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Nieuw beheerdersteam Kerkibo 
Kinderboerderij Kerkibo is opgericht in 
1982 en is vanaf dag één een begrip in de 
wijk Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. 
Maar ook van buiten de eigen wijk weten 
vele Tilburgers ons te vinden. Dit is zeker 
ook vanwege de mooie grote speeltuin die 
naast de kinderboerderij gevestigd is. De 
verzorgers, waaronder vele buurtbewoners, 
krijgen sinds april ondersteuning van 
medewerkers van de Diamant-groep. 

Kerkibo is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers om zo ruimere openingstijden 
te kunnen realiseren. Lees verder pagina 9

Nieuws van Maria Goretti
De gemeente Tilburg gaat de Kinderboerderij 
Maria Goretti en de speelplek flink opknappen. 
Volg hier de voorbereidingen, bekijk het 
nieuwe ontwerp en stuur je reactie!
: eenfijnebuurt.nl/maria-goretti

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  

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

 

 

PVC-vloer 
incl. leggen

altijd de
laagste prijs!

Uw TraP 
GesToffeerD

incl. tapijt
v.a. € 280,-

• Tapijttegels al vanaf € 1,95  • Kamerbreed tapijt  
  • PVC  • Vinyl  • Marmoleum  

• Laminaat  • Binnenzonwering  
• Projectstoffering

Met het feestje van de wijkkrant vieren ook 
anderen een feestje. TilburgsAns bestaat 5 jaar,  
het Tilburgse lettertype dat ook in de WTON ge- 
bruikt wordt in de koppen. Studio hop is 10 jaar  
en geeft twee workshops cadeau. Dansbeleving 
is alweer 4 jaar, accordeon-vereniging LMJ is dit  
jaar 50 jaar en viert dit in september. En sommige 
wijkbewoners hebben een speciaal lintje gekregen 
op 26 april. Nieuw in Tilburg en ook een feestje 
waard is Simak de Startersmakelaar; welkom in 
Tilburg en in de WTON. Bloemetjes krijgt de 
wijk van Wijkraad Loven-Besterd, want die gunt 
iedere bewoner van Loven-Besterd een leuk 
tuintje in de straat of balkon. Ook de gemeente 
stimuleert meer groen in de straat; maak uw 
eigen geveltuintje  �  en doet u ook mee met 
het NK Tegelwippen? Lees erover in deze editie.

Studio hop feliciteert Wijkkrant Tilburg Oud-Noord met haar 5-jarig jubileum,  
en heeft zelf ook wat te vieren! 

Het is dit jaar tien jaar geleden dat de eerste studio hop-tas werd gemaakt, toen nog in de  
woonkamer van Paulien Hopmans. Inmiddels zit het tassenatelier alweer vier jaar in een mooi  
atelier in het Dröge-pand. Er worden ook workshops gegeven, je maakt dan in één middag  

of een dag een tas van leer. 
Wie jarig is trakteert, en studio hop doet dat door een workshop voor twee personen  

te verloten. Ga naar Instagram of Facebook (studiohoptilburg) als je mee wil doen! 

Foto: Babs Tuerlings

Lustrum-vierder Wijkkrant Tilburg Oud-Noord feliciteert ook andere jarigen
          Al vijf jaar lang kunt u deze wijkkrant ontvangen: dat is met deze editie erbij 37 keer de WToN in uw brievenbus! Vele woorden en uurtjes leesplezier. alle 

buurtbewoners en verenigingen en stichtingen heel hartelijk dank voor de vele columns en artikelen, en voor alle aankondigingen van activiteiten. 
 en alle ondernemers bedankt voor het vertrouwen dat is gegeven om uw verhaal te vertellen en aandacht te vragen voor uw bedrijf en reclame         
  te maken in de (wijk)krant. Adverteerders kunnen al vanaf € 12,- contactgegevens en artikelen plaatsen en vele maken daar gebruik van. 

Om het feestje te vieren heeft de WTON 
samen met studio hop een WTON-sleutel- 
hanger gemaakt, die in heel 2021 met de  
fotopuzzel valt te winnen of als ‘Vriend’ is 
te verkrijgen (zolang de voorraad strekt).  
Totaal zijn er 50 stuks, dus voor de echte  
WTON-fan een verzamelobject. In de 
april-editie zijn er al 5 winnaars blij ge- 
maakt en bij de mei-fotopuzzel zijn er  
weer 10 te winnen. 
Ook ‘Vriend’ worden van de wijkkrant? De 
bijdrage mag u zelf bepalen. Ieder jaar in 
juli krijgen de Vrienden een leuke attentie. 
              Stuur een e-mail naar de redactie.

: www.studiohop.nl

 10 jaar studio hop

LANETTE Clinics

 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. 

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 
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Je hebt er vast net zo naar uitgekeken als wij. 
Vanaf 28 april mogen de terrassen, onder een 
aantal voorwaarden, eindelijk weer open! 
Dat betekent dat we de koffie to-go van het 
kraampje langs de fietsroute inruilen voor een 
pitstop bij je favoriete horecazaak. Hoe dat er- 
uit gaat zien plus drie handige tips lees je hier! 
 

Nog altijd geldt: fiets alleen of met maximaal  
één ander persoon. Dat is namelijk ook het ge- 
zelschap waarmee je welkom bent op het terras.  
Tussen 12.00 en 18.00 uur kun je genieten van 
een lekkere bak koffie of een welverdiend 
pilsje. Eenmaal je fiets gestald reserveer je ter- 
plekke jouw tafeltje in de lentezon. 
Tip 1: Neem een jas mee 
Binnenruimtes zijn vooralsnog verboden ter- 
rein. Houd er dus rekening mee dat je buiten 
moet zitten. Ondanks dat het lente is, kan het  
nog fris zijn als je in de schaduw zit. Stop dus  
altijd een jas of sjaal in je fietstas of in je  
mandje, zo vat je geen kou! 

Tip 2: Vergeet je mondkapje niet 
Grote kans dat je tegenwoordig vrijwel altijd 
een mondkapje bij je hebt. Behalve als je op 
de fiets stapt, dan heb je hem vooralsnog niet 
nodig gehad. Maar nu je een pitstop maakt bij  
je favoriete terras, kan hij toch goed van pas  
komen. Want ondanks dat je nergens naar  
binnen mag, maken ze een uitzondering voor  
een bezoek aan het toilet of het betalen van  
de rekening. 

Tip 3: Ontdek nieuwe fietsroutes (én horecazaken) 
Brabant kent prachtige fietsroutes, die voor 
jou wellicht nog onbekend zijn. Neem voor je  
vertrekt eens een kijkje op onze blog, daar 
hebben we de mooiste fietsroutes door 
Brabant voor je uitgezocht! Een leuke bij- 
komstigheid is dat je onderweg ook nieuwe  
terrasjes ontdekt! 

