaar Hans Broek.
Museum De Pont, daarna kranslegging in het Vrijheidspark, samen met andere organisaties.

 De Wever

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:

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

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 

 
 

  

 

Iedere dag zijn in Tilburg 46 vrijwilligers in  
touw om de GGD te ondersteunen in de 
teststraten, in de vaccinatiestraten en bij 
begeleid vervoer. Ook vrijwilligers uit de  
wijk zijn hierbij betrokken. Ze werken als  
ondersteuner (gastheer/gastvrouw) of als  
EHBO'er in de wachtruimte. 

Andere vrijwilligers zijn bezig om mensen te 
vervoeren naar en van de vaccinatielocaties. 
De Rode Kruisbus van Tilburg is coronaproof 
gemaakt en rijdt dagelijks met twee 
vrijwilligers rond in Brabant. Bij het maken 
van een afspraak voor de vaccinatie kunnen 
mensen aangeven dat ze echt geen vervoer 
hebben. Dan worden ze doorverwezen naar 
een ander telefoonnummer, om uiteindelijk 
bij de Rode Kruis Hulplijn terecht te komen. 
Rechtstreeks bellen naar het Rode Kruis is niet 
mogelijk, omdat het initiatief bij de GGD ligt.

In Tilburg is er intensieve samenwerking met 
ContourdeTwern. Iedere maand ontvangt 
ContourdeTwern boodschappenkaarten vanuit 
het Rode Kruis i.s.m. een supermarkt. Zij  
verspreiden deze in Tilburg en omgeving. De  
kaarten zijn bedoeld voor mensen die hard 
getroffen zijn door de coronapandemie. Een 
klein lichtpuntje in deze donkere tijden.

Rode Kruis Tilburg 
in de strijd tegen corona

Door: Jacques van der Borght
In de vorige wijkkrant lieten we u weten dat we met De Lindehoeve meedingen naar de titel  
‘Waterbaas’, een initiatief van Waterschap de Dommel. Zij zoeken mensen die proberen bij te  
dragen aan een verantwoord watergebruik. Het Waterschap heeft laten weten erg gecharmeerd  
te zijn van onze inzending en zullen er binnenkort foto- en video-opnames gemaakt gaan worden. 
Maar er is meer…
We hebben De Lindehoeve aangemeld bij de VPRO als Woonpioniers. De Lindehoeve meent  
een woonpionier te zijn. De Lindehoeve stelt ons ook in staat langer zelfstandig te blijven wonen.  
Bovendien hebben we een monument gered. En dat alles op eigen initiatief en betaalbaar; Dat 
was en is een gedurfd project en zou een uitstekende manier zijn voor veel ouderen om zichzelf  
een gerieflijke toekomst te bezorgen. Het spook van de eenzaamheid en afhankelijkheid is  
effectief de deur uitgejaagd. Met het realiseren van onze eigen woonvorm zijn tien (te grote)
huizen beschikbaar gekomen voor de woningmarkt.  
De VPRO heeft onze inzending geschikt bevonden om op te nemen op hun website en vindt dat  
we aan alle criteria voldoen om woonpioniers te zijn. : pioniers.op.vpro.nl/pioniers
In week 21 (van 24 tot 30 mei) wordt op de website en via socialemediakanalen van de provincie  
een filmpje getoond van het woonproject. Vanaf september 2021 zal het jureringsproces starten, 
waarbij ook het publiek kan stemmen op de inzendingen. : www.brabant.nl/kaartstijlprijs

Nieuws van De Lindehoeve

Joannes Zwijsen
Burgemeester Brokxlaan 1407
Tel: 013 549 26 00
Website: dewever.nl/wonen/locaties/4/joannes-zwijsen
Facebookpagina: fb.com/joanneszwijsen   
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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 - 17.30 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.  
 
 
   
 

 

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. 

Ook gaan we graag met onze 
bewoners wandelen. 

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

Wist u dat: 

 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?

Door: Marion Brangers Vermeer

Beste buurtgenoten,

De veranderingen komen met kleine stapjes, en voorlopig 
blijven we voor de veiligheid maar van de geraniums 
genieten die bij sommigen voor de ramen staan. 
Ik zoek af en toe hier en daar een klein klusje. Ik heb 
bijvoorbeeld al mijn glasservies gesteriliseerd, hahaha 
gewoon afwassen natuurlijk. En zo nog wat kleine klusjes.

