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Lekker een zomer lang ...
Vakantie betekent tijd voor jezelf en
aandacht voor alles waar we geen tijd voor
hadden. Lekker achterover hangen met een
goed boek, of online een verhaal lezen over
je eigen wijk, de kermis, een sprookje...
Een editie vol met Lekker Lezen tips.
Download oude WTON-edities om nog iets
terug te lezen, lees goede boeken via de
online Bibliotheek-app of koop een boek of cd.

10-daagse Vakantiekermis in Tilburg, 16 juli tot en met 25 juli
Lekker lezen tip:
nieuwtjes en foto's
over kermissen uit
binnen- en buitenland
en boeken over de
kermis van weleer:
facebook.com/
kermisboeken

Winkellint Besterd: Winkels NS Plein en Besterd(ring) bereikbaar tijdens de
(Tiburgse) Vakantiekermis. Zo ook met de toekomstige Cityring.
			
Zie plattegrond kermis en meer informatie pagina 13

LANETTE Clinics
ææ  huidverjonging
ææ  afslankmethoden
ææ  figuurcorrecties
ææ  huid- en haarverbetering
ææ  nagelverzorging
ææ  kapsalon
ææ  haargroeistimulaties

LANETTE

Toegezegd is dat er vanaf de NS-tunnel een
corridor (looproute, waar geen attractie op
komt) loopt vóór de bedrijven langs, over het
NS Plein. Via de Enschotsestraat kan men dan
doorlopen naar het kermisterrein Besterdplein.
Zie overzicht van het kermisterrein NS Plein
pagina 13. Ook het Besterdplein heeft een
(lage) omheining. Op de Besterdring zelf
komen dit jaar geen attracties.

Tapijttegelhuis Tilburg
PVC-vloer
Uw Trap
incl. leggen gestoffeerd
incl. tapijt
altijd de
laagste prijs!
v.a. € 280,• Tapijttegels al vanaf € 1,95 • Kamerbreed tapijt
• PVC • Vinyl • Marmoleum
• Laminaat • Binnenzonwering
• Projectstoffering
OPENINGSTIJDEN:
Ma. gesloten
Di. t/m vr. 9.30-17.30
Za. 9.30-16.00

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

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

EM Sculpt met onze
speciale zomeractie
nu extra voordelig!
Zie p. 11

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

Sint Pieterspark 69

Bereikbaarheid ondernemers
Winkellint Besterd zit bij de gemeente aan
tafel om te zorgen voor de bereikbaarheid van
bedrijven en winkels.

De redactie wenst u een
fijne zomer en tot ziens
bij de editie 8 september.

Meer nieuws van het Winkellint Besterd
			
zie pagina 13

Clinics

is een professioneel
cosmetisch specialist voor
al uw cosmetische huiden lichaamsproblemen.
Wij werken uitsluitend met
CE-gekeurde producten
en CE- & FDAgoedgekeurde apparatuur.

Dit betekent dat er afgesloten
kermisterreinen komen met een paar
toegangen. Zowel op het Besterdplein
als op NS Plein-Spoorzone.
Met een online druktemeter kun je zien hoe
druk het op de Vakantiekermis is. Kijk voor meer
informatie : tickettotilburg.nl/vakantiekermis

NS Plein tijdens Tilburgse Kermis 2019

LANETTE

De Vakantiekermis 2021: Het wordt een grote
kermis met 144 attracties (normaal Tilburgse
Kermis 200 attracties en afgelopen jaar 55).
Omdat de anderhalvemeterregel dan nog zal
gelden, moeten er op en rond de attracties
diverse maatregelen worden genomen.

Droom weg in de prachtige verhalen.

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

Lekker lezen Tip van de
online bibliotheek: ‘Boek ’n Trip’ zie p. 10

Door: Guus Moolhuijsen, directeur Den Bijstere

Het schoolplein op Den Bijstere is nog meer een groen schoolplein geworden. Er zijn moestuinbakken in elkaar gezet met
enkele ouders van de school. Alle groepen en de BSO hebben een eigen bak die ze mogen verzorgen. Mooi om te zien
hoe alles gaat groeien en hopelijk kunnen we er ook heerlijk van gaan smullen.
Er zijn fruitbomen geplant en een nieuw middentheater aangebracht. In het theater kunnen de kinderen optredens
verzorgen en kunnen buitenlessen worden gegeven.
Raf (groep 6) en Jari (groep 7) hebben ervoor gezorgd dat er
op het voetbalveld kunstgras werd gelegd. Zij kwamen vasthoudend informeren naar de laatste stand van zaken en
haalden zelf geld op voor het kunstgras.

Raf en Jari hebben het veld officieel geopend. Het voetbalveld heeft 2 ingangen. Heel trots knipten ze ieder een lint door.

Tekenmiddagen in Vincents Tekenlokaal

Het initiatief tot het leggen van kunstgras kwam van Jari
en Raf samen met de leerlingenraad. Goed gedaan!
Iedereen die meegeholpen heeft aan dit prachtige
resultaat wil ik erg bedanken. Nu gaan we nog
meer genieten van ons prachtige schoolplein!

Ontdekstation013 is weer open!

In de zomervakantie is Vincents Tekenlokaal
enkele middagen open. Je kunt vrij komen
tekenen op onze digitale tekentablets! Ook
volwassenen zijn welkom. We zorgen voor
maximaal tien bezoekers in het lokaal.
Tips van de tekendocent
Eén van onze tekendocenten is aanwezig
en geeft je graag tips. Hoe werk je met de
digitale pen, de ontelbare kleuren en het
werken met lagen? Je mag ook je eigen
tekening(en) meenemen en om tekentips
vragen om je vaardigheden te verbeteren.

Hoera, we zijn weer open! Kom ontdekken op woensdagmiddag
en in de weekenden! En in de zomervakantie zijn we nog meer
dagen open. Kijk op onze website en bestel op tijd je tickets!
Je kunt nat worden!
Je kunt meedoen met het ochtend- of het middagprogramma van
2,5 uur. Je volgt dan twee leuke workshops. Heb jij groene vingers?
Ontwerp en maak je eigen moestuintje. Of ga op ontdekking in onze
watertuin. Hoe werken sluizen? Hoe gaat transport over water?
Let op: je kunt nat worden!
Als ouder kun je kiezen:
1. Je draagt de kinderen over aan onze workshopbegeleiders en komt
ze na 2,5 uur weer ophalen.
2. Je neemt plaats in de speciale zithoek met gratis wifi. Volwassenen
mogen namelijk de ontdekruimtes niet betreden. Er kan maximaal
1 begeleider mee naar binnen. Hiervoor is geen ticket nodig.

Wil je komen tekenen? Kijk dan op onze
site voor de dagen en tijden en het
bestellen van een ticket.
: www.vincentstekenlokaal.nl

Heb je vragen? Bel of mail ons op:
49 32 20 50 of : info@ontdekstation013.nl

: 06

Wij zijn superblij dat we weer open gaan. Kom jij bij ons op ontdekkingstocht? : www.ontdekstation013.nl

Zorg met Aandacht, Aandacht voor Zorg

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Oefentherapie Cesar
Osteopathie
Kinderosteopathie
Body Stress Release
Psychomotorische kindertherapie
Psychosociale 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
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Weer wijklunch
in Het Spoor
Activiteiten in de wijk
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

Jongeren in Oud-Noord actief met R-newt

Omdat er meer mogelijkheden zijn vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen,
kunnen de vrijwilligers weer een wijklunch organiseren in Het Spoor. Het Spoor is iedere
vrijdag en in het weekend gesloten en daarom is deze activiteit naar de vrijdag verplaatst.
Na de twee try-outs van de lunch in juni en de komende in juli, zal na de vakantieperiode
worden medegedeeld of de lunch op de vrijdag zal blijven.

Wijklunch vrijdag 23 juli, 12.00 - 13.30 uur

De wijklunch van juli is nu gezet op vrijdag 23 juli. Misschien is de afstand van anderhalvemeter
tegen die tijd veranderd en dan kunnen de vrijwilligers meer dan 30 personen toelaten. Ze
hopen dan meer bezoekers van de wijk te kunnen ontvangen. In verband met de inkopen en het
plaatsen van stoelen moet men vooraf een kaartje kopen van € 2,50 bij de receptie van Het Spoor.

2019
Zes Zalige Zomerfilms

Het wisselvallige weer in mei heeft het R-Newt Team Oud-Noord niet tegengehouden bij het uitvoeren van meivakantie- en Ramadanactiviteiten.
Met een breed programma kregen de jongeren
de mogelijkheid om hun grenzen te verleggen,
door een hoogteparcours af te leggen in het
Stadbos013, of juist helemaal los te gaan met
gamen in een gethematiseerde gamehal. Ook
waren spannende potjes te beleven tijdens
online toernooitjes. Iedere jonge gamer liet
zijn skills zien!
Wijkcentrum De Poorten werd voor één avond
de setting voor lasergamen. Jongeren mochten
gebruik maken van het hele pand. Ze zochten
de beste hoekjes om zich strategisch te
positioneren om hun doelwitten te raken.
De jonge creatieveling onder hen gingen hun
eigen shirts bedrukken. Hun eigen kunst kwam
tot visualisatie.

De bioscopen en de theaters in Tilburg
hebben hun deuren gelukkig ook weer
kunnen openen. We kunnen weer naar de
film, naar het museum, naar het theater.

2019

En in 2022 komen óók de films in Het Spoor weer terug met de ZesZaligeZomerfilms in
About Schmidt
Bean
Truman
wijkcentrum
Het Spoor. Sweat
De vrijwilligers
hebben
er veel zin in:
We hebben het enorm gemist om mooie films te draaien met een lekker hapje en drankje erbij.
Houd deze wijkkrant dus in de gaten. Het nieuwe filmprogramma van de
ZesZaligeZomerfilms van 2022 komt eraan…nog even geduld.

Inloophuis Midden-Brabant kreeg bezoek met een boek

Op donderdag 17 juni werd het Inloophuis
Vrijdag 12 april
Vrijdag
7 juni
Midden-Brabant
vereerd
met 10
eenmei
bezoekVrijdagInloophuis
Inloophuis Midden-Brabant: welkom!
van Evelien van der Werff. Evelien is een
Het Inloophuis is er voor jou als je getroffen
Loving Vincent The BlacKkKlansman
Girl
vrouw als jij en ik, maar wel een met een
bent door kanker (in je omgeving). Kom even
bijzondere missie.
binnenlopen, of bel om een afspraak te maken
voor een gesprek met een van de gastvrouwen.
Zij wil namelijk heel graag een baken van
hoop zijn, mensen inspireren wat er wél kan Op onze website en in de agenda van deze
ondanks dat je (in haar geval twee keer)
krant zie je welke activiteiten er aangeboden
getroffen bent door kanker. Ze is gaan doen
worden.
Zie WTON-agenda pagina 14
waar ze
gelukkig
van
wordt:
een
creatieve
Vrijdag 5 juli
Vrijdag 23 aug.
Vrijdag Van
20 sept.
22 juli tot 1 september nemen we even
bijdrage leveren aan de wereld van kanker.
een break en is het Inloophuis gesloten. In
MFAbrengt
het Spoor september zijn we met nieuwe energie en
Evelien schreef Kaartverkoop
een boek, Ditbijboek
zijnmei
€4,00
en versnapering
geluk,Kaartjes
en van 25
totincl.
5 juliconsumptie
bracht ze op
ideeën weer tot steun voor eenieder die
Aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur
de fiets een bezoek aan alle Inloophuizen in
getroffen is door kanker.
Nederland om haar boek uit te delen. Een
Donaties (van bedrijven of particulieren) aan
Op pad met de R-Newt camper
fietstocht van 2000 km, in haar eentje! Met
het Inloophuis zijn van belang voor het voortMFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, telefoon 013-5421664
Uiteraard hoort eten na het vasten. Daarom
haar fietstocht vraagt ze tevens de aandacht
bestaan. Het Inloophuis heeft een ANBI status.
besloot een groep meiden uit de wijk om tijdens
voor de Ipso Inloophuizen en probeert ze
Op onze website zie je een donatieknop.
Ramadan één keer in de week zalige hapjes
zoveel mogelijk geld in te zamelen om het
en lekkernijen te gaan maken, en vervolgens
voortbestaan van deze Inloophuizen
Inloophuis Midden-Brabant,
gingen we op pad met de R-Newt camper
te waarborgen.
Wilhelminapark 29 : 013 785 16 81
om het eten in de buurten van Oud-Noord
: www.inloophuismiddenbrabant.nl
Evelien was onder de indruk van het
uit te delen. Dit werd zeer positief ontvangen
Inloophuis Midden-Brabant in
door de jongeren die onverwacht een bakje
Tilburg. De rustgevende uitstraling,
vol met smaken naar huis konden nemen
de kleuren en de eigentijdse sfeer
of gelijk ter plekke konden genieten.
en daardoor de toegankelijkheid
R-Newt zomervakantie-activiteiten
voor ook de jongere generatie. Alle
Uiteraard zijn we al bezig met de planning voor de zomervakantie. Ben je nieuwsgierig geworden? complimenten aan de vrijwilligers en
Of wil je graag participeren? Laat het ons weten! Een eigen idee om samen met andere jongeren het huis. Een van de gasten stelde
iets te gaan doen is ook welkom. We zijn via Whatsapp, Instagram en e-mail bereikbaar.
een mooie vraag: "Hoe heb jij dat
Volg ons of stuur een appje!
nou gedaan Evelien, dat je na twee
keer borstkanker hier toch weer
zo krachtig staat?" Dat bleek een
heel lang pad geweest te zijn, en
precies waar haar boek over gaat.