Ben je eraan toe om weer lekker te bewegen 
en te genieten van de lentezon, maar heb je  
(nog) geen geschikte fiets? We helpen je graag 
om de perfecte tweedehands, nieuwe of elek- 
trische fiets te vinden. Ga voor informatie, ons as- 
sortiment óf voor het aanvragen van een corona-
proof testrit naar : www.spijkersfietsen.nl 
Spijkers Fietsen: Ringbaan Noord 136   
: 013 542 17 67

Biecht
Naast het verhaal van de hoofdgast bespreken hosts Mark Dekker 
en Fenne Verhoeven in elke aflevering van de Faalcast een fail 
uit de actualiteit, is er een quizvraag waarbij vrijkaarten voor 
de eerstvolgende Fuckup Night dit najaar in de LocHal worden 
weggegeven én wordt de biecht afgenomen van een luisteraar. 
Want iedereen maakt fouten en het is tijd om de schaamte van ons 
af te schudden, en om er soms ook gewoon hard om te lachen. 
Vandaar het motto van de Faalcast: 

Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
 

Faalcast is te beluisteren via Spotify en via : bibliotheekmb.nl/fuckups

52
95

26
28

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

advies- en BewegingsCentrum Tilburg, afgekort aBC-Tilburg, is een klein- 
schalig centrum voor paramedische en alternatieve zorg. Ons centrum biedt  
fysiotherapie, sportfysiotherapie, oefentherapie Cesar, oefentherapie voor  
musici, osteopathie, kinderosteopathie, Body stress release, psychomotorische  
kindertherapie en psychosociale counseling.

Gezond bewegen kun je leren 

Fouten delen
Inmiddels bestaat de serie alweer uit drie podcasts. In de eerste opname 
vertelt creatief ondernemer Sander Timmermans over zijn fuckup, dat 
resulteert in een verhaal over het kiezen van focus. En in de tweede 
editie kom je erachter wat een voordeelpak Witte Reus te maken heeft 
met de grootste misstap uit de loopbaan van Elles van Vegchel, Hoofd 
Museumzaken bij het TextielMuseum. In de voorlaatste aflevering 
was Marc Meeuwis te gast. We kennen hem misschien wel het beste 
als muzikant en als directeur van City Marketing in Tilburg. Maar in de 
Faalcast doet hij een boekje open over zijn tijd als festivalorganisator bij 
Brabant Open Air. Allen doen hun verhaal vanuit de gedachte: waarom 
alleen successen delen als je van fouten minstens net zoveel kunt leren?

Ondernemers en professionals 
delen hun fouten in de Faalcast

Omdat Fuckup Nights Tilburg in deze tijd lastig te organiseren zijn, duiken organisatoren BANK15 en de KennisMakerij van de Bibliotheek  
LocHal de podcaststudio van omroep Tilburg in. Het resultaat: de faalcast, een serie met eerlijke verhalen over zakelijke missers,  
bad practices en carrièreblunders. Tilburg is een stad van makers en dan kan, mag en moet er ook wel eens iets fout gaan. In de nieuwste  
aflevering die eind mei uitkomt is professor Ad Vingerhoets van Tilburg University te gast.  

In deze coronatijd merken we dat veel mensen 
anders bewegen dan voor deze periode. 
Sommige zijn minder gaan bewegen en meer 
gaan zitten, waar juist anderen actiever zijn 
geworden door bijvoorbeeld hardlopen of 
thuissporten. Typerend voor beide groepen 
is dat er een verstoorde balans kan zijn 
tussen kracht en souplesse/ontspanning. 
Verstoring in deze balans geeft risico op 
overbelastingsklachten, zoals bijvoorbeeld RSI. 

Oefentherapeute Valerie Tillie richt zich onder  
andere op mensen met chronische over-
belastingsklachten die hierdoor hinder onder- 
vinden in hun dagelijks leven. Een van de  
principes die ze gebruikt binnen de behandeling  
om gezond te leren bewegen, is het totaliteits-
principe. Het totaliteitsprincipe gaat er van-
uit dat het hele lichaam opgebouwd is uit 
bewegingsketens en -patronen en dat deze als  

geheel behandeld worden. Hoe  
dit werkt, is in de tekening (rechts)  
te zien. Als het fundament, de  
voeten en het bekken, stevig staat en zit, dan 
kunnen de muren versterkt worden. De muren 
van het lichaam zijn de benen en de romp. 

Het fundament verstevigen wordt als voor-
waarde gezien om het deel boven het middenrif 
te kunnen ontspannen. Boven het middenrif 
bevinden zich het dak en de schoorsteen, die 
staan voor de schouders, armen, handen, nek 
en het hoofd. Bij ongezond bewegen is er vaak 
spanning in het bovenste gedeelte van het 
lichaam. Door het hele lichaam te behandelen, 
leer je nieuwe bewegingspatronen aan, 
verander je de belasting in de bewegingsketen 
met blijvend resultaat. Als de balans hersteld 
is, dan kan het middenrif weer vrij bewegen en 
je natuurlijke ademhalingsritme keert terug. 

Lekker weer fietsen met een 
pitstop op het terras

    Observatie-oefening: ga op 1 been staan  
    met de ogen dicht. Probeer om 10 seconden  
    stil te blijven staan en je schouders 
    ontspannen te houden. Lukt dit?

Voor vragen of meer oefeningen, neem gerust  
contact met ons op via de website 
: www.abc-tilburg.nl
Advies- & BewegingsCentrum Tilburg: 
Minister Mutsaersstraat 24, : 013 54 54 065

Marc Meeuwis (links) in gesprek met Mark Dekker en Fenne Verhoeven. Rechts: Elles van Vegchel.
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Campagne tegen eenzaamheid 
Waarom kiest de Ristobar ervoor om een 
koffiecorner te creëren op de stoep? Als 
openbare ruimte is de bioscoop normaal 
gesproken de ideale plek om elkaar te 
ontmoeten, om de verbinding met elkaar op 
te zoeken en lief en leed met elkaar te delen. 
Door het coronabeleid is hier nu tijdelijk een 
stop op gezet, maar dat betekent niet dat we 
elkaar uit het oog moeten verliezen. Voor 
ieder mens is het gezond om zo nu en dan 
een wandeling te maken en wat mensen te 
zien en te spreken. Op deze manier willen 

Bij Studio Xplo kan ik mijn gevoel van eigenwaarde hervinden

Miriam Vliegenthart runt samen met haar vriend het marketing- en communicatiebureau 
ElementM. Op zoek naar een geschikte flexplek dacht ze niet meteen aan Bouwatelier 013: 
“Ik kende het wel maar wist niet wat ik kon verwachten. Bouwatelier 013, zou ik tussen 
mensen uit de bouwwereld komen te zitten? Maar dat bleek helemaal niet het geval.” 

Miriam zocht een werkplek waar ze met volle focus kon werken. Thuis lukte dat niet meer  
omdat de kinderen vaak thuis zijn. Flexplekken waren er genoeg in de stad, maar daar miste ze  
de interactie tussen collega’s: “Meestal stond er alleen maar een bureau.” 
Hier bij Bouwatelier 013 ervaar ik veel meer gezamenlijkheid. 
Ook zegt Miriam nu veel effectiever te kunnen werken en meer focus te hebben. “Thuis ben 
ik sneller afgeleid dan hier. Nu ga ik ‘s morgens gewoon naar mijn werk en aan het eind van 
de dag zet ik de computer uit. Daarna kan ik me weer volledig richten op mijn gezin.”