Maar de meeste vrije tijd besteed ik toch aan het schrijven 
van een boek en tjonge jonge ik krijg er geen eind aan 
verzonnen. Ach het is ook maar tijdverdrijf. Ikzelf had 
me ook iets anders voorgesteld, jaren geleden. Ik
dacht, ja, als ik eenmaal met pensioen ben, nou dan ga ik genieten. Veel rondtoeren, oude  
kennissen en schoolvriendinnen bezoeken. Dat is wel even anders geworden, maar zo houd  
ik wat meer financiën over doordat ik niet veel uit kan geven aan het shoppen. 

En wat moet ik eigenlijk nog shoppen. Ik heb al zoveel rommeltjes in huis en er is sinds 
20 maart weer wat bijgekomen: een paar erfstukken van mijn moeder. Die wil ik toch niet  
graag weggooien. Ze was er zelf altijd zuinig op, zelfs de handdoeken en pyjama's enzovoort 
die we in Nieuw-Zeeland hadden gekocht heb ik meegenomen; een klein beetje nostalgie dat  
wel. Toch, de ritjes naar Goirle, waar mijn moeder woonde, zijn nu ook voorbij, en dat is  
zeker een tegenvaller. Ik ga nog wel een keertje naar de verpleging om hen te verrassen en  
te bedanken voor de uitstekende hulp en zorg die er is geweest.

Voor de verandering ben ik bij het afvalprikken gegaan. Dat is keileuk ook al is het dan ander- 
mans troep. En zeker als je met z’n tweetjes loopt. Er zouden wat meer mensen kunnen mee- 
doen, en het vraagt maar een uurtje of zo van je tijd. 
En, heeft iedereen al een tuintje voor de deur gemaakt? Het brengt je wel € 25,- op, en we  
gaan voor veel groen in Tilburg. 

Dan worden we meteen de schoonste én de mooiste stad van het land. 
Meld je aan bij de wijkraad.

We hebben inmiddels iemand gevonden die onze wijkraad mee versterkt, en ook jij kunt bij  
de wijkraad als lid terecht. Hoe meer zielen hoe meer gemak. Door de coronamaatregelen  
blijft het op dit moment videovergaderen, maar dat is één keer in de maand goed te doen.  
Fysiek vergaderen is prettiger.

Voor iedereen een rustige, fijne tijd toegewenst. Houd nog even vol, dat doe ik ook.  
Tot de volgende keer.

Dank u Wel voor uW reacTies 
De wijkraad heeft veel reacties ontvangen op de gele folder die in de wijken 
Loven en Besterd verspreid is, en op de oproep in deze wijkkrant:
 ▪ Een aantal mensen meldde zich aan als vuilraper. Deze zijn benaderd en toegevoegd  

 in de Whatsappgroep Zwerfvuil.
 ▪ Veel mensen vonden het idee van ‘De wijk groener maken’, en dus ook Tilburg, een   

 geweldig initiatief. Er zijn foto’s gestuurd van geveltuintjes, opgeknapte voortuintjes,   
 boomspiegels en bloembakken voor de voordeur en hangend aan de reling van het  
 balkon aan de straatzijde. De bijdrage van 25 euro is inmiddels overgemaakt   
 aan de desbetreffende personen. De actie geldt trouwens het hele jaar.
 ▪ Er zijn ook heel veel reacties binnengekomen die met veiligheid en de leefomgeving te  

 maken hebben. We benaderen gemeenteambtenaren met de problemen die ons bereikt  
 hebben, en we selecteren bepaalde reacties waaraan we later in het jaar aandacht   
 zullen schenken wanneer we de wijkschouw organiseren. Bij de wijkschouw zijn onder  
 andere de wijkregisseur en de omgevingsmanager aanwezig.

De  Fixi-app 
Voor wie zelf iets wil melden aan de gemeente, kan het beste de Fixi-app gebruiken:

www.tilburg.nl/contact/klacht-schade-of-bezwaar
De ervaring leert dat snel op de melding in de Fixi-app gereageerd wordt.