Dit boek brengt geluk
Open Monumentendag: Mijn monument is jouw monument
Op zondag 12 september 2021 is de Sint Dionysiuskerk, Goirkestraat 68
van 11.00 uur tot 17.00 uur voor alle bezoekers opengesteld.
Ook wordt er voor de laatste keer een boekenmarkt gehouden in de Goirkese kerk.
Alle overgebleven boeken worden geruimd.
Meer informatie Parochie Peerke Donders, Toren de Bron/het Goirke:
Henriette Kolsteren, voorzitster open monumentendag commissie
: 013 207 01 27 (ma,di,do,vr 10-12uur) : debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl
Lekker Lezen tip: Voor bezoek van de Goirkese kerk lezen over de Goirkese kerk,
(bouwjaar: 1835-1938, architect: H. Essen) en 't Goirke: een wijk, een parochie,
een geschiedenis: Parochieel Kerkkoor Goirke : www.goirketilburg.nl/goirkesekerk.php

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

Evelien van der Werff bracht een bezoek aan het IMB

H

W

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Sportrevalidatie
Molenbochtstraat 58a
5014 ER Tilburg
tel 013-5441160

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

- SCHILDERWERK
- BEHANGWERK
VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Hasseltstraat 230
5046 LR Tilburg
T 013 - 542 65 24
M 06 - 20 01 73 74
E mommersschilderwerken@hetnet.nl
W www.mommersschilderwerken.nl
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ContourdeTwern
Oud-Noord
Qigong voor senioren
bij wijkcentrum
De Poorten
In deze gekke tijden van corona is
gebleken dat gezondheid en lichamelijk
welzijn extra belangrijk zijn. Qigong is
een fijne en ontspannen manier om
hieraan te werken. Chinese senioren
beoefenen deze gezondheidsoefeningen uit China al eeuwenlang. Qigong
versterkt je hart en longen, het geeft je

De Vriendschapsbank nu
ook voor 30-50 jarigen
in Tilburg!

een betere slaap, meer balans en zorgt
voor soepele spieren en gewrichten.
De lessen van Thomas Denkers (docent) zijn gericht op zowel lichamelijke
als geestelijke rust en ontspanning.
Naast lichamelijke oefeningen leer je
te ontspannen, vloeiend te bewegen

De Vriendschapsbank voor 50-plus-

Omdat we merken dat de behoefte aan

Wij gaan uit van eigen initiatief. We zoe-

sers bestaat alweer bijna 7 jaar.

verbinding niet leeftijdsgebonden is,

ken dus mensen die het voortouw willen

Ondertussen zijn we gegroeid naar

komt er nu ook een Vriendschapsbank

nemen bij het opstarten van een nieuwe

450 leden. De Vriendschapsbank is

voor mensen tussen de 30 en 50 jaar.

groep.

destijds opgezet om mensen die nieu-

Via deze (gratis) bank leer je op een

we contacten willen opdoen om wat

laagdrempelige manier nieuwe mensen

Heb je interesse, vragen of wil je je

voor reden dan ook, die mogelijkheid

kennen. Je hebt contact met elkaar via

aanmelden? Neem dan contact op met

te geven. De Vriendschapsbank is een

social media, om van daaruit samen

coördinator Sonja Havens. Mail naar

groep mensen die samen dingen onder-

gezellige activiteiten te ondernemen.

sonjahavens@contourdetwern.nl of bel

neemt zoals wandelen, terrasje pak-

Ben je tussen 30 en 50 jaar en heb je

naar 06 205 90 811

ken, naar de film gaan, creatief bezig

behoefte aan sociale contacten? Voel je

zijn, boeken lezen, etc. Dit alles met

je misschien weleens eenzaam en lijkt

inachtneming van de huidige Covid-19

het je fijn om dingen te ondernemen met

maatregelen. Er is ook veel ruimte

andere mensen? Sluit je dan aan bij de

voor eigen initiatieven en ideeën!

Vriendschapsbank!

en rustig te ademen door de neus.
Hierdoor verbeteren de energiestromen in je lichaam. “Qigong is superfijn
om te doen!”, aldus een van de meest
trouwe deelnemers aan de lessen. Niet
alleen krijg je een betere conditie en
gezondheid, je let er ook op om meer te
ontspannen in het dagelijks leven.

Is de Taalclub iets voor jou?
Vind je het lastig om een praatje te

spraak maken bij de huisarts. Maar ook

maken in goed Nederlands? Begrijp je

geven we uitleg over Nederlandse feest-

woorden vaak niet? Dan is de Taalclub

dagen zoals Koningsdag of Kerstmis.

iets voor jou! Het maakt niet uit of je

Taalclub? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met sociaal werker Shirley van den Broek, e-mail:

lang of kort in Nederland woont. Bij

Een groep enthousiaste vrijwilligers

shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl

de Taalclub kan iedereen zich ontwik-

en stagiaires begeleidt de Taalclub.

of telefonisch: 06 234 70 059

kelen!

We werken met kleinere groepjes. Zo
oefen je op jouw eigen niveau. Bespreek

Bij de Taalclub oefen je met het praten,

samen met de vrijwilliger wat je graag

lezen en/of schrijven van de Nederland-

wilt leren.

se taal. Kom ook en ontmoet mensen
uit verschillende culturen. En kom zo in

De Taalclub is er elke donderdagochtend

gesprek met andere (wijk)bewoners.

tussen 09.00 - 10.30 uur. Behalve tijdens

We behandelen verschillende thema’s,

schoolvakanties.

zoals boodschappen doen en een af-

Lijkt het je leuk om mee te doen met de

Wijkcentrum De Poorten • Hasseltstraat 194 • 5046 LP Tilburg • 013 464 92 10
Wijkcentrum De Baselaer • Hoefstraat 175 • 5014 NK Tilburg • 013 543 59 09
MFA Het Spoor • Schaepmanstraat 36 • 5041 AR Tilburg • 013 542 16 64
Buurthuis De Wissel • Leliestraat 49 • 5014 AE Tilburg • 013 542 24 38
internet www.contourdetwern.nl

Wanneer?
Elke maandag van 11.45 tot 12.30 uur
(met mogelijk een uitloop van maximaal
een kwartier)
Locatie:
Wijkcentrum De Poorten,
Hasseltstaat 194 Tilburg
Benieuwd naar wat Qigong voor jou kan
betekenen? Wandel een keer binnen en
kom vrijblijvend een keertje meedoen.
Je bent van harte welkom!
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Thuis in
Theresia

Nieuws van de ‘Lindeboeren’

Door: Jacques van der Borght

Wist u eigenlijk dat de Lindehoeve een monument is? En weet u wat dat betekent? De
monumentale status van de Lindehoeve heeft vooral betekenis voor de buitenkant: het
boerderijhuis en de stallen moeten hun oude uiterlijk en vorm behouden. Hetzelfde geldt
voor de schuur midden op het terrein, het aanzicht moet hetzelfde blijven en ja, dat betekent
ook dat we daar geen dakgoten aan mogen hangen. Niet alleen de gebouwen zijn een
monument, maar het erf net zo goed. Het vormt samen met de opstallen ‘een monumentaal
ensemble’. Dat betekent dat we aan de voorzijde een moestuin moesten aanleggen, omdat die
er altijd al had gelegen. Voor de bomen die omgegaan zijn omdat de bouw dat vereiste,
kregen we een terugplantplicht.
Inmiddels zijn we heuse ‘Lindeboeren’ aan
het worden. Dagelijks wordt hard gewerkt
in de moestuin. Veelal gebeurt dat door
zogenoemde ‘hofdames’. Zij verrichten
hun noeste arbeid immers in d’n hof.
Ondertussen wordt er al op beperkte
schaal gegeten uit eigen tuin: sla, radijsjes,
rabarber en een keur aan verse kruiden. En
er is nog meer volop in ontwikkeling: allerlei
bonen, spruitjes, bloemkool en andere
koolsoorten, spinazie, tomaatjes. Er staan
een paar appelboompjes, een vijgenboom,
een perenboom en dan vergeet ik vast
nog een hoop. We hebben een klein kasje
neergezet om zaaigoed op te kunnen kweken.
De kruiden groeien in een gemetselde

5

∞

), het symbool in
lemniscaat (
de wiskunde voor oneindigheid. Dit
symboliseert het circulaire proces in onze
moestuin (we maken ook onze eigen
compost). Hoewel we helemaal ingesloten
zijn door bebouwing, maar misschien wel
juist daardoor, heerst er altijd een diepe rust,
we wonen midden in de stad maar het lijkt
echt het platteland.
Het is dik genieten op de Lindehoeve. En we
hopen dat, nu de onrust van het bouwen
achter de rug is, de buurt de nieuwe
Lindehoeve als een aanwinst beschouwt
in hun midden.

En die open dag? Die houdt u tegoed;
zodra het weer kan, plannen we iets.

Lekker Lezen tips:
-- Jacques heeft een verhaal geschreven over zijn vrouw en de verbintenis met Maria Goretti.
Dit is in drie delen gepubliceerd in de WTON edities februari, april en mei 2021. Heeft u
deze gemist, en heeft u nu tijd om te lezen? Misschien heeft u de papieren edities nog niet
weggedaan. Zo wel, dan kunt u de oudere edities downloaden via
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord Op deze websitepagina
van de WTON vindt u meer informatie over de WTON. Als u naar beneneden scrolt, ziet u
de oudere edities van 2020 en 2021. Edities van 2016 t/m 2019 vindt u op
: persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

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
e
pijl). Druk hier op.
Plaatje 2:
Er verschijnt een keuzemenu met deelmogelijkheden (o.a.
Mail, WhatsApp, etc) Kies hier de optie ‘Zet op begin-

2

scherm’ (zie rode pijl). Soms moet u even scrollen of zoeken
en
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.

3
De wijkraad van Theresia ziet u als
bezoeker graag tegemoet en hoopt dat

-- Boek 'Tussen droom en daad' van
Jacques van der Borght
Het boek gaat over de herbouw van
de Lindehoeve, is rijk geïllustreerd met
kleurenfoto’s en doet verslag over het
hele proces van begin tot einde. Meer
informatie via
: lindehoevetilburg@outlook.com
Zie ook WTON-juli 2020 (pagina 10),
met ook nog andere (wijk)leestips.

u ook berichten gaat lezen en plaatsen
op het digitale wijkplatform!

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

Harriet van der Vleuten
Het digitale platform ‘Thuis inTheresia’ is een initiatief van
Wijkraad Theresia met als doel alle wijkbewoners,
-verbinders, -professionals en andere wijk-belanghebbenden op slimme, handige en eigentijdse wijze

T 013 592 00 48

met elkaar in contact te brengen en te
houden: iedereen kan aanhaken.
U dus ook!

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

1

Harriet van der Vleuten

Francy Derix

www.wijktheresia.nl
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GEMEENTE
NIEUWS
GEMEENTENIEUWS
Gemeente helpt bij
Ontwikkelingen in de Spoorzone

ideeën energiebesparing
energiebesparing
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Verschillende projecten
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ontwikkelingen in
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de Spoorzone
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Deenergie
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hele
gemeente.
gemeente.
skatepark
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foyer/kantine en
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werkplekken voor
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met skatecafé,
skatecafé, een
een concertzaal,
concertzaal, repetitieruimtes,
repetitieruimtes, een

kers.
geleid tot
tot een
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Ontwerp. Ook
Ook de
de
kers. Samen
Samen met
met de
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Hall of
of Fame
Fame is
is gewerkt
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aan het
het plan
plan dat
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DefinitiefOntwerp.
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binnentuin worden
worden opgeknapt.
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willen
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en daar
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beste ideeën.
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Kijk voor
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informatie op
op
aandeslagmetjehuis.nl/idee.
aandeslagmetjehuis.nl/idee.