Werkplek voor zelfstandig ondernemers, samen met collega’s

Wat is cryolipolyse?
Cryolipolyse wordt ook wel de natuurlijke 
manier van liposuctie genoemd. Door middel 
van een applicator wordt de probleemzone 
afgekoeld totdat het vet in de vetcellen 
kristalliseert. Door deze kristallisatie gaan 
de celmembranen van de vetcellen kapot 
en de vetcel wordt vernietigd. Het lichaam 
ruimt de celresten op en daarom mag een 
behandeling pas na een maand herhaald 
worden. Vaak kun je al na een behandeling 
zien dat de hoeveelheid vet is verminderd. 
Het mooie is dat de vetcel niet meer terug 
kan komen, weg is weg. Bij cryolipolyse mag 
je om de maand behandeld worden. Soms 
heb je een tweede behandeling nodig om 
het resultaat te versterken. Cryolipolyse 
is perfect geschikt voor mensen die 
hardnekkige vetophopingen hebben die er 
moeilijk afgaan met sporten of diëten.

Behandeling
Een cryolipolyse-behandeling is pijnloos. Wel 

CRYOLIPOLYSE bij LANETTE Clincs
Heeft u last van overtollig vet dat met sporten er moeilijk af te krijgen is?  
Ontdek cryolipolyse (plaatselijk vet bevriezen), een veilige en effectieve  
methode bij het verminderen van probleemzones.

kan een gevoel van druk en 
koude waar te nemen zijn, maar dit wordt over 
het algemeen niet als vervelend ondervonden. 
Tijdens de behandeling kun je lezen, muziek  
luisteren of zelfs een dutje doen. Over het 
algemeen kan iedereen een cryolipolyse-
behandeling ondergaan. Per zone wordt een 
behandeling uitgevoerd van 60 minuten. 

Met cryolipolyse kunnen we de volgende 
probleemzones behandelen: zwembandjes, 
zadeltassen, lovehandles, heupen, taille, 
onderbuik, bovenbuik, buitenkant boven-
benen, binnenkant bovenbenen en billen.

Zorg dat u behandeld wordt met CE-gekeurde 
apparatuur en dat de behandelaar ook 
getraind is. Bij Lanette Clinics bent u hiervoor 
op het juiste adres, met meer dan 38 jaar 
ervaring. We werken met een persoonlijk 
behandelplan naar de beste resultaten toe.  

Meer info : lanette.eu/cryolipolyse

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.

Ristobar to go

Behoefte aan een praatje? Even wat 
contact zónder beeldscherm? Kom 
gezellig langs bij bioscoop Cinecitta, 
waar het lieve personeel van 
restaurant de Ristobar klaarstaat. 
Zij vinden het hartstikke leuk om 
ongedwongen te koffieleuten of 
een potje te schaken. Onderweg 
naar huis is er genoeg keuze om wat 
lekkers mee te nemen: een gezonde 
snack of een verkoelend drankje!

Cinecitta en de Ristobar ook eenzaamheid 
tegengaan, iets wat stiekem op de loer ligt 
voor veel mensen. Kruip dus achter het 
beeldscherm vandaan en ga dat gesprek 
aan! Niet zo’n praatjesmaker? Dat hoeft ook 
niet, een potje schaken in stilte kan ook. 
Natuurlijk staat veiligheid voorop. Maar sociaal 
contact kan nog steeds veilig plaatsvinden 
met die 1,5 meter in het achterhoofd. Het is 
belangrijk naar elkaar om te blijven kijken. 
Eenzaamheid sluipt erin. Zo moeten we niet 
alleen waken voor ieders fysieke gezondheid, 
maar ook elkaars mentale gezondheid.

Openingstijden: elke dag van 12.00 tot 18.00 uur. Meer informatie : www.ristobarcinecitta.nl  
Volg Ristobar Cinecitta via sociale media: Instagram | Facebook

Xplo-cursist: ‘Ik ben graag creatief bezig. Bijvoorbeeld beeldhouwen en schilderen op  
een aangepaste wijze. Omdat ik blind ben en zeer slechthorend kan ik zo maar niet aan- 
sluiten bij elke soort dagbesteding. In mijn directe omgeving kan ik me nergens bij 
aansluiten, omdat dit problemen gaat geven in de communicatie, zowel visueel als  
auditief. Het scheelt bijvoorbeeld nogal wat of je een restvisus hebt van ongeveer  
20 procent of in mijn situatie blind en ernstig slechthorend bent.

Studio Xplo is voor mij een plek waar ik zinvolle dagbesteding kan hebben. Omdat de 
kunstenares al jarenlang ervaring heeft met het werken met mensen met een visuele 
beperking en zij alle ruimte geeft tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden is zij zeer 
inspirerend. Ze denkt dan ook niet in wat de persoon niet kan, maar welke middelen 
moeten worden ingezet om de creativiteit binnen de persoon met ernstig zintuigelijke 
beperking(en) tot uiting te brengen. Dit kan een enorm gevoel voor eigenwaarde geven, 
wat uiterst belangrijk is als je als persoon in kwestie alleen maar geconfronteerd wordt 
met dingen die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn en voor jou niet meer gaan.’ 
Zoek jij ook een creatieve plek waar je jezelf kunt zijn en waar rekening gehouden  
wordt met jouw wensen en behoeften?
Bij Studio Xplo kunnen mensen met een zorgindicatie vanuit een PGB op dinsdag en donderdag  
leren tekenen en schilderen. Je kunt onderzoeken hoe je teken- en schildertechnieken kunt  
inzetten als een fijne uitlaatklep voor je ideeën en gevoelens. Je kunt ook voor andere creatieve  
technieken kiezen, zoals maquette maken, textiel beschilderen, droog vilten, inbinden van  
papieren tot een boek, glas graveren, pendulum painting, hout branden, kalligraferen, kleien,  
gips bewerken, papier-maché, linosnede maken, sieraden maken, miniatuur werken, ruimtelijk  
vormgeven met papier of foam. 

Heb je (g)een idee? Peggy, Jofke en de stagiaires denken graag met je mee!
Wij hebben deze dagbesteding opgezet voor mensen die op niveau begeleid willen worden en  
meer willen dan een plek om (bezig) te zijn. Ons atelier is groot en we werken in kleine groepen.  
Met de nodige maatregelen is het mogelijk om ontspannen en veilig te kunnen werken en er  
hangt een fijne sfeer. Ons atelier is gevestigd in een ROC-gebouw, Gershwinstraat 10. 
: www.StudioXplo.nl : 06 39 82 62 86. 
21 augustus 2021 houden we Open Atelier. Reserveer je plekje via de website.

Bouwatelier 013 in de Goirkezijstraat is een bijzondere werkplek voor zelfstandig onder- 
nemers. De sfeervolle flexwerkplekken bieden volop inspiratie om samen met collega-
ondernemers te werken, te sparren en plezier te hebben in het ondernemerschap.