Wijkraad

Door: Jacques van der Borght
In de vorige wijkkrant lieten we u weten dat we met De Lindehoeve meedingen naar de titel  
‘Waterbaas’, een initiatief van Waterschap de Dommel. Zij zoeken mensen die proberen bij te  
dragen aan een verantwoord watergebruik. Het Waterschap heeft laten weten erg gecharmeerd  
te zijn van onze inzending en zullen er binnenkort foto- en video-opnames gemaakt gaan worden. 
Maar er is meer…
We hebben De Lindehoeve aangemeld bij de VPRO als Woonpioniers. De Lindehoeve meent  
een woonpionier te zijn. De Lindehoeve stelt ons ook in staat langer zelfstandig te blijven wonen.  
Bovendien hebben we een monument gered. En dat alles op eigen initiatief en betaalbaar; Dat 
was en is een gedurfd project en zou een uitstekende manier zijn voor veel ouderen om zichzelf  
een gerieflijke toekomst te bezorgen. Het spook van de eenzaamheid en afhankelijkheid is  
effectief de deur uitgejaagd. Met het realiseren van onze eigen woonvorm zijn tien (te grote)
huizen beschikbaar gekomen voor de woningmarkt.  
De VPRO heeft onze inzending geschikt bevonden om op te nemen op hun website en vindt dat  
we aan alle criteria voldoen om woonpioniers te zijn. : pioniers.op.vpro.nl/pioniers
In week 21 (van 24 tot 30 mei) wordt op de website en via socialemediakanalen van de provincie  
een filmpje getoond van het woonproject. Vanaf september 2021 zal het jureringsproces starten, 
waarbij ook het publiek kan stemmen op de inzendingen. : www.brabant.nl/kaartstijlprijs

Boomspiegel aan de BankastraatBalkon aan het Sint Willebrordplein

Meer informatie over Wijkraad loven-Besterd: 
www.facebook.com/lovenBesterd    

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

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. 

Tientjeslid
Voor € 10,00 euro per jaar 

bent u Vriend van Den Herdgang  
en u krijgt dan op uw verjaardag 

‘ouderwetse’ post.

Duofiets
Wij sparen voor een duofiets, doneer op
NL65 RABO 0181 2584 20 t.n.v. Vrienden 

van Den Herdgang o.v.v. duofiets 

 

Word ook 'Vriend' van Den Herdgang! 
En mail : a.klundert@kpnplanet.nl
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Uitreikversiersel 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
links heren en rechts dames.

Lintjesregen
Wederom door de maatregelen rondom het coronavirus een aangepaste lintjesregen op  
26 april 2021. Dit jaar ontvingen 25 inwoners van Tilburg een Koninklijke onderscheiding. 
Burgemeester Theo Weterings reikte deze lintjes uit in de Raadszaal van het vernieuwde  
Stadhuis. De uitreikingen waren verdeeld over twee bijeenkomsten en in een zogenoemde  
hybride vorm. In de Raadszaal waren alleen de decorandi met partners/begeleiders  
aanwezig. Familieleden, vrienden en overige geïnteresseerden konden de ceremonie online  
live volgen. Onder de decorandi ook buurtbewoners. En die zetten we dan ook in deze  
feestelijke editie in de wijkkrant. Van harte gefeliciteerd!

De heer D. (Driss) El Abbassi 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer El Abbassi is ruim 20 jaar bestuurslid van de Marokkaanse 
moskeevereniging Masjid El-Feth. Hij is begonnen als secretaris en 
heeft daarna de rol van voorzitter op zich genomen. Hij heeft een  
belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een nieuwe  
moskee in Tilburg. Daarnaast is de heer El Abbassi voorzitter 
geweest van het samenwerkingsverband van Brabantse en 
Zeeuwse moskeeën. Hij zet zich vanuit zijn positie tevens in voor  
een landelijke samenwerking van moskeeën op het gebied van  
veiligheid en professionalisering van moskeebesturen. 

De heer El Abbassi is een echte bruggenbouwer die zorgt voor  
verbinding tussen de Marokkaanse gemeenschap en de rest  
van de Tilburgse samenleving.

Mevrouw M.W.P. (Marij) van de Sanden-Fouchier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van de Sanden is al sinds 1979 actief 
als vrijwilliger op diverse fronten. Zo was zij in 
het verleden 10 jaar lang actief als hulpouder 
op basisschool de Hoefstraat en als voorzitter 
van de oudercommissie. Vanaf 1997 is zij actief 
als penningmeester bij de afdeling Groeseind/
Hoefstraat van de Zonnebloem, waar ook haar 
echtgenoot, de heer Walter van de Sanden, 
vrijwilliger is. Zij draagt zorg voor de begroting, 
afrekening, balans en het kascontroleverslag. 
Naast het penningmeesterschap helpt zij 
mee bij de jaarlijkse activiteiten en brengt zij 
regelmatig bezoekjes aan de gasten van de 
Zonnebloem. Jarenlang verzorgde ook zij de 
ledenadministratie bij Tennisclub Quirijn.