Gebundelde verhalen uit de wijk Loven
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Natuurmuseum
Natuurmuseum
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Songfestival
Songfestival
outfits
outfits
te
te
zien
van
van
o.a.
Chantal
Janzen,
Janzen,
Nikkie
Nikkie
de
de
Jager
Jager
outfits
tezien
zien
vano.a.
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praatje maken
maken met
met de
de buurbuurbuurvrouw
vrouw of
of vrijwilligerswerk
vrijwilligerswerk
gaan
vrijwilligerswerkgaan
gaan
doen.
doen. Het
Het kan
kan zo
zo groot
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februari 2020
2020
satieof
ofbedrijf
bedrijfkan
kanmeedoen
meedoenaan
aan
de
de
Coalitie
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Sindsdien isis door
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drukknoppenop
op
de
de voetgangersverkeerslichten
voetgangersverkeerslichten
geplaatst.
Het
gaat
om
de
Academievoetgangersverkeerslichtengeplaatst.
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Voetgangers
Voetgangers steken
steken veiliger
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over
over door
door slimme
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De nieuwe
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Ontwerp van
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Borgert Architecten.
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MindLabs de
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waren.
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biedt straks
straks
nieuwe
fietsenstalling
aan de
de
zuidkant
van
station
Tilburg
begint 100
georganiseerd
in
samenwerking
met
buurthuis
De
Wissel,
Wijkraad
Wijkraad
Loven
Loven
Besterd,
Besterd,
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Tilburg is een jaarlijks terugkerend festival
rijker dat plaats gaat vinden in het Spoorpark:
het splinternieuwe popfestival

Spoorpark, laat de zomer maar komen!

Spoorpark LIVE
Het unieke zomerfeest met een indrukwekkend
programma vindt plaats op

zaterdag 14 en zondag 15 augustus
Meer info en tickets op : spoorparklive.nl

Beachvolleybalvelden in het Spoorpark

We kijken voorzichtig positief vooruit naar de zomer en hebben de agenda met enkele
evenementen gevuld. Zo komen in het weekend van 31 juli/1 augustus eredivisieteams
van de nationale beachvolleybalcompetitie naar de velden van Beach Tilburg in het
Spoorpark, en het weekend daarop vindt het grootste beachhandbalevenement plaats met
deelnemende teams uit de hele wereld. 14 en 15 augustus kun je genieten van Spoorpark
LIVE. Voorafgaand aan dit festival is er 13 augustus de traditionele Eindejaarscantus van
Band with Benefits. In het laatste weekend van augustus komen bierliefhebbers aan hun
gerief op het Mout Bierfestival, het Spoorpark is hiervoor natuurlijk een heerlijke plek!

Op zondag van 11.00 - 17.00 uur
gratis toegankelijk voor iedereen. Optredens
van lokale bands en welbekende acts. Bij
de parkpartners zijn er leuke activiteiten.
Plezier, sport en spel in overvloed!
Sport en bewegen is leuk, gezond en voor iedereen!
Buurtsport Tilburg is wekelijks met kosteloze
activiteiten in het Spoorpark te vinden.
Iedere woensdag van 15.00 - 17.00 uur
Je herkent hen aan de grote
Buurtsportkar halverwege het grasveld.

Word Vriend Van!
Meer dan welk ander park in de stad is het
Spoorpark van ons allemaal. En we ervaren
dat steeds meer bezoekers enthousiast
zijn en het Spoorpark niet meer kunnen
missen. Vind jij dat ook? Haak dan aan,
doe mee, en omarm het park. Dat kan
door ons ook financieel te steunen.

Adopteer een stuk Spoorpark!
Kijk op : vrienden.spoorparktilburg.nl

Oproep! Vrijwilligers
Het Spoorpark is doorlopend op zoek naar
enthousiaste groenvrijwilligers die minimaal
2 uur per week tijd willen vrijmaken
om te komen helpen in het Spoorpark.
Bekijk onze actuele vacatures op
: spoorparktilburg.nl/vacatures
Heb je een vraag of wil je je aanmelden:
stuur dan een mailtje naar
: vrijwilligers@spoorparktilburg.nl

Feniks: Mans Genoeg met Zwermers

Zomerwandelingen van de Stadsgidserij
Dinsdag 13 juli 19.00 uur: Centrumwandeling. Inschrijven : gastel@stadsgidserij.nl
Dinsdag 20 juli 19.00 uur: Westend wandeling. Inschrijven : schrijver@stadsgidserij.nl
Dinsdag 27 juli 19.00 uur: Spoorpark-Bokhamer wandeling. Inschrijven : reuver@stadsgidserij.nl
Dinsdag 3 augustus 19.00 uur: Goirke wandeling. Inschrijven : beerens@stadsgidserij.nl
Dinsdag 10 augustus 19.00 uur: Koningshoeven wandeling. Inschrijven : hal@stadsgidserij.nl
Donderdag 12 augustus 19.00 uur: Theresia wandeling. Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl
Door ontwikkeling van de Spoorzone en de doorgangen van het spoor lijkt Theresia ineens
veel dichter bij het centrum te liggen. Er valt veel te vertellen over dit stukje Tilburg waar eens
de gasfabriek voor onze warmte zorgde en de zusters Clarissen hun gebeden prevelden.
Start MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36.
Willem II-Passage, in 2016 onderdeel van de Tilburgse kermis

Mans Genoeg, het bekende Tilburgse project van
Feniks Emancipatie Expertise Centrum, organiseert
al enkele jaren prikkelende thema-avonden over
mannelijkheid en mannenemancipatie. Aan de hand
van inspirerende gasten en spraakmakende
performances daagt Mans Genoeg je uit om buiten
de (gender)hokjes te denken en nieuwe vormen van
mannelijkheid te verkennen. Wat hebben mannen te
winnen bij hun eigen emancipatie en bij meer
gendergelijkheid?

Een spectaculaire avond over kleding,
mannelijkheid en jezelf zijn
Op donderdagavond 15 juli is Mans Genoeg terug in De Kennismakerij (LocHal) met dit keer
een spectaculair optreden van Performancegezelschap Zwermers met hun hooggeroemde
voorstelling Pan~// Catwalk.
Onder de noemer Pan~ (oudgrieks voor ‘alles’) doet het gezelschap doorlopend artistiek onderzoek naar het thema gender en identiteit en de gewoontes, stereotyperingen en vooroordelen
die onlosmakelijk aan deze thema’s verbonden zijn. Dit doen ze vanuit de behoefte om de
sociale mens in al zijn uitingsvormen te kunnen omarmen, ofwel inclusief te zijn. Met twee
performers, een violist en een onophoudelijke rij outfits brengt Zwermers een ode aan de
kleurrijke en veelzijdige mens.

Donderdag 12 augustus 19.00 uur: Centrumwandeling. Inschrijven : bijsterveldt@stadsgidserij.nl
Dinsdag 17 augustus 19.00 uur: Piushavenwandeling. Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl
Dinsdag 24 augustus 19.00 uur: Noordhoekwandeling. Inschrijven : hal@stadsgidserij.nl
Donderdag 26 augustus 19.00 uur: Korvelwandeling. Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl
Zondag 5 september 13.00 uur: Fatimawandeling. Inschrijven : volkering@stadsgidserij.nl
Meer informatie over de wandelingen staat op onze website : www.stadsgidserij.nl
Deelname aan de wandelingen van de Stadsgidserij is alleen op basis van inschrijving.
Stuur een mail naar de gids van de wandeling of telefonisch : 06 48 26 27 11.
U ontvangt een bevestiging en startlocatie van de gids. Kosten € 5,00 p.p. per wandeling.
Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming van het kabinet inzake
COVID-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden. De maximale groepsgrootte is 12
personen. We respecteren de anderhalvemeternorm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet.

Energieadvies
op maat

speciaal voor Tilburg

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).

oed,
n Hoogm
Peter va viseur Tilburg
Energiead

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed
Hoogmoed, energieadviseur in Tilburg. Heb je in jouw huis last van tocht en
koude voeten? Met isolatie creëer je een prettiger
binnenklimaat 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:
Meer weten wat wij doen? Kijk op:
www.energiefabriek013.nl

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).

In samenwerking met:

Dompel je onder in een onophoudelijke stroom van
kledingwissels ondersteund door een eenmansorkest
met viool en loopstation, geïnspireerd op componisten
als Hauschka en Philip Glass.
Na de performance volgt een kort nagesprek met de
kunstenaars en het publiek, waarbij je de kans krijgt om
vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Performancegezelschap Zwermers
Donderdag 15 juli 2021, De Kennismakerij, 19.30 tot 21.00u.
Gratis toegang. Reserveren via Laurens Kleijntjens:
: laurens.kleijntjens@fenikstilburg.nl
Kijk voor meer informatie op
: www.fenikstilburg.nl/mans-genoeg
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Woonzorgcentrum Padua

De Wever

Joannes Zwijsen

Paus Adriaanstraat 60, 5014 LR Tilburg
Tel: 013 540 86 00

De Wever

Genieten!

Activiteiten

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
afdeling welzijn/De Wever centraal.
013-540 87 94 / 013 540 86 00

juli/augustus 2021

Trio John Desmares kwam spelen en
zingen, en we hadden een heel fijne
wandeling tijdens NLdoet, dankzij een
groep vrijwilligers.
MIET haar klankkast heeft
een heel mooi plekje gevonden bij Padua voor de
komende twee maanden!
Ook heeft een deel van de bewoners
al een ballonvaart diner mogen
ervaren. Zittend onder een ballon, in
een ballonmandje, werden ze ‘bij
landing’ gedoopt tot baron en
barones en kregen een leuke attentie.
Hieronder een aantal foto’s van de
activiteiten afgelopen weken. Door de
versoepelingen mochten er o.a. weer
artiesten komen optreden. Wat hebben de
bewoners genoten!

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

Joannes Zwijsen is altijd op zoek naar vrijwilligers die onze bewoners
willen ondersteunen bij diverse activiteiten op verschillende afdelingen.
Lijkt het u leuk om vrijwilliger bij Joannes Zwijsen te
worden, neem dan contact op met Anke Verdijk:

013 549 26 00

Gezien de
coronamaatregelen zijn alle
vaste activiteiten nog niet
toegankelijk voor bewoners
uit de wijk. Zodra het
weer mogelijk is zullen er
weer activiteitenkalenders
gemaakt worden.

Voor meer foto’s en informatie, kijk op onze Facebookpagina: facebook.com/Paduatilburg

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
16.45 - 17.30 uur
Wist u dat:
- u als wijkbewoner mag komen eten. Dit kan
iedere dag vanaf 16.45 tot 17.30 uur. Er is
keuze uit 2 verschillende menu’s.
- u gewoon binnen kunt lopen en een plaatsje
aangewezen krijgt.
- wij het gezellig vinden als u komt eten.
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
Activiteiten zijn inmiddels weer begonnen. Mensen
met een welzijnspakket ontvangen weer bericht van
wat er te doen is. Wilt u als wijkbewoner de brochure
over het welzijnspakket ontvangen? Neem dan gerust
contact op. Claudi is op maandag, dinsdag en
donderdag bereikbaar op 013 580 18 50
of mail naar: 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
Doet u mee:
Sjoelen: maandag om 14.30 uur
Handwerken: woensdag 10.00 uur
Jeu de boules: vrijdag 14.30 uur
Entree zonder welzijnspas is € 5,00
Bingo:
We zijn weer gestart met de bingo. Voorlopig is deze
in de oneven weken op woensdagmiddag van 14.30
tot 16.00 uur. Een bingokaart kost € 1,50 voor
5 rondjes bingo! Entree is € 5,00 (voor koffie/thee).
Mensen met een welzijnspas mogen gratis binnen.

Kermis
Den Herdgang:
Zaterdag 16 en zondag 17 juli:

Expositie
miniatuurkermis
van dhr. Sandig.

U bent van harte welkom
om te komen kijken tussen 10.00
en 16.00 uur. Onze horeca is open.
-------------------Vrijdag 23 juli:

Draaiorgel en ijscokar
op het terras van Den Herdgang.

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. Alle activiteiten
worden samen met een welzijnsmedewerker uitgevoerd.

Wat zoeken we?

Vrijwilligers voor de bingo: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
Tuinvrijwilliger op woensdagochtend
Vrijwilliger voor jeu de boules: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
Vrijwilligers om bewoners in de huiskamer te ondersteunen: in overleg
Vrijwilligers voor de wandelclub: donderdag van 9.45 tot 11.45 uur
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

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
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
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Stichting Vrienden van De Bijsterstede zoekt dringend
twee nieuwe bestuursleden
Jaarlijks zet het bestuur van de Vrienden van De Bijsterstede zich in om met de stichting
geld in te zamelen om het leven van de bewoners van woonzorgcentrum De Bijsterstede te
veraangenamen. Zo organiseren we onder andere jaarlijks een sponsorbingo en -diner.
Al het ingezamelde geld komt ten goede van de bewoners; leuke uitstapjes en activiteiten
worden o.a. hiervan bekostigd. Daarnaast hebben we voor de bewoners een duofiets, is er
een volière en hebben we een eigen rolstoelbus in beheer.
Vacature:
Als bestuurslid denk en werk je mee aan zowel projecten voor het werven van gelden, als aan
welke uitgaven de bewoners ten goede komen om het leven te veraangenamen. Wil jij jouw
kennis en ervaring inzetten om stichting Vrienden van De Bijsterstede hierbij te gaan helpen?
Heb je affiniteit met ouderen en de zorg? Beschik je over een lokaal netwerk in Tilburg en
omgeving? Dan zoeken we jou!
▪▪Je bent maatschappelijk betrokken en hebt affiniteit met de doelgroep ouderen en de zorg
▪▪Je beschikt over een lokaal netwerk in Tilburg en omgeving
▪▪Je hebt bestuurlijke ervaring en organisatievermogen
▪▪Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
▪▪Je hebt een praktische instelling
▪▪Je bent digitaal vaardig
▪▪Je bent enkele uren per maand beschikbaar

Ben jij ook een van de mensen
Met bewoners van De Bijsterstede pannenkoeken eten

die in hun vrije tijd iets wil doen
voor de medemens? Ben jij een
van onze nieuwe bestuursleden?
Wat bieden wij:
▪▪Een open en enthousiaste sfeer
▪▪Een zinvolle tijdsbesteding
▪▪Waardering voor wat je doet en kunt betekenen
Uren: 4 per maand
Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk
Wil je reageren of heb je vragen, dan kun je contact
opnemen met het bestuur van stichting Vrienden van
De Bijsterstede via e-mail: w.ratelband@dewever.nl

Postzegel- en Munthandel

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

DE KERMIS
GAAT DOOR!