Kijk voor meer informatie op de geheel vernieuwde website : www.bouwatelier013.nl
Wil je proefdraaien bij Bouwatelier 013? Mail dan naar : info@bouwatelier013.nl  
of bel Willem Hoppenbrouwers : 06 22 52 43 58.

CRYOLIPOLYSE bij LANETTE Clincs
SPECIAL SUMMER TRY OUT

Speciale try out voor 'n zomerse prijs, 
geldig t/m 22 september 2021:

Cryolipolyse 1 zone 60 min.  € 100,00 
nu met zomerkorting € 70,00
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De boodschap van de arts dat hun vader ernstig ziek was en ze niets meer voor hem kon doen, overviel het hele gezin. Gezond 
als hij altijd was en onverwoestbaar als hij zich voelde, had hij nog nooit over zijn afscheid nagedacht. In de emotionele 
achtbaan waar ze na deze onheilspellende boodschap in terecht kwamen, gebeurde er van alles, maar er werd niet gesproken 
over zijn naderende einde. op het moment dat de kinderen zijn uitvaart moesten regelen, dacht zijn dochter dat hij 
gecremeerd wilde worden. Zijn zoon was ervan overtuigd dat hij op een natuurbegraafplaats voor eeuwig wilde rusten…

Doe mee aan een onderzoek om het beloop 
van acute nekpijn beter te begrijpen.

 ▪ Het onderzoek vindt plaats in het onderzoekslaboratorium van Fysiotherapie Korte Hoefstraat 
 ▪ Alle metingen zijn gratis en u krijgt een onkostenvergoeding van € 100,-
 ▪ U kunt gewoon behandeld worden voor uw klachten door een zorgverlener (bv. huisarts,  

 medicatie, fysiotherapeut)
 ▪ Duur van het onderzoek is 20 minuten per bezoek
 ▪ In totaal zijn er 5 bezoeken over 6 maanden
 ▪ Alle COVID-19-maatregelen worden strikt gevolgd
 ▪ Contacteer ons vrijblijvend om meer informatie te ontvangen

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie Vumc en  
Fysio-Manueel Therapie praktijk Lutke Schipholt c.s. nodigen u uit om deel te nemen  
aan onderzoek!

WAAROM DIT ONDERZOEK?

WIE KAN DEELNEMEN?

WAAROM DEELNEMEN?

WAT WORDT GEËVALUEERD?

EXTRA INFORMATIE?

Binnen dit onderzoek willen we nagaan hoe het herstel bij mensen met acute nekpijn eruit ziet. 
We willen bij mensen met acute nekpijn, in een half jaar tijd op bepaalde tijdsmomenten, 
kijken naar de activiteit van het afweersysteem, de slaapkwaliteit en de stemming. 
We verwachten dat als je afweersysteem verhoogd actief blijft, (of juist verminderd actief), 
door verstoring van slaap of door veel stress, je aanhoudende pijn kan ontwikkelen.

 ▪ Mannen en vrouwen  tussen 18 en 65 jaar met acute nekklachten 
 ▪ Klachten bestaan niet langer dan 2 weken

 ▪ U steunt met uw bijdrage het wetenschappelijk onderzoek                       
 ▪ We vergelijking uw evaluatie met die van langdurige nekpijn, hiermee helpt u ons meer  

 inzicht te krijgen in mechanismen van nekpijn. Uiteindelijk kunnen we de behandeling van  
 nekpijn hierdoor verbeteren.

 ▪ Algemene gezondheid middels vragenlijsten
 ▪ Evaluatie van ontstekingsstofjes in het bloed
 ▪ Werking van het pijnsysteem aan de hand van het toediening van prikkels zoals druk

 ▪ Contactpersoon: Ivo Lutke Schipholt 
 ▪ Mail: i.j.m.lutkeschipholt@vu.nl 
 ▪ Telefoon: 06 83 99 58 07
 ▪ Adres: Korte Hoefstraat 1b, 5046 DA Tilburg. Website: www.fysiotherapietilburg.nl

Grip op je knip
Wil je op een leuke manier leren om meer 
te doen met je geld, geef je dan op voor 
‘Grip op je knip’. Geld besparen doe je ook 
door je aan te melden voor de workshops 
‘Eenvoudige fietsreparaties’, waarbij je in 
2 lessen van 2 uur leert om zelf banden 
te plakken en te vervangen, verlichting te 
repareren, remblokjes te verwisselen, etc. 

Op Volle Kracht Vooruit! 
Meer werk maken van je toekomst leer je 
bij ‘Op Volle Kracht Vooruit!’, dé cursus naar 
vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding. 

Ook voor het ontmoeten van nieuwe mensen of 
creatief bezig zijn, ben je bij Feniks aan het juiste 
adres. We kijken samen naar wat bij jou past. 
Feniks helpt je ook graag bij persoonlijke 
ondersteuningsvragen. Ga bijvoorbeeld eens 
uit wandelen met coach Kristel. Wil je iets 
doen, maar weet je nog niet wat? Aarzel ook 
dan niet om te bellen en een vrijblijvende 
afspraak te maken. Wij helpen je met plezier! 

Of de dood je overvalt of zich van te voren aankondigt, 
een uitvaart moet binnen een kleine week na 
overlijden plaatsvinden. Nabestaanden voelen zich vaak 
overrompeld door al de keuzes die gemaakt moeten 
worden. Daarom kan het heel veel rust geven voor 
jouw nabestaanden wanneer je een aantal wensen ruim 
van tevoren vastlegt. Ook als mensen denken dat hun 
uitvaart simpel moet, zonder poeha: nabestaanden 
willen het graag goed doen, voor jou. En over dat ‘goed 
doen’ kunnen vaak erg verschillende ideeën bestaan. 
Deze kunnen veel twijfel geven en zelfs conflicten 
uitlokken.  
Uitvaartwensen hoeven echt niet uitgewerkt te zijn 
tot en met de keuze voor klassieke cake met koffie of 
hippe hapjes bij de borrel. Het begint met kiezen tussen 

begraven en cremeren. Als je nabestaanden dat weten, heb 
je de allerbelangrijkste keuze voor hen makkelijk gemaakt. 

… Er hing binnen het gezin gelijk spanning in de lucht over 
wie het nu het beste zou weten. Na de verzorging en 
opbaring zijn we daarom eerst maar eens rustig gaan zitten. 
Juist toen we dieper in wilden gaan op hoe ze er beiden in 
stonden, vond de schoondochter tussen de papieren een 
notitie van vader. Er stond niet veel: crematie, Purple Rain 
bij binnenkomst – snoeihard – en een tere quote, mooi 
voor op de rouwkaart. De opluchting was direct voelbaar. 
Hij had toch een beetje nagedacht en hen daarmee enorm 
geholpen. Samen hebben we verder gezocht naar wat 
hen beide verbindt met hun vader, en zo zijn wensen 
aangevuld met wat voor z’n kinderen passend voelde.

Vind je het ook belangrijk om wensen vast te leggen, maar weet je niet waar te beginnen? Bestel ons gratis wensenboekje 
via : www.harrietvandervleuten.nl of informeer naar de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend voorgesprek.