De heer W.J.C. (Walter) van de Sanden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van de Sanden is net als zijn 
echtgenote, mevrouw Marij van de Sanden-
Fouchier, sinds 1997 als vrijwilliger verbonden 
aan de afdeling Groeseind/Hoefstraat van de Zonnebloem. Daarvoor was de heer Van de Sanden 
al actief als vrijwilliger bij diverse Tilburgse sportverenigingen. Zo was hij van begin jaren ’70 tot 
1993 actief binnen voetbalclub Sarto, als paviljoenbeheerder, bestuurslid en in diverse andere 
commissies. Hij is sinds 1990 actief bij tennisvereniging RTV Quirijn. De heer Van de Sanden was hier 
secretaris, lid van de toernooi-, sponsor-, en feestcommissie en is nog actief in het parkonderhoud. 
Sinds 2007 is hij vrijwilliger bij gezelligheidskoor De Begonia’s, waarvan hij sinds 6 jaar voorzitter 
is. Daarnaast is hij sinds 2008 voorzitter van de club van gepensioneerde medewerkers van de 
Belastingdienst en Douane Tilburg, waarvoor hij jaarlijks een aantal activiteiten organiseert.

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

 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

De heer en mevrouw Van de Sanden-Fouchier

De heer El Abbassi 
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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

Volg ons ook via Twitter: @oudestadtilburg 

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

Geveltuintje
Het klimaat verandert. Dat merken we 
door langere periodes met extreme hitte, 
droogte of juist hevige regenbuien. Hulp om 
de hittestress en de wateroverlast aan te 
pakken, is welkom. Daarom stimuleert de 
gemeente meer groen in de straat, o.a. door 
geveltuintjes aan te leggen bij huizen zonder 
voortuin. 

Groen werkt verkoelend en zorgt voor 
schaduw. Zo loopt de temperatuur op hete 
dagen minder hoog op dan in een straat met 
stenen. Bovendien zakt er bij onweersbuien 
meer water in de grond. Dat is goed voor 
planten en er is minder kans op een overbe-
last riool. Meer groen zorgt bovendien voor 
een gezelligere en gezonde straat. 

Kijk voor informatie over geveltuintjes op 
tilburg.nl/inwoners/subsidies/geveltuintjes

Tilburg doet mee aan het NK Tegelwip-
pen en gaat de strijd aan met Breda. 
In welke stad wippen inwoners de 
meeste tegels uit hun tuin en vervan-
gen deze door groen? Iedere groene 
stap die een inwoner zet, helpt.

Door tegels te vervangen door groen, 
maken we Tilburg samen een stukje 
groener. Goed voor het milieu, maar 
we willen natuurlijk ook  graag winnen 
van Breda. Zo’n 40% van de stad is 
van de inwoners. Dat zijn de voor- en 
achtertuinen. Die zijn voor een groot 
gedeelte versteend. Doet u mee? Wip 
dan zoveel mogelijk tegels uit uw tuin 
en zet er een mooie plant voor terug. 
Vergeet niet op nk-tegelwippen.nl door 
te geven hoeveel tegels u heeft gewipt. 
Dit kan tot 30 september 2021. De 
gewipte tegels kunt u gratis inleveren 
bij milieustraat Albion. 

Doe ook mee aan 
NK Tegelwippen

Het speelplein aan de Hendrik van 
Tulderstraat krijgt een opknapbeurt. 
Dat gebeurt tegelijkertijd met 
het groot onderhoud in de Jacob 
Romansstraat en de Oscar Leeuw-
straat. Die straten gaan in 2022 op 
de schop.  Voor de veiligheid van 
de kinderen van basisschool de Vijf 
Hoeven is alvast een Zoen- en 
Zoefstrook aangelegd. En BAM 
repareerde ook alvast het asfaltveld. 