De Geheugenwerkplaats
van Tilburg
De Geheugenwerkplaats is een onderdeel
van de Geheugenwinkel en een ontmoetingsplek middenin de wijk Theresia waar
iedereen welkom is en gezien wordt.
Veel van de activiteiten die daar plaatsvinden hebben een preventieve werking
op het geheugen; tegen achteruitgang
van het geheugen, werken stimulerend
en geven een goed gevoel. Inbreng van
de bezoekers is van harte welkom, zodat
het onder professionele begeleiding een
plek wordt van en voor de deelnemers.
De Geheugenwerkplaats is gevestigd in de
Clarissenkapel, Lange Nieuwstraat 191, Tilburg.
Ingang achter de bruine poort. De werkplaats
is geopend op dinsdag en donderdag.
In de volgende wijkkrant staat het volledige
programma, en u kunt ook alvast de
Facebookpagina van De Geheugenwinkel
in de gaten houden voor updates. Wat we
al wel kunnen verklappen, is dat we op
donderdagochtend een Geheugenfitness
gaan starten voor mensen uit de wijk die hun
geheugen willen trainen of onderhouden.
Gezelligheid hoort daar zeker bij en het is
vroeg in de ochtend, van 9.30 tot 10.30 uur.
Dan is het brein nog lekker fris.
U kunt zich aanmelden via De Geheugenwinkel: : 013 549 26 06 of mail naar
: geheugenwinkel@dewever.nl
De Geheugenwinkel is gevestigd in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen, Burg Brokxlaan 1407.

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

Ook op
NS plein
en
Besterdplein!!

06 - 14 02 71 77
denbesterd54@gmail.com

Specialisaties: Manuele Therapie; Fysiotherapie; Lymfoedeem Therapie;
Oncologie; Second Opinion; Echografie; Flexchair; Geriatrie
Netwerken: Chronisch ZorgNet; Reumanetwerk; Parkinsonnetwerk;
Artrosenetwerk; Schoudernetwerk; Knienetwerk; MSG Sciencenetwerk
Expertisecentrum: wervelkolom (nek, rug, bekken), schouder, kaak, dystrofie

Academische fysio-manueel therapeuten
Drs. Ivo Lutke Schipholt ─ Drs. Herman Lutke Schipholt
Pia Lutke Schipholt ─ Nienke van Gorp-Cremer ─ Merel van der Linden
Locatie: Korte Hoefstraat 1-b
Nieuwe locatie: Wagnerplein 3, gevestigd in Basic Fit, Drieburcht 2e verdieping
Geopend: ma-wo van 06.30 tot 20.00u, di-do-vr 07.00 tot 17.00u
Maak een afspraak: 013 536 29 22 - 06 13 79 26 51
info@fysiotherapietilburg.nl www.fysiotherapietilburg.nl
20210615-adv.besterd-wijkkrant-KERMIS.indd 1
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Lekker een zomer lang ...

Lees- en luisterboek van harpiste Michelle Sweegers
Buurtbewoonster en harpiste Michelle Sweegers heeft al eerder iets van zich laten horen in de wijk Oud-Noord. In juni 2018 speelde ze tijdens
de opening van de Tilburgse Muziekmarathon in De Poorten. Voor haar afstudeerproject aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
kreeg Michelle de volgende opdracht: ‘Maak een interdisciplinaire voorstelling’. Door haar grote fantasie en liefde voor schrijven was het al
snel duidelijk om verhaal, beeld en muziek te combineren. Zo ontstond het sprookjesverhaal De Goudboom. Vanwege de coronapandemie ging
de voorstelling helaas niet door. Het project werd uiteindelijk een film, die door de docenten zeer hoog gewaardeerd en gehonoreerd werd.

Karin Bloemen en Michelle Sweegers

De Goudboom: een muzikaal sprookje!
Kort na haar debuut cd-album Seasons: landscape & animals
is de volgende release van de Tilburgse harpiste Michelle
Sweegers alweer een feit. Met het sprookjesboek De Goudboom
en de bijbehorende cd Once upon a time creëert ze een
wonderlijke wereld vol magie, avontuur en harpklanken. Hier
wilde Michelle het echter niet bij laten, en ze besloot het
project verder uit te werken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in een uniek sprookjesboek, waarbij het omslaan van elke
pagina een ware belevenis wordt. Het verhaal De Goudboom
is een nieuw en origineel sprookje voor het hele gezin.

kleur. Na een rustig intro, waarbij je de wind hoort meezingen
met de klanken van de harp, breidt het werk zich verder uit tot
een hoogtepunt met een vrolijke en kleurrijke melodie. Na deze
fleurige muziek word je meezogen in de warme en diepe klanken
van Vrijheid, waarin hoop en wilskracht centraal staan. De
elektrische harp zal in Mysterie zorgen voor spanning en
opwinding. Stap voor stap bouwt de 'loop' [kort geluidsfragment/
ritme dat meerdere malen herhaald wordt, red.] zich steeds
verder uit, waarna etherische zang, sirenes en drums tevoorschijn komen. Vervolgens komen we weer tot rust met
Raindrops, wat het verloop der jaren symboliseert.

Tijdens het lezen van het boek word je meegenomen in het
avontuur van Giel en zijn vader die het bos proberen te redden.
Alleen met de vier elementen water, vuur, lucht en aarde kan
het bos weer genezen. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met
prachtige tekeningen. Daarnaast kun je ook luisteren naar de
muzikale vertelling door middel van de QR-code achterin het
boek. Het verhaal wordt verteld door Karin Bloemen. Deze
vertelling wordt ondersteund door de eigen composities van
Michelle op zowel de pedaalharp als de elektrische harp. De
combinatie van het verhaal, de tekeningen en de harpmuziek
zal zorgen voor een geweldig avontuur voor jong en oud.

De betovering van de Nachtegaal is het volgende werk op de cd.
Vervolgens worden we ondergedompeld in een prachtige onderwaterwereld met Aquarium (elektrische harp). Meteen daarna
volgt Fire, waarin kracht, passie en vreugde doorklinken en de
minimalistische compositie Diamonds in the sky, waarbij je de
diamanten ziet fonkelen in de lucht. In Wandering in the Forest
kom je in de sfeer van een geheim-zinnig bos, waarin al je
gedachten en overpeinzingen naar voren komen. Tot slot
neemt Hypnotize je mee naar het onderbewustzijn. De
repeterende klanken en speciale effecten van de harp zullen je
in een trance brengen.

Once upon a time…
Voor nog meer harpklanken heeft Michelle ook de bijbehorende
cd Once upon a time uitgebracht.
De cd begint haar verhaal met Chant des Fleurs: een compositie
waarin de bloemen ontwaken en zich ontpoppen tot een zee van

Op deze cd is ook een bonustrack aanwezig: De Vier Elementen.
In dit lied wordt je meegenomen in het verhaal van De Goudboom,
waarin de vier elementen (water, lucht, vuur en aarde) centraal
staan. De zang wordt begeleid door de harpklanken van
Michelle Sweegers.

The story continues ...
Daarmee is dit verhaal nog niet ten einde! Het oorspronkelijk idee van de theatervoorstelling zal alsnog worden uitgevoerd bij scholen,
theaters en zalen. In het midden van de ruimte staat een mysterieus en groot sprookjesboek ... Wat zou er achter elke pagina verborgen
zitten? En hoe zal het verhaal aflopen? De Goudboom is een interactieve voorstelling waarin muziek, spraak en beeld worden samengebracht tot een geheel. Het publiek mag helpen om de opdrachten te volbrengen zodat het bos weer genezen kan worden.
Michelle Sweegers (1997) is een Nederlandse concertharpiste die vooral bekend staat om haar variërende en verhalende
programma’s. Behalve klassieke werken die ze op de concertharp ten gehore brengt, bespeelt ze ook de elektrische harp waarmee
ze experimenteert met verschillende muzikale stijlen. Tevens creëert Michelle eigen composities en houdt ze ervan om interactie
met het publiek te hebben. Michelle heeft als soliste al meerdere prijzen gewonnen bij zowel nationale als internationale
concoursen. Onlangs won ze nog de Gold Star in het prestigieuze online-concours Music &Stars Awards. In juni 2020 behaalde
Michelle haar master-diploma; voor haar master-recital werd ze beloond met de ‘grootste onderscheiding’ en tevens werd ze
benoemd tot ‘primarius’ van het conservatorium als afgestudeerde met het hoogste aantal punten.
Het boek is geïllustreerd door tekeningen
van fairytale artiest Maggie Gunzel.

Meer informatie over de cd, het boek en de voorstelling op : michellesweegers.nl
Editie juni 2018 nog eens teruglezen? Download deze op : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton

Boek ’n Trip
Een nieuwe actie van de online
bibliotheek deze zomer: ‘Boek ’n Trip’.
Speciaal voor jeugd en jongeren.
Ook als je nog géén lid bent van de
bieb. Dan mag je in de actieperiode
10 e-books en 10 luisterboeken via de
gratis online Bibliotheek-app lezen.
Er is keuze uit duizenden boeken.
De zomeractie loopt tot en met
31 augustus. Download de gratis
online Bibliotheek-app op je telefoon of
tablet. Meer informatie vind je op
: www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip

Presentatie boekje ‘Hier ben ik thuis’
Wijkraad

Trots stopt schrijfster Ivon Versnel
een boekje in de brievenbus

In 2019 bestonden de ‘witte huisjes’ in de wijk Loven honderd jaar. Deze huisjes staan in de
straten rondom het Rozenplein. Er werd een buurtfeest georganiseerd, mede mogelijk
gemaakt door Wijkraad Loven-Besterd. Ivon Versnel hield interviews met bewoners van de
'witte huisjes', en tijdens het feest vatte ze het plan op om de verhalen van een aantal van de
bewoners te bundelen in een boekje, aangevuld met oude foto’s van de wijk uit het fotoarchief.
Zoals Ivon zelf zegt:
'In de loop van mijn leven ben ik steeds meer geboeid geraakt door de levensverhalen van
mensen. Gaandeweg zag ik dat elk mens een wandelend stukje geschiedenis is, de moeite
waard om gehoord en gezien te worden. En nu ik in mijn eigen wijk heb kunnen graven naar
verhalen uit het verleden, begint de geschiedenis me meer en meer te interesseren.
Het was leuk en verrassend om nieuwe mensen te ontmoeten en te horen van hun leven
nu en vroeger, over de wijkagent en de pastoor, over het leven in de wijk. Want als er iets is
dat ik heb begrepen is het wel dit:

een wijk is een verzameling huizen, maar de wijk wordt pas gemaakt
door de verzameling mensen die er woont.
En in dit stukje wijk, waar ik pas tien jaar woon, hier ben ik thuis."
Dinsdag 1 juni, bijna twee jaar later, werd het boekje ‘en petit comité’ gepresenteerd door
Ivon aan Paul van Esch als vertegenwoordiger van de gemeente. De gemeente heeft het
drukken van het boekje mogelijk gemaakt, en het is een mooie uitgave geworden. Daarna
ging Ivon bij de geïnterviewden langs om een exemplaar in de brievenbus te stoppen.
(Leestip: In de Wissel, Leliestraat 49, liggen een aantal exemplaren ter inzage/te lezen.)

Lekker
Lezen tips

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

sselt
Ha oeseind
r
G straat
f
Hoe Theresia

FEBRUARI 2017
Ondernemers
in de wijk
EDITIE 4

OPLAGE: 14.150

Arthouse bioscoop Cinecitta bevindt zich in de Willem II straat en is
gehuisvest in een prachtig Rijksmonument. Om 11.00 uur 's ochtends
beginnen de films al te draaien tot 's avonds laat.
Het filmprogramma bestaat uit een aantal indrukwekkende films en prijswinnaars zoals o.a. Oscarwinnaar Nomadland. Ook worden er in de
zomer diverse filmspecials georganiseerd. Exclusieve filmvertoningen,
filminleidingen en nog veel meer! Bekijk hiervoor de agenda via
: www.cinecitta.nl Voor of na de film kunt u tot slot genieten van een heerlijk hapje eten in
de Ristobar van Cinecitta. Of geniet van een drankje in het gloednieuwe atrium!
Film & meer tips: 9 en 10 juli: Zuidelijk Film Festival, 14 juli: Nomadland Theater & Film, 15, 20
en 21 juli: Retrospektief Werner Herzog (Murw Festival), 19 juli: Roze Maandag Film Special.