Simak de Startersmakelaar. Nu ook in Tilburg! 

Na een succesvolle start in Helmond (2018) 
hebben we alweer vele mensen blij kunnen 
maken met een erg goede verkoop van hun 
woning. Ook voor aankoopklanten hebben 
we mooie deals kunnen sluiten. Dit succes 
willen we graag delen met de rest van 
Nederland. Daarom nu ook in Tilburg.

We zijn specialist. Bemiddelen alleen bij de  
verkoop en aankoop van woningen tot 350.000 
euro. We hebben daar een specifiek systeem 
voor en we hebben de backoffice grotendeels 
geautomatiseerd. Hierdoor houden we écht tijd  
over voor jou als klant. We nemen de tijd voor  
je om de beste deal eruit te halen. Daarbij  
komt dat we obsessief zijn als het om klant- 
tevredenheid gaat. We willen eigenlijk gewoon 
die 10. Dat merk je aan alles wat we doen. 
De klant staat voorop. De deal moet de beste 
zijn en op een fijne manier tot stand komen. 

De afronding krijgt ook de aandacht die het 

Neem een kijkje op onze website  
: www.simak.nl om een indruk te krijgen  
wie we zijn: simak de startersmakelaar, 
Hart van Brabantlaan 12-14  : 013 583 22 26 
 : tilburg@simak.nl

Deze maand is het zover… we gaan van start met ons nieuwe kantoor in Tilburg. simak helpt  
je bij het verkopen of aankopen van een woning in de startersklasse. Dat wil zeggen:  
woningen tot 350.000 euro.

nodig heeft. Geen half werk. Niet even snel 
een pandje verkopen. Gewoon goed doen. Om 
te laten zien dat we dit ook echt waar kunnen  
maken, hebben we een speciale introductie- 
korting: 
De eerste 10 klanten in Tilburg krijgen de full  
service verkoopbemiddeling (alles erop en  
eraan) voor slechts 995 euro. All-in. Geen  
addertjes onder het gras. 

De makelaar komt bij je thuis om kennis te 
maken. Je krijgt direct een verkoopadvies en 
een plan van aanpak. Voor dit gesprek nemen 
we de tijd. Het is belangrijk elkaar een beetje 
te leren kennen en de makelaar legt je uit hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat we de woning 
op de beste manier kunnen verkopen.
Sta je op het punt je huis of appartement 
te gaan verkopen? Bel dan of mail voor 
een afspraak. De dames van de backoffice 
zitten al voor je klaar. Tot snel! Alex – Yucel 
– Nienke – Esther – Angelique – Dorien

Vlieg er eens uit!

Kijk voor meer info en aanmelden op : www.fenikstilburg.nl of bel naar  
: 013 542 18 96. Feniks ligt aan het NS Plein 17. Graag tot ziens!

Tekening: laatste wens - door Cefas

Bij Feniks starten weer nieuwe GRATIS cursussen voor vrouwen! Dit gebeurt in kleine  
groepen en bij mooi weer in onze mooie tuin. 

CONTACT?

Laatste wens

PIJN IN UW NEK,
NIET LANGER DAN TWEE WEKEN?
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In onze jonge jaren, al vóór onze taalontwikkeling, wordt 
de basis voor ons zelf- en wereldbeeld gevormd via fysieke 
gewaarwordingen. Dit geldt ook voor onze cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dansbeleving bouwt 
daarop voort. Gebruikmakend van de Biodanza-methode© 
wordt beweging in je leven in gang gezet via je lijf, eerst in je 
onderbewuste en daarna steeds meer bewust. Daarom gaat 
het dieper en werkt het effectiever dan gangbare coaching-
trajecten. Bovendien is het ook erg leuk om te doen!

Je ontdekt je eigenheid en ontwikkelt je kwaliteiten. 
Je voelt je steeds vrijer je eigen keuzes te maken. Je 
leert beter te communiceren en echt contact te maken. 
Je ervaart ontspanning en meer plezier in het leven!

VOOR WIE? Voor jou, als je stress en vermoeidheid ervaart, als je je afvraagt of dat wat je in je  
hebt ook naar buiten komt, als je voelt dat je zelden écht contact met anderen maakt. Met  
Dansbeleving kun je daar verandering in brengen.

HOE? Je hebt ca. 2 maanden nodig (de eerste 3x zijn proeflessen) om kennis te maken met 
Dansbeleving. Je ontwikkeling kun je in de doorlopende training voortzetten. Iedere week doe  
je mee aan een sessie die ca. 1,5 uur duurt. We beginnen met een kort deelrondje en een  
inleiding over het thema van de avond, bijvoorbeeld: contact en communicatie. Daarna gaan we 
op de zorgvuldig uitgekozen muziek bewegen, na een duidelijke uitleg en korte demonstratie.

MOET jE kuNNEN DANSEN OM MEE TE DOEN? Nee, het gaat niet om pasjes leren maar om  
je eigen beleving op zorgvuldig uitgekozen muziek. De vaste groep biedt een veilige omgeving  
waarin je je steeds meer op je gemak voelt.

RESuLTAAT: Langzaam maar zeker ontdek je je eigenheid, je kracht en je kwaliteiten. Je komt 
steviger in je schoenen te staan en voelt je vrijer om je eigen keuzes te maken. Je 
zelfvertrouwen en je vertrouwen in de ander nemen toe - en ook je plezier in het leven!

Deze maand is het een feest voor Dansbeleving: het is vier jaar geleden dat de eerste les,  
op 17 mei 2017, in MFA De Poorten plaatsvond. Intussen is er een mooie vaste groep ontstaan  
die iedere woensdagavond bij elkaar komt, al moeten we in deze coronatijd creatieve  
alternatieven gebruiken. Inmiddels is er een tweede groep bij gekomen, op donderdagavond  
in MFA De Nieuwe Stede. En momenteel wordt een training voorbereid, specifiek voor  
jongvolwassenen, die na de zomervakantie zal beginnen.

Benieuwd geworden? Meld je aan voor een gratis adviesgesprek (telefonisch of via zoom), om  
samen te kijken waar je tegenaan loopt, wat je in je leven zou willen veranderen en wat  
Dansbeleving daarin voor jou kan betekenen.

Woensdagavond in MFA De Poorten (Hasseltstraat 194)
Donderdagavond in de Nieuwe Stede (Capucijnenstraat 156)
Via de website of e-mail eerst aanmelden. : www.dansbeleving.nl  
: info@dansbeleving.nl    € 45,-  Nu € 36,- voor 3 introductielessen.

Binnenkort start een nieuwe groep voor jongvolwassenen  
(ca. 20 tot 30 jaar)

Danservaring of -vaardigheden zijn niet nodig!
Bel : 06  24 74 70 30 voor een adviesgesprek.

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

 ▪ Het onderzoek vindt plaats in het onderzoekslaboratorium van Fysiotherapie Korte Hoefstraat 
 ▪ Alle metingen zijn gratis en u krijgt een onkostenvergoeding van € 100,-
 ▪ U kunt gewoon behandeld worden voor uw klachten door een zorgverlener (bv. huisarts,  

 medicatie, fysiotherapeut)
 ▪ Duur van het onderzoek is 20 minuten per bezoek
 ▪ In totaal zijn er 5 bezoeken over 6 maanden
 ▪ Alle COVID-19-maatregelen worden strikt gevolgd
 ▪ Contacteer ons vrijblijvend om meer informatie te ontvangen

DANSBELEVING verandert je leven!