Speelplein Hendrik 
van Tulderstraat

De Korvel en de Besterd als 
een veilige, levendige en fijne 
omgeving. Een plek waar men-
sen graag wonen, werken en 
verblijven. 

Om daarvoor te zorgen, werkt 
de gemeente samen met onder-
nemers, bewoners en verschil-
lende partners in de stad. Dat 
gebeurt niet alleen op basis van 
onderzoek en analyses. Ook 
de kennis en ervaring van alle 
betrokkenen spelen hierin een 
belangrijke rol. Paul van Esch, 
omgevingsmanager van de wijk 
Besterd, is hier nauw bij betrok-
ken. “We werken intensief 

samen met politie en onderne-
mers om van de Besterd een 
veilige en prettige omgeving 
te maken. Soms vragen zaken 
behoorlijk wat voorbereidings-
tijd. Er wordt dan hard gewerkt 
achter de schermen. Dat is niet 
altijd zichtbaar helaas. Gelukkig 
hebben we de afgelopen 
periode ook verschillende 
activiteiten kunnen uitvoeren, 
die de bewoners en onderne-
mers wel merken. Een aantal 
daarvan staan in onderstaand 
kader. En dat is fijn, want 
uiteindelijk doen we het samen 
voor hen.” 

Samen werken aan fijne Besterd

Muurschildering 
Rentmeesterlaan 
Tilburg heeft er sinds dit voorjaar weer een 
mooie, nieuwe muurschildering bij. Kunstenaar 
Erik Veldmeijer zorgde voor het ontwerp in de 
Rentmeesterlaan in deze wijk. De vele muur-
schilderingen in Tilburg zijn een groot succes. 

Diverse acties:
• Ruim 200 parkeerboetes
• Verschillende pandcontroles en handhavingsacties
• Uitbreiding van cameratoezicht
• Intensievere schoonmaak van de straat
• Voorbereidingen verloederingsaanpak
• Opstarten samenwerking  voor de toekomstige inrichting 
 Besterdring
• Intensievere samenwerking door regelmatig overleg  
              tussen ondernemers, politie en gemeente over veiligheid

‘Zon op je dak Tilburg’ is een gemeenteproject dat 
zonnepanelen haalbaar en betaalbaar maakt voor 
een grote groep Tilburgers. Met het voordelige 
totaalpakket wordt alles geregeld: financiering, 
aanleg en 15 jaar lang service en onderhoud van de 
panelen. Sinds begin dit jaar zijn er al 400 aanmel-
dingen. Op 23 april kregen de eerste deelnemers 
zonnepanelen op het dak van hun woning. 

Wethouder Oscar Dusschooten feliciteerde familie 
Goorhuis met hun aanwinst: “We streven ernaar dat 
in 2021 en 2022 in de hele gemeente nog zo’n 2.000 
daken volgen. Dat scheelt onze inwoners geld en het 
draagt bij aan een beter milieu.”

De familie Goorhuis liep bij hun zoektocht naar zon-
nepanelen tegen financiële hobbels aan. Ook wilden 
ze geen digitale overeenkomst aangaan, zoals bij 
sommige aanbieders het geval is. Het gemeentepak-
ket bood uitkomst. Familie Goorhuis: “Na het invullen 
van het aanmeldformulier werd een huisbezoek 
gepland. De adviseur van Hoppenbrouwers bekeek 
het dak, ging na waar de omvormer kon komen en 
inspecteerde de meterkast. Hij legde precies uit wat 
ze gingen doen. 

Dat persoonlijke contact vinden wij heel belangrijk. 
Het voelt goed en betrouwbaar.”

Aanmelden voor 'Zon op je dak’ kan in 2021 en in 
2022. Het is onderdeel van het gemeentelijke ener-
giebesparingsprogramma ‘Aan de slag met je huis’. 
Net als veel andere gemeenten in Nederland werkt 
Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De 
overstap naar duurzame (zonne-)energie draagt daar-
aan bij. ‘Zon op je dak’ is bedoeld voor huiseigena-
ren, kleine bedrijven, verenigingen en Verenigingen 
van Eigenaren. Er zijn geen inkomenseisen en er is 
geen eigen geld nodig: deelnemers krijgen een lening 
via de gemeente, en betalen die in 15 jaar af. Het 
hele pakket levert elke maand meer op dan het kost. 
Meer informatie op aandeslagmetjehuis.nl 

Voordelig profiteren van de zon

Aanvragen Lintjesregen 2022 mogelijk tot 1 juli
Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onder-
scheiding. Iedereen kan een ander voordragen voor deze blijk van waardering. Verzoeken voor de Lintjesregen van 
2022 moeten 1 juli 2021 bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie op lintjes.nl of via kabinet@tilburg.nl.