Studio Xplo: Anniek nodigt je uit voor een Art contest!

EM Sculpt bij LANETTE Clinics

Mijn naam is Anniek Copal. Graag wil ik jou meenemen in mijn ervaringen als stagiaire
bij Studio Xplo.

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

De eerste keer dat ik bij Studio Xplo binnen kwam voelde het gelijk goed, een enorm goede
sfeer en een mooie locatie! Ook het contact met Jofke van Loon was direct goed. Ze is een
lieve en behulpzame vrouw en wil je graag een nieuwe kijk geven en van alles leren. Ze laat
de stagiaires ervaren hoe het is om vrij te werken. Zo heeft Jofke me de eerste 5 weken dat
ik stage liep een project gegeven om materialen te leren kennen waar ze mee werken in het
atelier.
Ik mocht de materialenkisten ontwerpen waar verschillende materialen in zitten en kwam
op het idee een boom te nemen voor mijn ontwerp. Mijn idee was om de boom met de
materialen te maken die in de kist zitten. Bij de viltspullen een viltboom, bij de kleikist een
kleiboom enzovoorts. Ook wilde ik dat elke boom voelbaar zou zijn voor mensen die slechtziend zijn of blind. Dit omdat Jofke van Loon Taktila™ heeft ontwikkeld en daarmee werkt om
kleur en beeld voelbaar te maken.
Met sommige materialen had ik nog nooit gewerkt en daar heb ik uitleg bij gekregen. Tegen
sommige materialen zat ik echt aan te hikken, maar eenmaal geleerd vond ik het erg leuk om
mee te werken. Zo heb ik in deze 5 weken leren linosnede maken, vilten, naaien en met
textielverf werken.

Spiertraining
De EM Sculpt past technologie toe die wordt gebruikt in de esthetische geneeskunde. Het
maakt gebruik van een gefocust elektromagnetisch veld met een veilig intensiteitsniveau.
Het elektromagnetisch veld passeert door het lichaam en reageert op de motorische
neuronen die vervolgens supramaximale spiercontracties veroorzaken. De EM Sculpt
wordt gebruikt als een lichaamscontourenbehandeling voor buik en billen.
De EM Sculpt werkt op basis van MRI (Magnetic resonance imaging) techniek. In een sessie
van 30 minuten wordt er elektromagnetische straling van een hoge frequentie uitgezonden
door het apparaat die de spieren doet aanspannen. EM Sculpt is ontworpen voor esthetische
doeleinden. Het is baanbrekende niet invasieve technologie om de lichaamscontouren te
verbeteren. EM Sculpt zorgt voor 20.000 tot 30.000 contracties van de spieren en dat voelt
als een intensieve work-out. Dit noemen we inactieve training. Deze training geeft hetzelfde
effect op het menselijk lichaam: spieropbouw en vetafbraak. Er ontstaat geen verzuring in de
spieren, die normaal gesproken voor spierpijn zou zorgen.

De laatste 5 weken van mijn stage ga ik nog een project uitvoeren; een enorm
leuk project, en ik nodig jou uit om mee te doen!
Maak een kunstwerk van een boom en win deelname aan een expositie of workshop!
De opdracht is een tweedimensionaal (in plat vlak) kunstwerk van een boom te maken
van 50 x 50 cm. Het mag ook een abstracte interpretatie van een boom zijn.

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

Iedereen mag meedoen en we
hopen op originele uitvoeringen
en verschillende interpretaties
van een boom. Uit de inzendingen
worden 15 mensen geloot die
mogen exposeren bij een Café
in Biest-Houtakker of onze eigen
studiogalerie én 5 mensen winnen een workshop ‘Mixed media’
t.w.v. € 65,00 op 25 augustus
bij Studio Xplo.
Mail uiterlijk 15 augustus een
foto van je werk naar
: info@StudioXplo.nl met
daarbij je persoonlijke gegevens
en eventuele wensen. Lees alles
over deze actie in de agenda op
: www.StudioXplo.nl en in het
facebookevenement
Art contest Xplo.

Zomeractie
Met onze apparatuur kunnen we de volgende probleemzones behandelen: buik en billen/kont.
(1 zone per behandeling van 30 min.) Voor een optimaal resultaat zijn 10 behandelingen nodig
met een interval van 1 maal per week. Met onze speciale zomeractie nu extra voordelig:
EM Sculpt zomeractie t.w.v. € 100,- nu voor € 50,- Zomeractie is t/m 22 september.
Meer over deze en andere zomeracties en zomeropeningstijden van LANETTE Clinics,
Sint Pieterspark 69 : 013 785 75 87 : lanette.eu

EM Sculpt bij LANETTE Clincs
SPECIAL SUMMER TRY OUT
Speciale try out voor 'n zomerse prijs,
geldig t/m 22 september 2021:
EM Sculpt behandeling, 1 zone 30 minuten:
€ 100,00
nu met zomeractie:

€ 50,00

Veel plezier met de creatieve
wortels van jouw boom.
21 augustus 2021: open Atelier
Studio Xplo. Reserveer je plekje
via de website.
25 en 26 september: Atelierweekend bij alle GershwinAteliers.
Kijk voor Studio Xplo-workshops
WTON-agenda pagina 14
Studio Xplo is gevestigd in een
ROC gebouw, Gershwinstraat 10.
: 06 39 82 62 86
dmp
administratie

: www.StudioXplo.nl
dmp
administratie

Plein Leo XIII 29, Tilburg

013 543 26 29

www.edelweissjuwelier.nl

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

Dorith Looijkens Bierings RBc
Dorith
Looijkens Bierings RBc
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg

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

Graveren en glasgravures
Uurwerkreparaties
Trouwringen uit eigen atelier
Kinderschoentje verzilveren,
verbronzen of vertinnen € 29,50

| ZZP | particulier
MKB | MKB
ZZP | particulier

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

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

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

Ondersteuning
bij uw
belastingaangifte
of administratie.
Belastingaangiften
| Toeslagen | Fiscale
dienstverlening
| Boekhouding
| Jaarrekening | Loonadministratie
Informeer vrijblijvend naar een kostenopgaaf op maat.
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Bewegen, goed voor iedereen
Advies- en BewegingsCentrum Tilburg,
afgekort ABC-Tilburg, is een kleinschalig
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.
We weten allemaal dat bewegen en sporten goed voor je is. Toch
schiet het er helaas vaak bij in: geen tijd, geen zin, slecht weer, of
je raakt geblesseerd... Hoe kun je dit goed aanpakken?
Sportfysiotherapeute Maria Dooyenburg geeft je graag advies.
Tip 1:
Bouw rustig op. Liever driemaal per week iets doen dan eenmaal per
week te veel. Ook al kan je conditie dit wel aan, je spieren en pezen
hebben minstens zes weken nodig om te wennen aan de belasting
van bijvoorbeeld hardlopen.
Tip 2:
Zoek een maatje waarmee je afspreekt of wordt lid van een club. Het
belangrijkste is dat je een beweging of sport zoekt die bij je past. Zo
krijg en heb je plezier in bewegen en houd je het (langer) vol.

Fiets leasen via Spijkers Fietsen
Gezond, snel en voordelig naar het werk? De (elektrische) fiets biedt door weer en wind de uitkomst voor woonwerkverkeer. Wil je een e-bike leasen of heb je hulp nodig bij het inregelen van het fietsplan?
Spijkers Fietsen helpt je zakelijk op weg.

Voor een vast bedrag per maand rijd je
een gloednieuwe e-bike én heb je geen
omkijken naar reparaties, onderhoud,
service, verzekering en pechhulp.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever?
~~ Verlaging van de sociale werkgeverslasten
~~ Gezond voor werknemers
~~ Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers
~~ Bijdrage aan een beter milieu
~~ Beheren, bestellen en afhandelen van de aanschaf van de fiets
verlopen geheel geautomatiseerd
Wat zijn de voordelen en voorwaarden voor de werknemer?
~~ Fiscaal voordeel op de aanschaf van een fiets
~~ Je werkgever bepaalt binnen de werkkostenregeling zelf de
aanschafprijs van de fiets
~~ Tot 40 procent korting op een fiets naar keuze
~~ Elke maand een laag, vast maandtarief
~~ Na de leasetermijn kun je de leasefiets voordelig overnemen
Waar kan ik als werkgever tussen kiezen?
Er zijn diverse mogelijkheden bij het kiezen van een fietsplan:
~~ Een fiets aan de medewerker verstrekken
~~ Een vergoeding voor de fiets geven
~~ Ter beschikking stellen van de fiets, oftewel de leasefiets
Lease een (elektrische) fiets via Spijkers Fietsen
In samenwerking met Passie voor de Fiets biedt Spijkers Fietsen een geheel
verzorgd, uniek, volledig digitaal en geautomatiseerd platform op maat.
Ga naar : www.spijkersfietsen.nl/lease-fietsen voor meer informatie.
Spijkers Fietsen, Ringbaan Noord 136, : 013 542 17 67

Tip 4:
Zorg voor afwisseling. Ga de ene dag fietsen, de andere dag zwemmen
en dan weer eens wandelen of dansen.
Tip 5:
Toch een blessure opgelopen? Maak een afspraak met de sportfysiotherapeute of een andere hulpverlener binnen ABC-Tilburg om samen
te kijken waarom de klachten ontstaan zijn en wat eraan te doen is.
Tip 6:
"Zitten is het nieuwe roken”. Vergeet je in beweging te komen? Zet
dan een alarm op je telefoon of computer dat je herinnert om in
beweging te komen. Binnenshuis kan je ook in beweging blijven door
o.a. lopend te telefoneren of staand te lezen.
Hoeveel beweging is nodig om gezond te blijven?
Voor volwassenen is dit minimaal 2,5 uur per week matig intensief
bewegen. Bij matig intensief bewegen gaat je hartslag en ademhaling
omhoog. De inspanning kost moeite, maar je kunt er nog wel bij praten.
Voorbeelden van matig intensief bewegen zijn: stevig doorwandelen,
badminton, fietsen, traplopen, maar ook huishoudelijk werk zoals
ramen lappen en stofzuigen. Kortom: je hoeft niet perse naar de
sportschool om te bewegen en te sporten.

Wil jij je gezondheid en weerstand versterken?
Doe dan Qigong, Yoga of Tai Chi.
CNGO, Groeseindstraat 91, : 013 577 02 61, : www.cngo.nl

Voor vragen of meer bewegingstips, neem gerust contact met ons
op : www.abc-tilburg.nl Advies- en BewegingsCentrum Tilburg,
Minister Mutsaersstraat 24, : 013 54 54 065
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mail: tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
WLOEXUJEHVWHUGULQJ#K\SRWKHHNYLVLHQO
$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
Aan
een eerste gesprek zijn nooit kosten
YHUERQGHQ$DQHHQHHUVWHJHVSUHN]LMQQRRLWNRVWHQ
verbonden.YHUERQGHQ

te l e v en! l e v en!
m
o
h
c
o
t
t
n
o
Je wo
oc h o m te
Je woo n t t
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Fietsplan
Met een fietsplan koop je voordelig een
splinternieuwe fiets of e-bike en kun je de
kosten verrekenen met je brutoloon of vakantiedagen, maar altijd vanuit bruto loonbestanddelen. Over deze bruto loonbestanddelen is
nog geen belasting geheven. Door de aanschaf
van je bedrijfsfiets verlaag je dus je brutoloon,
waardoor je netto minder belasting betaalt.

Tip 3:
Maak een planning wanneer en op welke dag je gaat sporten en stel
een realistisch doel waar je naar toe wilt werken. Dit doel is per
persoon anders. Voor de een is dit 3 km kunnen wandelen over
3 maanden, voor de anderen 40 km kunnen fietsen.
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winkellint

is meer dan winkels

Vervolg p. 1: Tijdens de coronaperiode hebben de ondernemers en het bestuur van Winkellint
Besterd niet stilgezeten. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk was om ‘de boel
draaiende te houden’ is er door diverse ondernemers volop geïnvesteerd, zijn er nieuwe
winkels bij gekomen en zijn er vele gesprekken geweest over zaken die je niet meteen op
straat ziet, maar die wel belangrijk zijn voor de vitaliteit van het Winkellint. Zo zijn onderwerpen als de kermis (zie info p. 1) en de bereikbaarheid, de wegwerkzaamheden i.v.m. de
Cityring en de ‘blauwe ader’ afgelopen maanden veelvuldig aan bod gekomen.
20200812-A-adv.besterd-wijkkrant.indd 1

13-08-2020 11:35

De Vakantiekermis in de wijk Oud-Noord
Zowel Besterdplein als NS Plein is Kermisterrein.
Hieronder een overzicht van het kermisterrein
NS Plein: - Stippellijn is hekwerk - Rode lijn is
calamiteitenroute voor brandweer - oranje is
corridor voor wandelaars en fietsen: via corridor
en dan Enschotsestraat of via Willem II-Passage.