Door: Huup Feijen, lid Les Musiciens joyeux 

Als wijkbewoners moeten we vrolijk in de toekomst blijven kijken. In deze jubilerende  
wijkkrant willen wij als actieve accordeonvereniging in de wijk hieraan een positieve  
bijdrage leveren.

Mijn naam is Huup Feijen en Eindhoven is mijn geboorte- en woonplaats. Ik maak al 10 jaar 
met veel plezier muziek bij accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux (LMJ) uit Tilburg. Wij  
repeteren wekelijks in MFA Het Spoor, en bij veel bewoners en bezoekers, ook van het voor- 
malig Wijkcentrum Loven Besterd, zijn wij een begrip in de wijk. Iedere week rijd ik met veel  
plezier naar Tilburg om de repetitie bij te wonen. Wij geven concerten in zorgcentra zoals  
De Bijsterstede, in wijkcentra, en op aanvraag bij evenementen.

Wij hebben het wijkcentrum officieel mee 
geopend en we waren voorheen al jaren in  
Buurtcentrum Loven-Besterd actief en zijn 
mee verhuisd naar MFA Het Spoor. Wij zijn als  
vereniging al zo lang thuis in de wijk dat wij  
ons wijkbewoners voelen. We zijn regelmatig 
actief tijdens wijkbrunches, thema-avonden en 
openbare repetities. Zodra het weer kan,  
komen wij weer naar u toe om u met onze  
optredens en activiteiten in Het Spoor en  
De Bijsterstede te verblijden. 

Om de 2 jaar organiseren wij zelf een concert  
in de gemeente Tilburg, waarbij we collega-
verenigingen en muzikanten uitnodigen. Het  

is fijn om samen muziek te spelen waar veel  
mensen van kunnen genieten. 

In deze moeilijke coronatijden bestaan wij als  
vereniging in september 50 jaar. Het is lastig  
om onder de huidige omstandigheden iets  
te organiseren. Wij als leden van LMJ hebben 
met elkaar sinds oktober niet meer kunnen 
repeteren. Ondanks digitaal contact snakken 
we ernaar om elkaar weer te ontmoeten, 
repeteren en weer te kunnen optreden. De 
terrassen mogen weer open en we krijgen weer 
uitzicht. Hopelijk gaat het wijkcentrum spoedig 
weer open voor groepen als onze vereniging.

Ons orkest staat onder leiding van Tom van Aarle, 
die als accordeonist met zijn band recent voor  
tv heeft opgetreden. Optredens kunnen  
geboekt worden bij Nelleke Koopmans via  
Contact op onze website : www.lmjtilburg.nl
 

Ik hoop dat ik mijn binding met de Tilburgers 
uit deze wijk hiermee heb verklaard. Ik heb 
veel zin om u weer te ontmoeten en samen 
met u de toekomst tegemoet te gaan. Samen 
gaan wij verder, niemand kan dit alleen. 
Blijf allemaal positief en hopelijk tot snel. 
Met muzikale groet, Huup Feijen, namens 
alle leden van Les Musiciens joyeux.

Vijf jaar TilburgsAns, een typisch Tilburgse letter
In april 2021 bestond TilburgsAns vijf jaar. Het lettertype van de Stichting 
Letterteken wordt gebruikt in de koppen van de artikelen van de WTON.  
TilburgsAns kan gratis gedownload en gebruikt worden : www.tilburgsans.nl

50 jaar accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux
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Door: jacques van der Borght

In de vorige editie beschreef jacques hoe hij en zijn eigen  
Maria Goretti met een caravannetje achter de auto naar Italië  
reden en een bijzondere ontmoeting hadden in het geboortehuis  
van Maria Goretti.

In 2008 start mijn Maria Goretti, die ik overigens altijd oneer-
biedig Jet noem, met een post-bacheloropleiding Coaching & 
Begeleiding. Tijdens lesdagen moet ze naar Utrecht. Een van 
haar klasgenoten heeft borstkanker en zit naast haar als ze een 
formulier moeten invullen en zich moeten identificeren. Ze ziet 
toevallig het paspoort van Jet waarbij haar oog op haar naam valt.

Staat daar nou Maria Goretti?
Ze vertelt dat ze Mariabeeldjes spaart en dat ze ooit een beeldje 
voor haar verzameling heeft gekregen dat Maria Goretti voorstelt. 
De gever dacht per abuis een Mariabeeldje te schenken. Dit 
beeldje is altijd een vreemde eend in haar verzameling geweest 
– ze kan het niet wegdoen maar het past er evenmin tussen. 
Maar nou weet ik dat ik het heb gekregen om aan jou  
door te geven.
Jet is perplex. En krijgt een paar weken later het beeldje van  
Maria Goretti mee naar huis. Sindsdien heeft dat een ereplekje;  
het beeldje heeft ons zelf gevonden. 

Donkere wolken
Een paar maanden later neemt Jet deel aan bevolkingsonderzoek 
en vertoont de foto verontrustende spikkels. Nader onderzoek 
leert dat ze borstkanker heeft. Er volgt een langdurig en intensief  
traject met operatie, chemo’s, immuuntherapie en bestraling. 
Van een ogenschijnlijk gezonde en levenslustige vrouw blijft  
in een paar maanden tijd weinig meer over.
Jet en haar klasgenoot blijken dezelfde vorm van borstkanker 
te hebben. Haar studiemaatje ligt alleen een jaar voor waar het 
de behandeling betreft. Die is zwaar, ik vraag me wel eens af of 
het middel niet net zo erg is als de kwaal. De chemo breekt het 
lichaam af tot in de kern. Een slopend proces waaraan je net niet 
doodgaat. Jet heeft veel steun aan haar klasgenoot, een positief 
ingestelde vrouw die steeds probeert haar een hart onder de 
riem te steken. Wonderlijk om te beseffen dat ze door Maria 
Goretti bij Jet terecht is gekomen. Dit mogen wij toch gerust 
een wonder noemen; hemelse bijstand in wanhopige uren.

Ook bijzonder is dat Jet onder die beroerde 
omstandigheden slaagt voor haar examen. 
Ze moet een soort proeve van bekwaamheid 
afleggen: een coachingsgesprek met een 
examinator die een ontevreden werknemer 
speelt. Twee andere examinatoren kijken  
toe en beoordelen. Ze weten niks van de  
borstkanker; ze hebben geen idee dat ze in  
gesprek zijn met een doodzieke vrouw  
met een pruik op. 

Inmiddels zijn we tien jaar verder en is jet 
er nog, officieel genezen verklaard van de 
kanker. Maar die laat je nooit achter je, 
die is er iedere dag. Want je weet nooit… 

In onze huiskamer staat Maria 
Goretti, veilig opgeborgen onder 
een glazen stolp. We hebben heel 
kleine ledlampjes rond haar voetjes 
gewonden. Op donkere dagen is 
ze zo een lichtje in ons midden.