Zoen- en Zoefstrook Hendrik van 
Tulderstraat.

Muurschildering Rentmeesterlaan. 
(Foto Erik Veldmeijer)

Luchtfoto De Besterd.

De eerste panelen voor familie 
Goorhuis. (Foto Raldo Neven)

Geveltuintje
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Kosten € 5,00 p.p. per wandeling. 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. 
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.

                                                                   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!   

31: 10.00u, workshop tekenen, IMB1
       13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
       13.30u, Art Journaling,  IMB1
Juni
  1: 19.30u, online: Sporen van slavernij, SC 30-17
  1, 8, 15, 22 en 29: 
       10.00u, Workshop Zendala, IMB1
      13.00u, Omgaan met kanker hoe doe je dat, IMB1
       13.30u, Workshop schilderen, IMB1
  2, 9, 16, 23 en 30: 
       10.00u, Workshop schilderen olieverf en acryl, IMB1
  2, 9, 16, 23 en 30: 12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
  3, 10, 17 en 24: 09.30u, Care for Cancer, IMB1
                                 13.00u, Kanker en Werk, IMB1
  3 en 17: 13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
                  13.30u, Workshop mozaiek, IMB1
  5: 13.00u, Spoorzone wandeling,Stadsgidserij18
  7, 14, 21 en 28:   10.00u, workshop tekenen, IMB1
                                  13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
                                  13.30u, Art Journaling,  IMB1
10 en 24: 13.30u, Lotgenoten mannen en kanker, IMB1
11, 12 en 13: IVN Slootjesdagen, Spoorpark8
12: 10.00u, modeltekenen of -schilderen, (o.v.) St. Xplo
       13.00u, Spoorpark/Bokhamer wandeling, Stadsgidserij18
13: 11.00u, Kerkdienst Keti Koti, P. Donderskerk, SC 30-17
        14.00u, Bingo, St. Aoda2
14: 14.00u, Lotgenoten Prostaatkankerstichting, IMB1
15: Deadline artikelen WTON editie juli/augustus 
16: 10.00u, Reis Zeeland, opgeven: St. Aoda2
17: 10.00u, Evelien komt in actie, IMB1
       13.30u, Lotgenoten Uitgezaaide borstkanker, IMB1
19: 13.00u, Van Pollet t/m Paleis wandeling, Stadsgidserij18
26: 10.00u, buiten teken-/schilderdag, (o.v.) St. Xplo
       14.00u, online: Keti Koti dialoogtafel, SC 30-17
30: 10.00u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
        Herdenking Stichting Comité 30 juni-1 juli SC 30-17
Juli
  1:  09.30u, Care for Cancer, IMB1
       13.00u, Kanker en Werk, IMB1
       16.00u, Vrijheidsviering St. Comité 30 juni-1 juli, SC 30-17
   1 en 15: 13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
                   13.30u, Workshop mozaiek, IMB1
  5: 10.00u, workshop tekenen, IMB1 
       13.30u, Art Journaling,  IMB1
  5 en 12: 13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
  6: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
      13.30u, Workshop schilderen, IMB1
  6 en 13: 13.00u, Omgaan met kanker hoe doe je dat, IMB1
  7 en 14: 12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
 7: Bezorging WTON editie juli/augustus 
       10.00u, Workshop schilderen olieverf en acryl, IMB1

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. 10  en 11
Iedere laatste vr van de maand: Nieuw: 17.30u, 
Open soosavond voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB), opgeven: St. Aoda2
Mei
19: 10.00u, Workshop schilderen 
olieverf en acryl, IMB1
        12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
20: 09.30u, Care for Cancer, IMB1
       13.00u, Kanker en Werk, IMB1
        13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
        13.30u, Lotgenoten Uitgezaaide borstkanker, IMB1
        13.30u, Workshop mozaiek, IMB1
22: 09.30u, linoworkshop, (o.v.) St. Xplo
25: 10.00u, Workshop Zendala, IMB1
       13.00u, Omgaan met kanker hoe doe je dat, IMB1
        13.30u, Workshop schilderen, IMB1
26: 10.00u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
        10.00u, Workshop schilderen olieverf en acryl, IMB1
        12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
27: 09.30u, Care for Cancer, IMB1
        13.00u, Kanker en Werk, IMB1
        13.30u, Lotgenotenmiddag mannen en kanker, IMB1
29: 10.00u, workshop schilderen olieverf  (o.v.) St. Xplo
30:  14.00u, Bingo, St. Aoda2