Per 1 januari 2021 is KOS Kappersopleidingen overgenomen door Jeroen van der Reep.
Hij heeft samen met zijn team niet stilgezeten de afgelopen periode:
“We hebben natuurlijk een lastige start gehad door de lockdown. De eerste negen weken na
de overname werden we helaas gedwongen de deuren dicht te houden, maar we hebben deze
tijd optimaal benut om de hele school te restylen. We hebben een nieuw logo, de entree is
geheel verbouwd en we zijn met name trots op onze barbiershoek. We zien dit echt als een
nieuwe start waarmee we iedereen nog beter willen helpen!”
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KOS Kappersopleidingen. Al sinds 1984 een begrip in Tilburg!

B es

Vernieuwde KOS Kappersopleidingen

Koestraat
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Enschotsestraat
Kijk voor meer Vakantiekermis 2021
: tickettotilburg.nl/vakantiekermis

Meer informatie over de opleidingen is te vinden op de
website : www.koskappersopleidingen.nl

Het thema van de uitvaart? Vogeltjes!
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Nieuwe ontwikkelingen binnen het kappersvak worden op de voet gevolgd en toegepast in de
salon. We hebben dan ook een heel trouwe klantenkring. Sommige van hen komen hier al jaren.
We blijven dan ook ons uiterste best doen om zowel bestaande als nieuwe klanten mooi te maken!
Klanten en belangstellenden kunnen terecht bij:
KOS Kappersopleidingen, Insulindeplein 18 in Tilburg.
: 013 542 66 03.

Kiezen voor Cityringvariant 3:
Voor georganiseerde ondernemers van
de Binnenstad en van de linten Korvel
en Besterd hebben we de gemeente
geadviseerd om voor variant 3 te kiezen
(loskoppelen Bisschop Zwijssenstraat),
dus geen 'knip' op de Heuvel/Paleisring.
Meer informatie via : www.tilburg.nl/cityring

Jeroen vertelt enthousiast over het moment dat de deuren weer open gingen voor klanten:
KOS Kappersopleidingen heeft een drukbezochte schoolsalon. Klanten worden onder andere
geknipt en gekleurd door onze studenten, tegen een gereduceerd tarief. Dit alles onder
nauw toezicht van ervaren docenten.

op de Cityring een belanghebbende partij.
We hebben ervoor gezorgd dat het NS Plein
twee richtingsverkeer blijft voor een goede
bereikbaarheid van de Besterd.

Toekomst van de Cityring
Op 8 juni heeft de gemeente drie varianten
gepresenteerd voor de toekomstige Cityring.
Om de stad aantrekkelijk te maken en o.a. het
stadsforum mogelijk te maken, is het nodig
om het doorgaande verkeer te weren.
Winkellint Besterd is vanwege de aansluiting

Aanleg blauwe ader Enschotsestraat – NS Plein
Van der Ven/K-boringen is bezig met de aanleg
van de blauwe ader in de Enschotsestraat.
Winkellint Besterd ontving een update van de
aannemerscombinatie:
"Half juni is gestart met boringen richting het
NS Plein. De boor arriveert bij het NS Plein in
september. Voor de definitieve data en verkeersmaatregelen zijn wij nog in afstemming
met de gemeente en betrokken stakeholders.
Belangrijk echter om alvast kenbaar te maken
dat wij uitgaan van verkeersmaatregelen
waarbij voetgangers, fietsers en autoverkeer
in beide richtingen doorgang vinden bij het
NS Plein. Dit betekent dus dat het NS Plein en
de Besterdring volledig bereikbaar blijven.
Echter, er zal wel sprake zijn van verkeershinder
omdat er minder rijbanen beschikbaar zijn.
Zodra de definitieve verkeersmaatregelen
bekend zijn, wordt dit gecommuniceerd naar
omwonenden en ondernemers en worden
die gepubliceerd op : live.andes.nl/tilburg
De werkzaamheden bij het NS Plein beginnen
pas in september."

Door: Gerrie van Oirschot, uitvaartleidster bij Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
Een alleenstaande man, Jan, was op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn neven en nichten zouden samen met mij de uitvaart gaan regelen. Toen ik op het afgesproken
adres aankwam, zaten de neven in de keuken met een kratje bier, te proosten op het leven van ome Jan. “Ga maar naar de huiskamer, daar zitten de vrouwen, die
gaan het wel met u regelen” riepen ze in koor. En inderdaad, in de huiskamer zat een aantal vrouwen, de nichtjes van ome Jan. Allemaal erg begaan met hem,
maar ook wel blij dat hij nu rust had, het laatste stukje van zijn leven was niet erg fijn geweest. Ome Jan was als vrijgezelle oom altijd bij hen over de vloer
gekomen, hij was min of meer meubilair geworden.
Toen ik dieper op dingen inging om wat te weten te komen over ome Jan, vonden ze dat moeilijk. Ik dacht, hoe moet ik dan een dienst voorbereiden als we niets
weten over hem? Maar gaandeweg werd duidelijk dat alles in het leven van ome Jan draaide om vogels, echte en beeldjes. En dan vooral van die beeldjes met een
sensor erin, die geluid maken als je er met je hand overheen wrijft. Ik stelde voor dat ik van alles wat ik aan levensverhaal van ome Jan had opgeschreven, een mooi
verhaal zou maken en in stukjes zou voorlezen. Elke keer als ik een stukje gelezen had zou ik mijn hand over het vogeltje halen die bij mij op de katheder was gezet, uit
respect aan ome Jan. Het vogeltje zou dan fluiten en daarna zouden we een liedje draaien dat ook weer gerelateerd was aan vogeltjes. We draaiden o.a.
Blackbird van the Beatles, Et les oiseaux chantaient van Sweet People, en Vanmorgen vloog ze nog van Robert Long.
Ik vond het ook best wel een beetje spannend, want wat zouden de gasten in de aula hiervan vinden? Zoals afgesproken las ik het levensverhaal van ome Jan voor. En telkens
als ik klaar was met een stukje lezen, haalde ik mijn hand over het vogeltje. De vogel floot vrolijk, maar niet alleen dat; de hele familie glimlachte naar mij als ik het deed! En dat
alleen al maakte me heel erg blij. Na afloop kreeg ik van veel mensen uit de zaal complimenten: Het was echt ome Jan! je hebt hem goed neergezet, en wat leuk met dat vogeltje!
Door te luisteren naar mensen in het eerste gesprek, kun je net de juiste dingen oppikken. Zoals nu bij ome Jan met zijn vogeltjes. Familie blij
en ik blij dat ik ze net dat persoonlijke tintje erbij had kunnen geven, die deze dienst zo echt “ome Jan“ maakte. Zij konden verder met
dit afscheid wat goed was geweest, en dat is het allerbelangrijkste…
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WTON-Agenda

juli/augustus 2021

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!

14: 11.00u, Polariteitsmassage, IMB1
Nomadland Theater & Film, ACCR16
de website van het TextielMuseum voor de
14, 21: 12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
meest actuele informatie en openingstijden:
15: 13.30u, Palliatief spreekuur, IMB1
t/m 11 juli 2021: Eurofashion 13.30u, Mozaiek, IMB1
Creaties van het Songfestival;
19.30u, Mans Genoeg - Zwermers, BLenKM15 en F17
t/m 12 sep 2021: Gedachtespinsels 15, 20 en 21: Retrospektief Werner Herzog , ACCR16
Dutch Design door Kiki van Eijk; 16 en 17: 10.00u, Expositie miniatuurkermis, Den Herdgang9
t/m 16 jan 2022: Dieren op damast 16 t/m 25: 10-daagse Vakantiekermis, Tilburg
Het gestileerde diermotief in artistiek tafellinnen; 19: Roze Maandag Film Special, ACCR16
t/m 8 mei 2022: Makersgeheimen Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab. 20: 9.30u, Klankontspanning, IMB1
13.00u, Omgaan met kanker hoe doe je dat, IMB1
Metropolitan Museum (etalages Stedekestraat):
19.00u, Westend wandeling, Stadsgidserij7
16 juli t/m 21 sep 2021: Dubbeltentoonstelling: 21: 10.00u, Klankontspanning, IMB1
Fruitstad - John Körmeling
10.00u, Inloopochtend Lotgenoten Borstkanker, IMB1
Wat achterblijft - Arjan Onderdenwijngaard
23: 12.00u, wijklunch, Het Spoor10
TilburgsAns: wekelijks do.ochtend:
Draaiorgel en ijscokar, Den Herdgang9
kaajbaandexpositie, wijk Theresia 27: 19.00u, Spoorpark-Bokhamer wandeling, Stadsgidserij7
Studio Xplo: Atelier expositie De blinde vlek
Augustus
Activiteiten
23 juli t/m 22 augustus gesloten, IMB1
Arthouse Cinema Cinecitta16: U kunt dagelijks al vanaf
31 juli/1 aug: Beachvolleybal, Spoorpark8
11.00u naar de film! Koop uw kaarten online.
1: 14.00u, Kermisbingo, St. Aoda2
Iedere di: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
2: 13.00u, Zingen voor je leven, IMB1
Iedere di: 13.30u, (behalve 3edi vd maand) Rikken, SST3 3: 19.00u, Goirke wandeling, Stadsgidserij7
7 en 8: Beachhandbalevenement, Spoorpark8
19.30u, Rikken, SST3
10: 19.00u, Koningshoeven wandeling, Stadsgidserij7
Iedere wo: 15.00u, Buurtsport Tilburg, Spoorpark8
12: 19.00u, Theresia wandeling, Stadsgidserij7
1ste wo vd mnd: 19.00u, PLAKPLAATS (collages maken), SST3
19.00u, Centrumwandeling, Stadsgidserij7
Iedere do: 9.30u, Geheugenfitness, GW5
13: Eindejaarscantus, Spoorpark8
Iedere do: 10.00 - 16.00u, Inloop, SST3
14 en 15: Spoorpark LIVE, Spoorpark8
13.30u, Jeu de Boules (gaat niet door bij slecht weer), SST3 tot 15: Kunstwerk van een boom, Studio Xplo
17: Deadline artikelen WTON-editie september/oktober
Iedere vr: 10.30u, Sjoelen, SST3
12.00u, Eten en midgetgolf, St. Aoda2
Iedere za: 9.30u, Hardlopen, SST3
Workshop Tekenen en schilderen in beweging, St. Xplo
Iedere zo: 10.30u, Zondagse breiclubje, SST3
19.00u, Piushavenwandeling, Stadsgidserij7
Iedere zo: 12.30u, Soep en pudding, SST3
21: open Atelier, Studio Xplo
24: 19.00u, Noordhoekwandeling, Stadsgidserij7
Vaste activiteiten wijkwoonzorgcentra9 zie p. 8
25: 10.00u, lotgenotencontact Borstkanker, IMB1
Iedere laatste vr van de maand: Nieuw: 17.30u,
25 en 26: Atelierweekend, Studio Xplo
Open soosavond voor mensen met een licht
26: 19.00u, Korvelwandeling, Stadsgidserij7
verstandelijke beperking (LVB), opgeven: St. Aoda2
28: Workshop Abstract leren schilderen, St. Xplo
29: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
Juli
Zomer open: Vincents tekenlokaal en Ontdekstation01313 t/m 31: Boek ’n Trip, online Bibliotheek-app, BLenKM15

Exposities
Exposities TM: Ervaar het maakavontuur. Bekijk

Foto's: Henriëtte van Raak

FOTOpuzzel WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
Herkent u het stukje wijk op de foto en weet u op welke locatie
de foto is genomen? Mail dan uw oplossing voor 17 augustus 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:
ÎÎboeket van bloemisterij all about Flowers : all-aboutflowers.nl
ÎÎnylon beautycase van lederwarenspeciaalzaak g. de man-melis : gdemanmelis.nl
ÎÎgoody bag van LANETTE Clinics : lanette.eu
ÎÎ5 x WTON-pen : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
ÎÎ10 x WTON/studio hop-sleutel/tashangers gemaakt door Studio Hop : www.studiohop.nl
Oplossing fotopuzzel mei 2021: De foto van de fotopuzzel in de wijkkrant mei/juni 2021 is
gemaakt van de stoelen op het gras op het textielplein.
Het plaatsen van de stoelen is in juli 2017 gerealiseerd vanuit
vanuit de bewoners (Initiatiefgroep Textielplein Tilburg) i.s.m
de gemeente en GB Brouwers Groenaannemers heeft ze
Foto: Henriëtte van Raak
geplaatst. Meer informatie over Initiatiefgroep Textielplein
Tilburg en voortgang of meedenken over het opknappen (troitoirs, afwateren enz.) van
het Textielplein, zie: : textielpleintilburg.weebly.com/textielplein-toekomst.html
Prijswinnaars editie mei:

Het boeket van all about flowers is gewonnen door: Floor van Groeninge.
De nylon beautycase van g. de man-melis is gewonnen door: Diablo Antonise.
De goody bag van LANETTE Clinics is gewonnen door: Riet Smeulders.
De WTON-pennen zijn gewonnen door: Nicole Appels, Brigitte Donders, Dini Vos en Brigitte v Gestel.
De WTON/studio hop-sleutel/tashangers zijn gewonnen door: Andre van Bijnen,
Willemijn Arends, Bregje van Boxtel, Benedict Laval, en Pieter Leijten.
Alle prijswinnaars hebben bericht gehad. Van harte gefeliciteerd!