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?

eEn 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.

Gemengd Koor Resurrexit bestaat in 2022 
vijftig jaar en heeft in al die jaren een groot 
repertoire aan bladmuziek opgebouwd en  
gearchiveerd. wegens ruimtegebrek in onze  
opslagruimte zal een groot gedeelte van het  
repertoire opgeruimd worden. 

We willen gegadigden die belangstelling 
hebben voor (tweedehands) gebruikte blad-
muziek uitnodigen om deze bladmuziek gratis  
te bemachtigen (incl. twee archiefkasten). Een 
vrijwillige bijdrage voor de vereniging is altijd  
welkom. En het motto geldt: op is op en  
weg is weg! De enige voorwaarde is dat er 
geen mogelijkheid bestaat om de muziek uit  
te zoeken. Het is alles meenemen, met 
gebruikte archiefkasten, of niets. (En rekening 
houden met de coronamaatregelen.)

De bladmuziek bestaat uit: 
1. Kerkmuziek: meerstemmige missen (SATB)  

en tweestemmige missen. 
2. Religieuze muziek: eenstemmige en meer- 

stemmige religieuze muziek 
3. Profane muziek en volksmuziek: Neder- 

landstalige en anderstalige volksmuziek, 
klassieke muziek, stukken uit opera en  
operette en uit filmmuziek. Eenstemmig  
als meerstemmig. 

4. Kerstmuziek: (Oude) Nederlandse kerst-
muziek en overige kerstmuziek.

Mocht u interesse hebben in de bladmuziek, 
of wilt u bij het koor komen zingen, dan kunt  
contact opnemen met het secretariaat. 
Contactpersoon: secretaris Jan de Groot, 
e-mailadres : info@resurrexit.nl 
telefoonnummer : 06 83 69 90 26. 
Voor meer informatie over de vereniging, 
zie website : www.resurrexit.nl 

Hoi Claudia, ik heb een vraag. Wij werden 
met Pasen weer verrast door de Zonnebloem 
met een paasontbijt; netjes thuis gebracht 
vanwege corona. Wij vinden dat de vrijwilligers 
van de Zonnebloem wel zo goed hun best doen, 
zou je die in het wijkkrant willen bedanken? 
Het is niet niks met bijna 100 leden. We hebben 
ook al een keer een high tea gehad.

Het doet zo goed in deze voor iedereen zo een 
moeilijke tijd, groetjes Cor Heefer.

Reactie van de Zonnebloem afdeling Hoefstraat/Groeseind:
Omdat dit jaar voor de tweede keer onze traditionele paasviering niet door 
kon gaan, besloten we weer om onze gasten toch met iets te verblijden. 

Vorig jaar hadden wij hen een doosje met 6 verse eieren bezorgd. Omdat wij 
met Pasen altijd een goed verzorgde lunch bieden aan onze gasten, kwam het 
idee om dit jaar een aangekleed lunchbordje thuis te bezorgen. Dit bleek een 
super gewaardeerde verrassing te zijn. Voor de gasten die in een verzorgings-
huis wonen en lunchen in een huiskamer met huisgenoten hebben we onze 
gasten verrast met een chocolade kip met paaseitjes op hun eigen kamer.

Pop muziekgroep De BenT

Verrassing Zonnebloem erg gewaardeerd

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

Maria Goretti in de Lindehoeve (slot)

Zangkoor Resurrexit 
geeft bladmuziek weg

Oproep: zangers (m/v) gezocht
Gemengd Koor Resurrexit zoekt voor 
haar seniorenkoor enthousiaste 
zangers en zangeressen die zich na de  
coronacrisis bij de vereniging willen  
aansluiten.

Resurrexit heeft een veelzijdig repertoire 
van zowel religieuze als nostalgische en 
klassiek gerichte muziek. Zij treedt op in de  
diverse wijkcentra en zorgcentra wanneer 
dit weer mogelijk is. Ook verzorgen zij  
enkele liturgische vieringen in de parochie  
van Peerke Donders zodra de versoepelingen 
in de breedste zin ook voor de koren gelden. 

Aarzel niet en sluit u aan bij onze vereniging!

Berichtje aan de redactie WTON:

Ja, u leest het goed: de BenT met de T van Tilburg. De muziekgroep 
is een popband met mensen met een verstandelijke beperking. De 
bezetting is: keyboard, slag- en sologitaar, piano, bas/keyboard, percussie 
en zang. De BenT gaat, na een lange coronapauze, gelukkig weer elke 
14 dagen repeteren in wijkcentrum Het Spoor (op de maandagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur). enkele leden wonen in oud-Noord.

Het is een volwaardige popband met een breed repertoire, van Beatles 
tot Hazes, van rock en rap tot softpop, covers en eigen nummers. De BenT 
schitterde al op menig festival, feestje, in en buiten Tilburg, maar ook op  
de tv, o.a. bij RTL4  en TilburgTV. Ook individuele leden van De BenT 
hebben muziek gemaakt met bekende Nederlanders (Trijntje Oosterhuis, 
Paul de Leeuw, René Froger), en hun eigen nummers uitgebracht op cd. 
De BenT is een stichting die ondersteund wordt door 4 vrijwilligers, waar- 
onder al 25 jaar de muzikaal leider Wil Dekker. 

Mocht u straks een aftercoronafeestje, winkelopening, of manifestatie 
hebben, dan komt De BenT graag bij u muziek spelen.

Bekijk De BenT op www.facebook.com/de.bent.5  en boek een optreden  
via e-mailadres : bent013@hotmail.nl of Wil Dekker :  013 543 18 05

           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

Dank je wel Zonnebloem voor de paasontbijtjes thuis
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Evelien komt in actie voor de 75 IPSO inloophuizen

Kinder 

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   
Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Iedere uitvaart bijzonder

Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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Dorith Looijkens Bierings RBc 
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telefoon 06 54 39 12 21 
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MKB | ZZP | particulier 
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie. 
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat. 
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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