 WTON-Agenda 

Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie de foto is genomen? 
Mail dan uw oplossing voor 15 juni 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
 Î10 x WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers gemaakt door STUDIO HOP : www.studiohop.nl 

Oplossing fotopuzzel april 2021
Foto van de ingang van Woonzorgcentrum De Bijsterstede, 
Energieplein 54. Er staat een bankje met verschillende fotos 
van markante Tilburgers. De foto’s zijn jammer genoeg door 
de tijd vervaagd. Het bankje draagt de naam 'herinnering'.
Het 'Tilburgs Benkske', ook wel een Social Sofa, biedt een plek  
om elkaar op een dagelijkse, spontane en onbevangen manier  
te kunnen ontmoeten. Het idee voor de 'Tilburgse Benkskes'  

kwam van comédienne Karin Bruers. Zij vond dat er in Tilburg te weinig ontmoetingsplaatsen 
zijn waar mensen zomaar even kunnen buurten. 
Bron : www.wijktheresia.nl/weetjes-over-de-wijk-theresia en : www.socialsofa.com/nl

Foto: Michaël Molenaar

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD                          

Opgave mei  

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: 
                     Frans van de Moosdijk: stichtingalleenopdezeaarde@gmail.com  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 
7SC 30-1= Stichting Comité 30 juni-1 juli: www.30juni1juli-tilburg.nl  8spoorparktilburg.nl  9Woonzorgcentra dewever.nl 
10Wijkcentra contactgegevens zie p.5  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 april editie:
Het boeket van ALL ABOUT FLOWERS is gewonnen door: Elly Smits.
De nylon beautycase van G. DE MAN-MELIS is gewonnen door: Marga Bogaers.
De goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Saskia Donders.
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Aurora Mallens, A. Smolders, Angelique Bertens,  
Marc Vriens en John de Beer.
De WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashangers zijn gewonnen door: peter Vos, Cor Willemsen,  
José Leijten, Brigitte van Gestel en Marie-anne Berkers. 
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd! 

In mei start Regionaal Archief Tilburg met een project om Tilburgse oorlogsslachtoffers uit  
de Tweede Wereldoorlog een levensbeschrijving en een gezicht te geven. Hoewel het meer  
dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, blijft het  
belangrijk de slachtoffers te herdenken. Door hun verhaal te vertellen, blijft de herinnering  
aan hen levend. Alle Tilburgse oorlogsslachtoffers zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant  
en het archief streeft ernaar van ieder een levensbeschrijving én een foto op te nemen. Van  
sommigen is er maar beperkte of zelfs geen informatie bekend, behalve naam en 
overlijdensdatum. Wie was de persoon achter de naam?

Zaterdag 5 juni, 13.00 uur. Spoorzone wandeling.
Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl Start: Burgemeester Stekelenburgplein.
Een toppertje in Tilburg. Immens populair. Een plek waar ontwikkelingen zich in een sneltrein- 
vaart opvolgen. We bezoeken in deze wandeling de huiskamer van Tilburg 'de LocHal'.  We 
bezoeken ook andere gebouwen en werpen een blik op de maquette van dit gebied.

Zaterdag 12 juni, 13.00 uur. Spoorpark/Bokhamer wandeling.
Inschrijven : bruggen@stadsgidserij.nl 
Start wandeling bij de ingang van het Spoorpark. 
Een geheel nieuwe wandeling van de 
Stadsgidserij. Een park aangelegd vanuit het 
Burgerinitiatief. Een gebied waar elke Tilburger 
zich thuis kan voelen. Gekoppeld aan het 
Spoorpark is de Bokhamer, een dorpje midden 
in Tilburg, ook wel de groene long genoemd.
Deze wandeling is niet geschikt voor 
wandelaars die slecht te been zijn of gebruik 
moeten maken van hulpmiddelen.