Dank je wel Vrienden van de WIJKKRANT Tilburg OUD-NOORD
De lezers van de wijkkrant Tilburg Oud-Noord kunnen Vriend worden van de wijkkrant.
Degenen die in het afgelopen jaar Vriend zijn geworden, worden in deze zomereditie
in het zonnetje gezet en krijgen een leuke attentie. Dit jaar is dat de
WTON/STUDIO HOP-sleutel/tashanger.
Heel hartelijk dank Vrienden van juli 2020 t/m juli 2021:
Marijke Bazelmans, M. Kuijpers, Corrie en Andre van Bijnen en
Therese van den Heuvel. Ook kreeg de WTON een bijdrage van de volgende
organisaties: Kinderboerderij Kerkibo en 50+- Seniorenvereniging KBO Goirke-Hasselt.
Daarnaast wil de redactie ook de fotografen die zich het afgelopen jaar (jaren)
belangeloos hebben ingezet voor de wijkkrant bedanken. Dit zijn:
Michaël Molenaar, Henriëtte van Raak en Marie anne Berkers.
Ook Vriend worden?
U leest graag de wijkkrant Tilburg Oud-Noord, want u wilt graag op de hoogte blijven van het
wijknieuws. U kijkt ook wel op social media, maar vindt de papieren krant toch zeker een aanvulling en zou deze niet willen missen. Ook wilt u op de hoogte blijven van de bedrijvigheid van
de ondernemers in uw omgeving. U snapt dat een papieren krant niet gratis wordt gemaakt.
Opmaken, drukken en bezorgen kost geld. Deze kosten lopen de komende tijd alleen maar op.
U zou wel wat willen bijdragen maar weet niet hoe.
Vriend: U hoeft zelf niet te adverteren maar u kunt nu Vriend worden van de wijkkrant. Het bedrag
dat u wilt doneren mag u zelf bepalen. Dit is eenmalig en verplicht u tot niets. Zo kan de WTON u
blijven informeren over alles wat er gebeurt in uw wijk Oud-Noord en alles daaromheen. Stuur een
e-mail met uw gegevens en het bedrag waarmee u de wijkkrant wilt steunen naar de redactie en u
krijgt de betalingsgegevens middels een factuur.
Wist u dat u de WTON ook buiten Oud-Noord kunt ontvangen?
Woont u niet in de wijk Oud-Noord, of krijgt u om een andere reden de WTON niet bezorgd? Dan
kunt u een abonnement nemen op Wijkkrant Tilburg Oud-Noord. U betaalt € 2,- per editie, dit is
€ 14,- per jaar, vooraf te betalen. (WTON verschijnt 7 x per jaar. Op het moment dat u een abonnement aangaat wordt de jaarprijs berekend van het lopende jaar). Maak uw belangstelling kenbaar
via e-mail en u ontvangt verdere betaalinformatie.

WTON: Meer informatie, adverteren,
abonneren, Vriend worden, of
bezorgklachten melden? Mail de
WTON-redactie: Claudia van der Waal
: wijkkrant.tilburg.oud-noord
@outlook.com

Dagelijks lessen Qigong, Yoga of Tai Chi, CNGO
Zomeracties: LANETTE Clinics

September
Nieuwe agenda IMB1 op website IMB1
7, 14, 21:
Opgeven reis 21 sept. St. Aoda2
10.00u, Workshop schilderen olieverf en acryl, IMB1 4: 12.00u, Cursusmarkt in Bibliotheek LocHal, BLenKM15
7: 12.00u, Mama heeft kanker wat nu, IMB1
5: 19.00u, Fatimawandeling, Stadsgidserij7
8, 12, 15, 19, 22: 11.00u, Easy yoga, IMB1
7: 12.00u, Eten en blijf in beweging, St. Aoda2
8, 22 9.30u, Care for Cancer, IMB1
8: Bezorging WTON editie-september/oktober
13.00u, Zingen voor je leven, IMB1
9: 13.30u, Lotgenotenbijeenkomst
13.30u, Lotgenotenmiddag
Uitgezaaide borstkanker, IMB1
mannen en kanker, IMB1 12: 11.00u, Open Monumenten Dag en Boekenmarkt
8, 15, 22: 13.00u, Kanker en Werk, IMB1
Sint Dionysiuskerk, Goirkestraat, PPD14
8: 13.30u, Lotgenotenbijeenkomst
12.00u, Bingo, St. Aoda2
Uitgezaaide borstkanker, IMB1 18: Opening exposities Kroonluchter en
9 en 10: Zuidelijk Film Festival, ACCR16
KennisMakerij Revue, BLenKM15
11: 14.00u, Bingo, St. Aoda2
23: Mans Genoeg in KennisMakerij, BLenKM15
12, 19: 10.00u, Workshop tekenen, IMB1
t/m 22: Zomeracties, LANETTE Clinics
13.00u, Voeding bij kanker, IMB1
12: 13.30u, Art Journaling, IMB1
19.00u, Je partner heeft kanker
maar hoe gaat het met jou, IMB1
13: 9.30u, Indian Head Massage, IMB1
9.30u, Resetmassage Uit je hoofd in je lijf, IMB1
12.00u, Eten en Kinderboerderij, St. Aoda2
13.00u, Omgaan met kanker hoe doe je dat, IMB1
19.00u, Centrumwandeling, Stadsgidserij18
13, 20: 10.00u, Workshop zendala, IMB1
13.30u, Workshop schilderen, IMB1

De agenda van de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord wordt zorgvuldig samengesteld. Het is echter geen volledige
agenda van Oud-Noord. Om missers te voorkomen: check bij de organisatie van de betreffende activiteit.
Soms zijn er kosten verbonden aan activiteiten en het kan zijn dat u zich (verplicht) moet aanmelden!
1IMB = Inloophuis Midden Brabant, aanmelden activiteiten verplicht: 013 785 16 81 inloophuismiddenbrabant.nl of
info@inloophuismiddenbrabant.nl De activiteiten van het Inloophuis zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te
maken hebben (gehad) met kanker.
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
5GW= aanmelden: geheugenwinkel@dewever.nl 6www.hall-fame.nl 7Stadsgidserij = www.stadsgidserij.nl
8spoorparktilburg.nl 9Woonzorgcentra dewever.nl
10Wijkcentra contactgegevens zie p.4 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:
Meer contactgegevens adverteerders zie p. 15
www.cinecitta.nl 17F = www.fenikstilburg.nl

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.

WIJKKRANT TILBURG OUD-NOORD
juli/augustus 2021
Wijkinformatie
Horeca
(vervolg) Kinderopvang
Politie: www.politie.nl
spoed: 112
Geen spoed, wel politie:
0900-8844 Café-zaal Bierings, het oudste café in
Norlandia Kinderopvang (0-13 jaar)
www.tilburg.nl Tilburg Oud-Noord, 190 jaar oud!
Gemeente Tilburg:
Kinderopvang,
013 542 63 47 peuteropvang/
Spoorzone:
www.spoorzone013.nl Goirkestraat 50
johan.cafe@live.nl
www.cafebierings.info peuterarrangement
Team wijken gemeente Tilburg
Omgevingsmanager Goirke-HasseltJasmine Thai Tilburg
en BSO
Bouwmeesterbuurt: Natascha Verhaaren
Molenstraat 136
013 581 07 66 Schaepmanstraat 42
013 744 01 50
natascha.verhaaren@tilburg.nl 06 13 20 93 39 www.facebook.com/jasminetilburg
spoor@norlandia.nl
www.norlandia.nl
Omgevingsmanager Loven-Besterd en
www.jasminethaitilburg.nl
www.facebook.com/norlandiahetspoor
Groeseind-Hoefstraat: Paul van Esch
De Houtloods
013 850 92 00
www.instagram.com/norlandia.hetspoor
paul.van.esch@tilburg.nl
06 10 96 21 93
www.houtloods.com
Wijkregisseur Goirke-HasseltEetbar De Wagon
013 203 50 51 Kinderstad Tilburg
Bouwmeesterbuurt: Jaap Quispel
www.eetbardewagon.com Kinderopvang Den Bijstere Daltonerf 8
jaap.quispel@tilburg.nl
06 51 78 38 70 Burgemeester Brokxlaan 1041
BSO: Maandag t/m vrijdag: na schooltijd tot 19.00

Administratie

dmp administratie

Ristobar Cinecitta
(H)eerlijke verse gerechten

Willem II straat 29
085 902 29 97
Dorith Looijkens Bierings RBc 06 54 39 12 21 info@cinecitta.nl
www.ristobarcinecitta.nl
Eikstraat 14
info@dmp-administratie.nl
dmp-administratie.nl
Huis en inrichting

Administratiekantoor Wartenberg
Speciaal voor: Starters, ZZP, kleine MKB
Dudokhof 49
06 48 13 03 82

ENERGIEFABRIEK013 Energieadvies
Elke werkdag van 13.00-17.00: 088 00 62 013
www.aandeslagmetjehuis.nl
www.energiefabriek013.nl

administratiekantoorwartenberg@ziggo.nl

Mommers Schilderwerken

Auto

Garage van Empel

Nijverstraat 1
013 543 66 88
info@garagevanempel.nl
www.garagevanempel.nl

Basisscholen

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

SmartWitgoed en Boxxer Tilburg
Bij ons in de winkel altijd de beste Deal!
Samsung LG Philips Oled Qled TV

Hoefstraat 173
info.cocon@tangent.nl

013 543 42 77

www.decocon.net

Basisschool De Stappen

Schaepmanstraat 38, onderbouw/middenbouw
Wilhelminapark 55, bovenbouw

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

Jong Nederland

Jong Nederland Loven-Besterd

013 542 46 41 Leliestraat 49 (De Wissel)

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

Kindercampus Oculus

info@jongnederlandlb.nl
facebook.com/jongnederlandlovenbesterd

Bankastraat 2
013 543 46 43 Wekelijkse groepsavonden JN Loven-Besterd:
oculus@opmaatgroep.com
di 18.30-20.00 Junioren jongens 10 t/m 12 j
www.kindercampusoculus.nl

All About Flowers

Vredeman de Vriesstraat 89

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

info@all-aboutflowers.nl
013 544 07 60
www.all-aboutflowers.nl en nog veel meer

Creatieve workshops

Studio Xplo, Jofke van Loon
Tekenen - Schilderen - Kunst

06 39 82 62 86

Gershwinstraat 10
info@StudioXplo.nl

www.StudioXplo.nl

Ontdekstation013
06 81 11 54 77
Vier ook bij ons je kinderfeestje!

Juwelier

Edelweiss Juwelier

Peuteropvang (2-4 jaar)

013 542 20 55

www.kinderstadtilburg.nl/cocon
m.engel@kinderstadtilburg.nl 06 50 28 69 68

Dieren

Dierenspeciaalzaak Discus Animo

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

RJ Dierenbenodigdheden

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

Expositie Museum/Galerie

info@bouwatelier013.nl
www.bouwatelier013.nl

Winkellint Besterd
Winkel-, werk- en kantoorruimte

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

Kinderopvang

KrisjKrasjKresj en Schalmei

Smidspad 76A
013 544 64 16
j.ogier@sterrekinderopvang.nl
www.sterrekinderopvang.nl/krisjkrasjkresj
Peuteropvang Kleintje Monopole (2-4 jaar)

weken per jaar opvang
TextielMuseum
013 536 74 75 40
(52 weken opvang mogelijk)
Goirkestraat 96
www.textielmuseum.nl Schaepmanstraat 34
www.textielmuseum.nl/online
Online

Spijkers Fietsen

Fiets

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

Hobby

013 744 01 51 06 83 20 18 26

Kringloop Tilburg

Tante Pollewop kringloopboetiek
Molenstraat 47

info@cinecitta.nl

www.cinecitta.nl

Lederwaren

G. de Man-Melis

info@gdemanmelis.nl www.gdemanmelis.nl

studio hop, creatieve workshops

06 43 53 35 20

Bisschop Bekkerslaan 263a

studiohoptilburg@gmail.com
www.studiohop.nl

Maatschappelijke organisaties

info@fenikstilburg.nl

www.fenikstilburg.nl

Sport en beweging

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

Dansbeleving wo-avond in De Poorten
3 proeflessen voor € 36,Vooraf aanmelden:
06 24 74 70 30

Fysiotherapie - Manuele Therapie

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

Fysio-manuele therapiepraktijk
Lutke Schipholt C.S.
013 536 29 22
Korte Hoefstraat 1B
Nieuw: Wagnerplein 3 (Basic Fit, 2e verdieping)
www.fysiotherapietilburg.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