aangezien de digitalisering van de samenleving steeds verder gaat, is het geen geheim dat  
de criminaliteit op dat vlak ook toeneemt. Het is goed om u bewust te zijn van deze vorm  
van oplichting; deze kan zich in verschillende verschijningsvormen voordoen.
wat zijn de meest voorkomende vormen van deze cybercriminaliteit:
Vriend-in-nood fraude
Een ‘bekende’ die vraagt om geld over te maken. Een ‘vriend’ die je voor de gek houdt dat hij/
zij hulp nodig heeft. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een 
bekende die u op slinkse wijze geld wil aftroggelen. Deze vorm van fraude komt op WhatsApp 
verreweg het meeste voor, maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.
Money mules
Money mules, ook wel geldezels of katvangers genoemd, zijn mensen die geronseld worden om  
hun rekening te laten misbruiken door criminelen. Als mensen hun bankpas/rekening en pincode  
geven, storten slachtoffers van internetoplichting geld op de rekening van deze money mules.  
Hiermee maakt een money mule zich vaak onbewust schuldig aan het witwassen van illegaal geld  
en blijft de crimineel anoniem.
Phishing
U ontvangt een valse betaallink van een valse site. Criminelen sturen bijvoorbeeld een e-mail of  
een sms (dit wordt smishing genoemd, een samenvoeging van sms en phishing) om op die wijze  
uw rekening te plunderen. In het bericht kan staan dat er iets mis is met uw bankgegevens of  
dat uw bankpas is verouderd en dat u gratis een nieuwe kunt aanvragen. Criminelen lokken u  
vervolgens naar een valse (bank)website.
Spoofing
Iemand die zich voordoet als een bankmedewerker vertelt u dat uw rekening is gehackt. De 
oplichter belt met een vals nummer. Door een truc lijkt het in het scherm van uw telefoon alsof 
uw bank belt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening 
gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening. Dit is niet waar, maar zo  
probeert de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. Check of de 
e-mail/het telefoontje/de medewerker betrouwbaar is. Bij twijfel, zoek zelf het juiste nummer  
van bijvoorbeeld uw bank en informeer daar.
U kunt zelf voorkomen dat u slachtoffer wordt van cybercriminelen. Bescherm uzelf door  
nergens op te klikken of persoonlijke gegevens te geven. 
Mocht u onverhoopt toch slachtoffer worden van cybercriminaliteit, doe dan aangifte bij de  
politie. En bij bankoplichting is het zaak zo snel mogelijk uw bank te informeren en bijvoorbeeld 
uw rekening te blokkeren.

Parkcoaches aan de slag in het Spoorpark 
Van april t/m september zet het Spoorpark een team parkcoaches in. Zij zijn de oren en ogen  
in het park, met een signalerende én faciliterende functie. Als aanspreekpunt voorzien zij  
bezoekers van het park van informatie en wijzen hen waar nodig op de huisregels en  
bevorderen de sociale samenhang. Zo bewaren zij voor alle bezoekers de goede sfeer in het  
park.  Ze zijn herkenbaar aan het groene Spoorparkhesje. Met veel tips door een training van  
r-newt zijn ze goed voorbereid aan de gang gegaan.

De wijkagenten geven u adviezen over cybercriminaliteit Nieuws van het Spoorpark

Word jij vrijwilliger voor 
het Spoorpark?

Heb jij een dienstverlenende instelling 
en positieve uitstraling, kun jij omgaan 
met weerstand en durf je mensen aan 
te spreken? Heb je ook nog affiniteit 

met het Spoorpark en draag je het park 
een warm hart toe? Meld je dan aan! 

Tijdens een kennismakingsgesprek met de 
coördinator van het betreffende team ontvang 

je alle informatie en kun je vragen stellen. 
Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst 
en bent, tijdens het werken in het park, 

verzekerd via de vrijwilligersverzekering van 
de gemeente. Vanzelfsprekend krijg je ook 
de gelegenheid om een training te volgen. 

Lees er meer over op 
: spoorparktilburg.nl/vacatures

Of meld je direct aan via 
: info@spoorparktilburg.nl

Uw wijkagenten: 
Groeseind & Hoefstraat: Elco Tissen en Brigitte Coppens            
Goirke, Hasselt & Bouwmeester: Pieter Dingemans en René Gruijthuizen
Loven, Besterd & Theresia: Igor Duijneveld en Yildirim Simsek
Kijk op : www.politie.nl/mijn-buurt Voor meer informatie kun je de  wijkagenten aanklikken.      
Bij geen spoed, wel politie bel : 0900-8844

11-12-13 juni: IVN Slootjesdag 
Pak je schepnet, trek je laarzen aan en ontdek  
onder leiding van natuurgidsen van IVN- 
Tilburg en vrijwilligers van het Spoorpark het  
waterleven in het park.
Vrijdag 11 juni van 13.30 tot 16.00 uur, zaterdag 
12 juni van 11.00 tot 16.00 uur en zondag 
13 juni van 11.00 tot 13.30 uur. Volg de IVN-
vlag. Je hoeft je niet aan te melden maar bent 
vrij om langs te komen en mee te doen.
Vanwege de coronacrisis onder voorbehoud en 
met de dan geldende coronamaatregelen.

Evenementen en activiteiten in het Spoorpark
De agenda van het Spoorpark was al een jaar  
lang helemaal leeg. We weten allemaal waarom.  
Geplande activiteiten werden stuk voor stuk 
geannuleerd en nieuwe agendapunten kwamen 
er niet. Gelukkig gloort er licht aan het eind van 
de tunnel! Hoewel de pandemie ons land nog 
altijd in de greep houdt, kijken we voorzichtig 
positief vooruit naar de komende zomer.
Voor actuele informatie check altijd eerst  
: spoorparktilburg.nl/agenda

Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie! 
#evelienbrengtgeluk

Ook voor ons Inloophuis Midden-Brabant

Evelien van der Werff (57) uit Noordwijk overleefde zelf tweemaal borstkanker. Op 25 mei stapt Evelien in 
Zwolle op de fiets, bij Inloophuis IntermeZZo. Meer dan 1300 kilometer gaat ze fietsen. Dat is een rondje 
door Nederland. Onderweg zal ze alle IPSO 75 'kanker' Inloophuizen bezoeken. Zo vraagt Evelien aandacht 
voor de KWF-actie ‘Huis in actie’. Haar missie: zoveel mogelijk geld ophalen voor deze nazorgcentra. 
De inloophuizen zijn cruciaal voor veel mensen die worden getroffen door kanker. Waar de ziekenhuizen 
zich richten op het fysieke genezingsproces, zorgen de inloophuizen voor de psychosociale zorg. Veel 
mensen weten niet van het bestaan van deze huizen. Ontzettend zonde, want een bezoek aan het 
inloophuis kan écht het verschil maken voor mensen die getroffen zijn door kanker. De inloophuizen in 
Nederland hebben het momenteel financieel zwaar en daarom hebben ze nu onze steun nodig om door 
te kunnen gaan met hun goede werk. En daar hebben we jouw hulp bij nodig, doneer! Het hele bedrag 
komt uiteraard ten goede aan de inloophuizen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 
Op donderdag 17 juni om 10.00 uur komt Evelien langs bij Inloophuis Midden-Brabant Tilburg aan het  
Wilhelminapark in Tilburg. Hier kun je meer informatie vinden over de actie van Evelien  
: acties.kwf.nl/fundraisers/evelienwerff/huisinactie
Wat kan het Inloophuis Midden-Brabant voor jou betekenen? We bieden creatieve activiteiten, lotgenoten-
contact, partneravonden en nog veel meer. Lees hierover meer op : www.inloophuismiddenbrabant.nl  
of loop eens binnen: Inloophuis Midden-Brabant, Wilhelminapark 29.              Zie ook WTON-agenda p. 14

Onlangs waren alle tafels naar de overkapping 
verplaatst voor groot onderhoud. Balken 
zijn vervangen wegens onherstelbare bbq-
beschadigingen. Nu staan ze weer terug op hun 
plek in het park. Laat de zomer maar komen!

Picknicktafels klaar voor de zomer!