Zaterdag 19 juni, 13.00 uur. Van Pollet t/m Paleis. 
Inschrijven : beerens@stadsgidserij.nl Start bij de VVV Tilburg aan de Spoorlaan.
Een prachtige wandeling die ons leidt vanaf Pollet aan de Spoorlaan (de witte villa's waar o.a. 
het natuurmuseum in zit, ooit eigendom van een van de meest prominente textielfabrikanten 
in Tilburg) door een van de meest historische straten en toegangen tot Tilburg Centrum,  
de Stationsstraat. Deze wandeling eindigt in het voormalig paleis van Koning Willem II.

752 oorlogsslachtoffers
De Tweede Wereldoorlog heeft heel veel 
mensenlevens gekost. In de Wiki Midden-
Brabant staan nu 752 namen van omgekomen 
personen uit Tilburg en nabije omgeving. Deze  
lijst is gebaseerd op het onderzoek dat archief- 
medewerker Gerrit Kobes enkele decennia  
terug heeft gedaan. 
De groep oorlogsslachtoffers is heel divers. 132  
Joodse Tilburgers zijn vermoord in concentratie-  
en vernietigingskampen als Auschwitz, Bergen- 
Belsen en Sobibor. De lijst bevat ook mensen 
die omgekomen zijn in Duitsland tijdens werk-
zaamheden voor de Arbeitseinsatz. Onder de 
slachtoffers bevinden zich militairen, zowel van 
Nederlandse als geallieerde zijde: Australische, 
Engelse en Poolse (veelal jonge) mannen 
vonden in Tilburg hun laatste rustplaats. 

Tot de slachtoffers behoren ook mensen 
uit het verzet, die de dood vonden in 
concentratiekampen, op een fusilladeplaats of 
tijdens een verzetsactie. Er waren ook talloze 

vrouwen, mannen en kinderen (soms nog 
maar baby’s) die de bombardementen en 
beschietingen niet overleefden, zoals bij-
voorbeeld het gezin Stalpers-Van der Velden.  
Zij kwamen om het leven tijdens het 
bombardement van 10 mei 1940 in de 
Noordstraat. Opvallend is dat de meeste  
oorlogsslachtoffers zijn gevallen na de 
officiële bevrijding van Tilburg, door 
bombardementen, beschietingen en raketten. 

Help jij met het schrijven van de 
levensverhalen van deze personen?
Regionaal Archief Tilburg heeft hulp nodig om  
ontbrekende informatie aan te vullen met  
verhalen of foto’s. Weet jij meer over een 
oorlogsslachtoffer? Stuur je reactie dan naar  
: info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. 
Wiki Oorlogsslachtoffers. Het project 
loopt t/m 27 oktober, de Bevrijdingsdag 
van Tilburg. Meer informatie vind je op 
: www.regionaalarchieftilburg.nl, de Wiki 
Midden-Brabant en Pinterest van het archief.

Foto: Henriëtte van Raak

Voorjaarswandelingen van de Stadsgidserij

De stokkapel in de Bokhamer.
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Wijkraad Loven-Besterd 
p/a Schaepmanstraat 36               
info@loven-besterd.nl
fb.com/LovenBesterd     www.loven-besterd.nl
                                           

Colofon
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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

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     

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

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

Wijkraden

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 

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

Kindercrèche Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Burg. Brokxlaan 1617                  013 581 10 90
                                                 06 55 11 52 81
a.groenewoud@kindercreche.nl
                      www.kindercreche.nl/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                            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)              013 535 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)          013 542 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

Internet/computer
KpN NetwerkNL Zeg JA tegen glasvezel
Geef toestemming voor kosteloze 
glasvezelaansluiting: kpnnetwerk.nl/zelf-regelen

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

SIMAK De Startersmakelaar
Introductiekorting voor eerste 10 klanten
Hart van Brabantlaan 12-14   013 583 22 26                                           
tilburg@simak.nl                    www.simak.nl  

Dansbeleving wo-avond in De poorten  
3 introductielessen Biodanza voor € 36,-
Vooraf aanmelden:                06 24 74 70 30
info@dansbeleving.nl      www.dansbeleving.nl
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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 

korvel-best
erd.nl

winkellint

Vakmanschap, meesterschap, aandachtschap, 

het beste winkel je op de Besterd

20210414-B-adv.besterd-wijkkrant.indd   1 14-04-2021   15:29