Beurdenoort (Sport)massage

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding

Uitvaart

Besterdring 54, do t/m vr 9.00-17.00
www.moniquevanhoutum.nl
denbesterd54@gmail.com 06 14 02 71 77 a.groenewoud@kindercreche.nl 06 55 11 52 81 Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
www.denbesterd54.nl
www.kindercreche.nl/locaties/spoorzone
Henriette Ronnerstraat 19
013 592 00 48
Peutercrèche Poorten (2-4 jaar)
Hypotheek/Bank
Hasseltstraat 194
013 464 92 26 harriet@harrietvandervleuten.nl
www.harrietvandervleuten.nl
06 55 11 52 81
Hypotheek Visie Tilburg
a.groenewoud@kindercreche.nl
Besterdring 221
013 581 18 66
www.kindercreche.nl/locaties/poorten
Personeel
tilburgbesterdring@hypotheekvisie.nl
013 822 89 28
www.hypotheekvisie.nl Kinderdagverblijf KIEK

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

Kindercampus Oculus
St Willebrordplein 6

www.kdvkiek.nl

013 532 37 37

oculus@sterrekinderopvang.nl
www.kindercampusoculus.nl

Ook voor haarbehandelingen
Insulindeplein 18 Binnenlopen zonder afspraak

Wijkraden

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

Wijkorganisatie De Ring

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

info@loven-besterd.nl
fb.com/LovenBesterd www.loven-besterd.nl

Wijkraad Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt

p/a Hasseltstraat 194

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

Goirke
Hasselt
Bouwmeesterbuurt

www.goirke-hasselt.nl

Woonzorgcentra

Joannes Zwijsen

013 549 26 00

Burgemeester Brokxlaan 1407
joanneszwijsen@dewever.nl

013 542 11 61 Padua

Molenstraat 128

H. van Tulderstraat 7
013 535 90 38
J.Jorissen@kindercreche.nl
06 50 52 25 41
www.kindercreche.nl/locaties/vijf-hoeven

06 27 01 42 44

KOS Kappersopleidingen 013 542 66 03

Den Herdgang

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

Berlagehof 74-75
info@kdvkiek.nl

www.lanette.eu

013 583 18 00

Berlagehof 60

Oude Lind 35
013 572 18 22
Spoorzone (KDV 0-4 jaar)
Postzegel- en Munthandel Den Besterd Kindercrèche
Burg. Brokxlaan 1617
013 581 10 90 info@moniquevanhoutum.nl

Internet/computer

013 785 75 87

Sint Pieterspark 69
Maak een afspraak:

013 577 17 78 Wijkraad Loven-Besterd
p/a Schaepmanstraat 36

Ceramstraat 12

contact@kringlooptilburg.nl
www.kringlooptilburg.nl

k.ketelaars@kinderstadtilburg.nl
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/kleintje-monopole

Kindercrèche Vijf Hoeven (0-4 jaar)

Professioneel cosmetisch specialist

p/a Hoefstraat 175
info@de-ring.org

Kringloop

info@dansbeleving.nl www.dansbeleving.nl
Burg. Brokxlaan 20
Spoorzone Hal 79 Bouwatelier 013 Flexplek te huur
Goirkezijstraat 3
06 22 52 43 58
info@ontdekstation013.nl
(Fysio)Therapie/massage
www.ontdekstation013.nl

Verzorging
LANETTE Clinics

Wijkraad Theresia

Hoefstraat 173

PT Coffee Club Proeftraining: 1 uur gratis
06 43 20 19 95
013 543 26 29 Nassauplein 9A
info@ptcoffeeclub.nl
www.ptcoffeeclub.nl

Kantoor- werk- en winkelruimte

www.plus.nl/supermarkten/tilburg_plus-ijsselstein_634

BSO: maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot 19.00
Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30

Kinderopvang Cocon

info@cngo.nl

Plein Leo XIII 29
juwedelweiss@home.nl
www.edelweissjuwelier.nl

PLUS IJsselstein Open: maandag
t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur
Besterdring 110
013 542 74 85

info@koskappersopleidingen.nl
koskappersopleidingen.nl

fb.com/MFAHetSpoor
di 20.00-21.30 Senioren j+m 13 t/m 16 j ContourdeTwern
fb.com/WijkcentrumdePoorten
wo 18.30-20.00 Junioren meisjes 10 t/m 12 j
Bibliotheek
fb.com/DeWisselBuurthuis
do 18.30-20.00 Rakkers
j+m 7 t/m 9 j
Bibliotheek LocHal en Kennismakerij
fb.com/wijkcentrumdeBaselaer
do 20.00-21.30 Oldtimers volw. m/e verstand. beperk.
Burgemeester Brokxlaan 1000
fb.com/ContourdeTwernOudNoord
kennismakerij@bibliotheekmb.nl
vr 18.30-20.00 Minioren
j+m 4 t/m 6 j Feniks, Emancipatie Expertise Centrum
www.lochal.nl
www.bibliotheekmb.nl Jong Nederland ASG
NS Plein 17
013 542 18 96
www.facebook.com/lochal013

Bloemen

Supermarkt

Voorschoolse opvang: vanaf 07.30 tot 08.30
Peuteropvang (2-4 jaar)
013 535 91 72
www.kinderstadtilburg.nl/denbijstere

9.00 tot 17.00 uur
Bosscheweg 251 A
013 820 09 43 Open: di.wo.do.vr. vanwww.tantepollewop.org
Basisschool Den Bijstere
Daltonerf 8
013 542 37 72 Tapijttegelhuis Tilburg
013 543 69 03
info.bijstere@tangent.nl www.denbijstere.nl Veldhovenring 36
Kunst & Cultuur
06 50 50 84 73
Basisschool Cleijn Hasselt
info@tapijttegelhuis-tilburg.nl
Arthouse Cinema Cinecitta
Hasseltstraat 198
013 542 22 81
www.tapijttegelhuis-tilburg.nl Iedere dag bijzondere films, koop uw kaarten online
bs.cleijnhasselt@xpectprimair.nl
Willem II straat 29
085 902 29 96
SIMAK De Startersmakelaar
www.cleijnhasselt.nl

Basisschool De Cocon
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herdgang@dewever.nl

Paus Adriaanstraat 60

De Bijsterstede

Energieplein 54
DeWeverTilburg

013 540 86 00

padua@dewever.nl

013 549 61 00

bijsterstede@dewever.nl
www.dewever.nl

Zorg in de wijk

Thebe Wijkverpleging Oud-Noord

Hasselt/Goirke
088 117 67 71
buurtteam.tilburg.hasseltgoirke@thebe.nl
088 117 67 72
Spoorzone
buurtteam.tilburg.spoorzone@thebe.nl
Colofon
De Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
is de krant voor de wijken: Loven-Besterd,
Groeseind-Hoefstraat, Theresia, Goirke-HasseltBouwmeesterbuurt. Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
wordt 7 keer per jaar gratis bezorgd bij alle
bewoners van Oud-Noord.
Voor buurtbewoners met hun activiteiten, goede
doelen, verenigingen en stichtingen is plaatsing
van een zelfgeschreven artikel meestal gratis.
(zie artikelvoorwaarden*)
Eindredactie: Claudia van der Waal
Tekstcorrectie en advies: Hennie van Lare
Uitgever: Persoonlijke kunst en creatie
Adverteren: vanaf € 12,- *
Bezorging: in uitgaveweek di. t/m do.
Bezorgklachten? Heeft u de wijkkrant niet ontvangen?
Mail uw adres naar de redactie, de WTON wordt
zo snel mogelijk nabezorgd.**
Nee-Nee-sticker of niet wonend in de wijk Oud-Noord?
De wijkkrant lezen of meenemen: Wijkcentra: De
Wissel; Het Spoor; De Poorten; De Baselaer. Woonzorgcentra: Padua; De Bijsterstede; Den Herdgang;
Joannes Zwijsen. Diversen o.a: Tante Pollewop;
PLUS-Besterd; Spijkers Fietsen; CNGO; Kringloop
Tilburg; Tapijttegelhuis Tilburg; LocHal; Cinecitta.
Of abonneer u op de Wijkkrant Tilburg Oud-Noord.**
Volgende uitgave en deadline artikelen:

Bezorging editie 2021* Deadline artikelen*
Wo 8 september
Di 17 augustus
Wo 20 oktober
Di 28 september
*Download: advertentietarieven, artikelvoorwaarden, alle edities, jaaruitgavedata en planning
2021 : persoonlijkekunstencreatie.nl/wton
**Inzenden artikelen, vragen, abonneren, bezorgklachten of adverteren, mail de redactie :

wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
De redactie heeft de grootst mogelijke aandacht besteed
aan deze wijkkrant en is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden stukken. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele
onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan
wel schade hierdoor veroorzaakt, stelt de redactie zich
niet aansprakelijk.

Zoekt u huishoudelijke-, TUINof COMPUTERhulp of BIJLES voor uw
kind? Studenten uit uw wijk helpen
graag. Uurtarief slechts € 13,90

www.tiptopstudent.nl

Whatsapp/bel: 06 1482 6000

www.persoonlijkekunstencreatie.nl
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Haal meer uit je leven met DANSBELEVING!
Voel je je in het dagelijks leven soms geremd? Wat je in je hebt aan emoties,
ideeën, dromen, durf je niet altijd naar buiten te laten komen. Misschien
fantaseer je over verandering van je dagelijkse sleur. Of kun je vanwege een
burn-out, een scheiding of coronaperikelen, moeilijk je balans (terug-) vinden.

Het zou toch fijn zijn om...
…meer vertrouwen te hebben in jezelf en in je eigen kunnen,
…je vrij te voelen het leven te leiden waarnaar je verlangt,
...verbondenheid met anderen te beleven,
…energiek en krachtig in het leven te staan.
Dit bereik je met Dansbeleving.
Gebruikmakend van de Biodanza©-methodiek wordt door bewegen op
muziek een fundamentele verandering van je leven in gang gezet.
Hoe werkt het?
Eén avond in de week stap je uit wat je dagelijks beklemt:
stilte of juist gejaag, prestatiedruk en het gevoel je bestaansrecht te moeten bewijzen. Alles wat is gebeurd en alles wat
nog moet gebeuren laat je los. Dit geeft een geweldig effect
van ontstressen.
..

De combinatie van muziek en beweging zorgt voor een
‘boost’ aan neurotransmitters zoals serotonine, endorfine,
dopamine, oxytocine; de natuurlijke ‘feel good’ hormonen.
De lessen hebben alle verwachtingen die ik had overtroffen.
Rivka leidt de groep heel verwelkomend waardoor je je
snel op je gemak voelt. Ook wanneer ik gestrest aankom,
ga ik rustig en voldaan weer naar huis. (LS, 26)
Door de muziek en de dansopdrachten word je ‘uit je tent’
gelokt en uitgenodigd je vrijer te bewegen. Er komt meer
expressie in je beweging en je durft steeds meer jezelf te
laten zien. Je ontdekt dat je dat kunt doen wat bij jou past!

Meestal krijg je een bepaalde opdracht mee, maar hoe je die
uitvoert (de dans zelf) is eigen interpretatie. Dit voelt af en
toe wat vreemd. Maar ik merk dat ik meer over mezelf ontdek als ik over die hobbel heen ga. Zo ben ik door de lessen
zekerder geworden over mezelf. (TvdZ, 43)
Moet je kunnen dansen om mee te doen?
Nee, danservaring of -vaardigheden zijn niet nodig! Het gaat
niet om pasjes leren maar om je eigen beleving. Voor ieder
nummer worden een uitleg en een korte demonstratie
gegeven. De vaste groep biedt een veilige omgeving waarin
je je steeds meer op je gemak voelt.

Ik heb gemerkt dat mijn communicatie verbeterd
is omdat ik emoties beter kan toelaten en minder
krampachtig weg probeer te stoppen. Ik mag meer
mezelf zijn en geniet daarvan. (RG, 50)

Biodanza voor zowel mannen als vrouwen: Woensdagavond in MFA De Poorten (Hasseltstraat 194).
Donderdagavond bij de Nieuwe Stede (Capucijnenstraat 156).
Via de website of e-mail eerst aanmelden : www.dansbeleving.nl : info@dansbeleving.nl
Introductiecursus: 2 maanden, de eerste 3 keer zijn proeflessen: geen € 51,- maar € 36,In september start een een nieuwe groep voor jongvolwassenen (ca. 20 tot 30 jaar).
Benieuwd geworden? Meld je aan voor een GRATIS (telefonisch) adviesgesprek om samen te kijken waar je tegenaan loopt, wat je in je leven wilt veranderen en wat Dansbeleving voor jou kan betekenen : 06 24 74 70 30.

Gespecialiseerd in de verkoop- en aankoopbemiddeling
van woningen tot € 350.000,Speciale introductiekorting!

Voor de eerste 10 klanten, verkoop- of aankoopbemiddeling

Full Service - All in - Voor slechts 995 euro

Bel voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Onze makelaars komen graag bij je thuis
om je te advieseren over de beste verkoopstrategie.
013-583 22 26

www.simak.nl

info@simak.nl

Hart van Brabantlaan 12-14, 5038 JL Tilburg

Nu ook in Tilburg!

